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Predložená dokumentácia rieši: novostavbu vodovodnej prípojky a rozvodu verejnej kanalizácie.
Vodovodná prípojka, navrhované vodovodné potrubie DN200 napojené na jestvujúce DN500, je
riešená pre potreby zabezpečenia kapacitne dostatočného zásobovania pitnou vodou pre existujúcu
a rozrastajúcu sa zástavbu „Dunajského predmestia“. V rámci výstavby vodovodného potrubia
DN200 bude v súbehu v tomto koridore vybudované aj výtlačné potrubie 2 x DN150 z navrhovanej
čerpacej stanice odpadových vôd, ktorá bude umiestnená tak, aby bolo možné aj odkanalizovanie
jestvujúcej zástavby.
Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO-01 Verejný vodovod; SO-02.1 Čerpacia
stanica odpadových vôd; So-02.2 Výtlačné potrubie z ČS-OV; SO-02.3 NN prípojka pre ČS-OV;
SO-03 verejná splašková kanalizácia.
SO-01 Verejný vodovod: Začiatok trasy navrhovaného potrubia DN200 je v rámci sektoru „E”
zástavby Dunajské predmestie, kde sa napojí na prekladané potrubie DN200 v rámci stavebného
objektu SO-05-E-B. Z tohto miesta bude navrhované vodovodné potrubie vedené cez existujúcu
zástavbu, ktorá je tvorená prevažne nehnuteľnosťami chatového charakteru. Následne bude potrubie
vedené cez polia v koridore železničných vlečiek. V ďalšej časti trasy je už potrubie vedená po ulici
Domové role až po miesto napojenia na existujúce vodovodné potrubie DN500. V tomto mieste
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bude vybudovaná armatúrna šachta. Na trase vodovodného potrubia sa uvažuje v každom lome
s osadením podzemného hydrantu DN80 pre lepšiu budúcu identifikáciu potrubia v teréne.
SO-02.1 Čerpacia stanica odpadových vôd: bude umiestnená v oplotenom areáli rozmerov
8,0 x 6,0 m na križovatke Komárňanskej a Jastrabej ulice; bude zrealizovaná z prefabrikátov
rozmeru 2500 x 2500 x 2000 mm. Studňa bude vybavená dvomi vstupným otvormi a dvomi
montážnymi otvormi, ktoré budú slúžiť pre manipuláciu s čerpadlami. Čerpacia stanica bude
rozdelená na dve samostatné komory. Na prítoku do ČS-OV bude na potrubí DN300 osadená
čistiaca šachta, ktorá bude slúžiť na zachytenie hrubých nečistôt. Táto šachta bude spolu s ČS-OV
umiestnená v oplotenom areáli.
SO-02.2 Výtlačné potrubie z ČS-OV: rieši výtlačné potrubie z ČS-OV profilu 2 x HDPE DN150
s dĺžkou 775 m. Potrubie bude začínať v ČS-OV a odtiaľ bude vedené v súbehu s vodovodným
potrubím v rámci SO-01 až na ulicu Domové role. Tu sa výtlačné potrubie 2 x DN150 oddelí
od súbežného vodovodného potrubia DN200 a bude vedené cez železničný a diaľničný podjazd
smerom na Parkovú ulicu. Za diaľničným obchvatom bude toto tlakové potrubie zaústené
do tlmiacej šachty a ďalej bude pokračovať gravitačný úsek kanalizácie DN400, ktorá bude
napojená na zberač „Ach” DN600 na Parkovej ulici. Tento zberač sa následne napája na hlavný
kmeňový zberač „A”.
SO-02,3 NN prípojka z ČSOV: bude podrobne spracovaná v ďalšom stupni PD.
SO-03 Verejná splašková kanalizácia: V rámci existujúcej zástavby sa uvažuje v súbehu
s výstavbou vodovodu DN200 s výstavbou verejnej splaškovej kanalizácie DN300 aj vrátane
kanalizačných prípojok. Ide predovšetkým o Čalovskú a Komárňanskú ulicu.
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, ktorého súčasťou je záujmová lokalita (sektor „E” zástavby Dunajské predmestie,
trasa prekladaného potrubia DN200 v rámci stavebného objektu SO-05-E-B zástavby Dunajské
predmestie, nadväzujúca existujúca zástavba, Čalovská ulica, Komárňanská ulica, Jastrabia ulica,
polia v koridore železničných vlečiek v nadväzujúcom území, ulica Domové role, Parková ulica
(po bod napojenia kanalizácie za železničným a diaľničným podjazdom)), stanovuje funkčné
využitie územia:
• málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží
a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby
občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné
a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.
V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy
nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú
v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové
formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná
kostra málopodlažnej zástavby.
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Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej
časti zástavby funkčnej plochy.
Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak
jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: rôzne formy zástavby rodinných domov .
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä - bytové domy do 4 nadzemných podlaží,
zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčasť parteru
a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako
vstavané, zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území, solitérne stavby občianskej
vybavenosti slúžiace širšiemu územiu, zariadenia drobných prevádzok služieb, zariadenia
na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov
s obsahom škodlivín z domácností.
Neprípustné: V území nie je prípustné umiestňovať najmä - zariadenia s negatívnymi účinkami
na stavby a zariadenia v ich okolí, málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach
rodinných domov, bytové domy nad 4 nadzemné podlažia, stavby občianskej vybavenosti
areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na obsluhu územia, stavby
na individuálnu rekreáciu, areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej
a poľnohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné
dvory, ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu, zariadenia odpadového hospodárstva
okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného významu stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
• distribučné centrá sklady, stavebníctvo, číslo funkcie 302
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov, distribučných a logistických centier ako
aj trvalé stavebné dvory a zariadenia, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch
líniovej a plošnej zelene.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zariadenia a areály veľkoobchodných skladov a distribučných centier, logistické
parky, areály stavebnej výroby vrátane stavebných dvorov a zariadení.
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia drobných prevádzok výroby
a služieb a súvisiacej distribúcie, zariadenia administratívy a vedeckého výskumu súvisiace
s funkciou, zariadenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou, byty v objektoch určených pre
inú funkciu – služobné byty, zeleň líniovú a plošnú, tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného systému, zariadenia na zber odpadov.
Neprípustné: V území nie je prípustné umiestňovať najmä: bývanie okrem prípustného
v obmedzenom rozsahu, areály priemyselných podnikov, stavby pre individuálnu rekreáciu,
zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, zariadenia odpadového hospodárstva okrem zariadení
na zber odpadov, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou, zariadenia občianskej vybavenosti
presahujúce význam územia funkcie: zariadenia veľkoobchodu a veľkoplošného maloobchodu,
obchodné centrá a veľkoobchodné strediská, zariadenia školstva, ubytovacie a stravovacie
zariadenia cestovného ruchu, kongresové a veľtržné areály, zariadenia pre kultúru, zábavu
a cirkev, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, areálové a kryté zariadenia športu
a voľného času.
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• zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach,
s dôrazom na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti
zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských tried.
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho
mesta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných
plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované
predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch.
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické
vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti.
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: bytové domy, zariadenia občianskej
vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských tried: zariadenia
administratívy, správy a riadenia, zariadenia kultúry a zábavy, zariadenia cirkví
a na vykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia verejného
stravovania, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti,
zariadenia školstva, vedy a výskumu, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru
a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä : rodinné domy, zariadenia športu, účelové zariadenia verejnej a štátnej správy, zariadenia
drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie, zariadenia na separovaný
zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom
škodlivín z domácnosti.
Neprípustné: V území nie je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia s negatívnymi účinkami
na stavby a zariadenia v ich okolí, areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou
koncentráciou osôb a nárokmi na obsluhu územia, zariadenia veľkoobchodu, autokempingy,
areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové
areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, stavby na individuálnu rekreáciu,
zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné
vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace
s funkciou.
• zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb
s príslušnými súvisiacimi činnosťami.
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické
vybavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zariadenia obchodu, zariadenia výrobných a nevýrobných služieb.
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia veľkoobchodu, výstavné
a predvádzacie priestory, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, zeleň líniovú
a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej
a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: byty v objektoch určených pre inú funkciu, zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa
na funkciu, zariadenia na zber odpadov.
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Neprípustné: V území nie je prípustné umiestňovať najmä: rodinné domy a bytové domy,
areálové zariadenia občianskej vybavenosti, areály priemyselných podnikov, zariadenia
priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebné dvory a zariadenia, stavby pre individuálnu
rekreáciu, zariadenia odpadového hospodárstva okrem zariadení na zber odpadov, tranzitné
vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace
s funkciou.
• plochy zariadení železničnej dopravy, číslo funkcie 702
Podmienky funkčného využitia plôch: územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení,
ktoré slúžia pre prevádzku železničnej dopravy; A – osobnej, B – nákladnej
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: A - stanice a zastávky osobnej dopravy; B - stanice nákladné, odstavné
a zriaďovacie, rušňové depá.
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: A - zariadenia administratívy súvisiace
s funkciou, zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou, parkoviská a parkinggaráže,
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia; B - zariadenia
administratívy súvisiace s funkciou, sklady, skladové plochy a prevádzky súvisiace s funkciou,
zariadenia vybavenosti pre obsluhu prevádzok, parkoviská, zariadenia a vedenia technickej
a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: A - byty v objektoch funkcie - služobné byty, zeleň líniovú a plošnú; B - byty v objektoch
funkcie - služobné byty, zeleň líniovú a plošnú, zariadenia na separovaný zber odpadu.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
• ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany
kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení,
dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti
a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky
jednotlivých druhov ochranných pásiem.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zeleň líniová a plošná.
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia a vedenia technickej
a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami.
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov,
produktovodov, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, ČSPH, diaľničné
odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu územia, zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu
okrem nebezpečného odpadu.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Časť záujmovej lokality, pre ktorú je stanovené funkčné využitie územia málopodlažná zástavba
obytného územia, číslo funkcie 102 a ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, je
súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie,
predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia.
Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz
a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií
alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať.
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Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa
uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche.
Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje
stavba v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré
reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné
zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre je potrebné zohľadniť:
• vo vnútornom meste sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu,
komplexy zástavby, areály a územia izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu
a enklávy rodinných domov. V dotváraní území je potrebné rešpektovať diferencovaný prístup
podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením
jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. Táto úloha musí
byť jednoznačne riešená na podrobnejšej zonálnej úrovni.
Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky
a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality
zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).
Časť záujmovej lokality, pre ktorú je stanovené funkčné využitie územia distribučné centrá sklady,
stavebníctvo, číslo funkcie 302, zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie
501, zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502 a plochy
zariadení železničnej dopravy, číslo funkcie 702, je súčasťou územia, ktoré je definované ako
rozvojové územie. V rámci rozvojového územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz
nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného využitia, alebo zmena spôsobu zástavby
veľkého rozsahu. V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia
územia, viažuce sa k určenému funkčnému využitiu:
Kód
Reg.

IPP Čís.
max. funk.

Názov urbanistickej
funkcie

Priestorové usporiadanie

IZP
max.

KZ
min.

E

1,1

302

Distribučné centrá,
sklady, stavebníctvo

zariadenia areálového
charakteru, komplexy

0,50

0,10

G

1,8

502

Zmiešané územia
zariadenia areálového
obchodu, výrobných
charakteru, komplexy
a nevýrobných služieb

0,36

0,20

Poznámka:
index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti
zástavby k celkovej výmere vymedzeného územia. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera
využitia územia.
index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer plôch zastavaných objektami vo vymedzenom území
k celkovej výmere vymedzeného územia.
koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a celkovou výmerou
vymedzeného územia.
Navrhovaná stavba ako zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, resp. ako
zariadenia a vedenia technickej vybavenosti s ochrannými pásmami, je zaradená medzi prípustné
spôsoby využitia dotknutých funkčných plôch okrem funkčnej plochy námestia a ostatné
komunikačné plochy.
Pod úrovňou terénu funkčnej plochy námestia a ostatné komunikačné plochy (biela plocha) je
možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry.
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Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení
zmien a doplnkov.
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
miesto stavby:

v katastrálnom území:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný
vodovod DN500 a rozvod verejnej kanalizácie
sektor „E” zástavby Dunajské predmestie, trasa
prekladaného potrubia DN200 v rámci stavebného objektu
SO-05-E-B zástavby Dunajské predmestie, nadväzujúca
existujúca zástavba, Čalovská ulica, Komárňanská ulica,
Jastrabia ulica, polia v koridore železničných vlečiek
v nadväzujúcom území, ulica Domové role, Parková ulica
(po bod napojenia kanalizácie za železničným a diaľničným
podjazdom)
Ružinov

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:
z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07. 09. 2018 o starostlivosti
o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:
• v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku
a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii
pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej
dokumentácie tohto stupňa

UPOZORNENIE:
Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia upozorňujeme na stavebnú činnosť, ktorú nie je možné
vylúčiť v súvislosti s prípadnou prestavbou/dostavbou/rekonštrukciou dotknutej (v súčasnosti
nevyhovujúcej) komunikačnej siete.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR
Bratislavy ako prípadného vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou, pričom
v takomto prípade je žiadateľ povinný usporiadať si vzťah k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona (nájomnou
zmluvou, zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zmluvou o zriadení vecného
bremena a pod.) ku konaniu na príslušnom stavebnom úrade.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta SR
Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
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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.
Dokumentáciu sme si ponechali.

S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy:
• potvrdená kópia výkresu č. 4 (Katastrálny situácia)
Co:
• MČ Bratislava – Ružinov, Stavebný úrad + potvrdená kópia výkresu č. 4 (Katastrálny situácia)
• Magistrát – OUP, ODI

