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Vec
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
Slovak Telekom, a. s., Bratislava
investičný zámer: INS_FTTH_BA_KBV_Vranovská
žiadosť zo dňa:
13.12.2018, doručená dňa 14.12.2018
typ konania podľa stavebného zákona: územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Katarína Vydrová
dátum spracovania dokumentácií:
11/2018
Predložená dokumentácia rieši: vybudovanie optickej prenosovej siete pre poskytovanie
vysokorýchlostných multifunkčných elektronických služieb prostredníctvom technológie FTTH
v zmysle predloženej technickej správy a schematického zákresu do katastrálnej mapy.
dĺžka trasy
cca 1 850 m
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 2
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko podľa § 140a ods. 3, § 140b citovaného
zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
Posúdenie stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007
v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, cez ktoré prechádza trasa navrhovanej líniovej stavby je stanovené funkčné využitie
územia: viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, občianska vybavenosť lokálneho
významu, číslo funkcie 202, šport, telovýchova a voľný čas, číslo funkcie 401, zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, Námestia a ostatné komunikačné plochy
Lokalita je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Primaciálny palác, III. poschodie
TELEFÓN
BANKOVÉ SPOJENIE
02/59 35 64 35
ČSOB: 25829413/7500

IČO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
primator@bratislava.sk

2

Súčasťou území s uvedeným funkčným využitím je dopravné a technické vybavenie.
Po posúdení predloženej dokumentácie konštatujeme, že uvažovaný zámer nie je v rozpore
s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov.
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

INS_FTTH_BA_KBV_Vranovská
Petržalka
Vranovská, Vilová, Očovská, Krupinská a
Harmanecká ulica

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na
základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných
právnych predpisov a technických noriem tieto podmienky:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.
UPOZORNENIE:
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako prípadného vlastníka pozemku,
resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov, pričom v takomto prípade je žiadateľ povinný
usporiadať si vzťah k pozemkom vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. – stavebný zákon (nájomnou zmluvou, zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena, zmluvou o zriadení vecného bremena a pod.).
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa §140a ods.2 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov dáva žiadateľovi do pozornosti, že podľa § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je
dotknutý orgán viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci
vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán
záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý
orgán vychádzal.
1 x dokumentáciu sme si ponechali.

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Príloha: – potvrdená situácia
Co: MČ Bratislava – Petržalka
Magistrát – OSRMT, ODI, OUIC – archív

