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Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
MACHO developing s.r.o., Exnárová 28, 821 03 Bratislava
v zastúpení INGPROJECT s.r.o., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
investičný zámer:
Pripojenie MTS a OK do TO:BA:SART:1437/31, pozemky reg. „C“
KN parc. č.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú. Dúbravka
žiadosť zo dňa:
26.02.2019
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné konanie
spracovateľ dokumentácie:
TELECOMPROJECT spol. s r.o., Pajštúnska 1, 851
02 Bratislava, Ing. Jaroslav Jurica č. aut. osvedč.
1472*SP*A2
dátum spracovania dokumentácie:
12/2018
doložené doklady:
projektová dokumentácia, LV
investor:

Predložená dokumentácia rieši:
Výstavbu novej trasy pripojenia vetvy MTS+OK zo strany ul. Pod záhradami od šachty PX90 do
TO a taktiež vetvy pripojenia zo strany Saratovskej ulice od šachty PX87a do TO podľa
dispozície S.1 v PD nahradí existujúcu trasu pripojenia TO:BA:SART:1437/12 v káblovode od
šachty PX88, cez šachty PX89, PX90 a PX91. Šachty PX91 a PX92=PB0 vrátane úseku
káblovodu medzi nimi zostanú zachované, vybudujú sa tri nové šachty UNI, označenie Š1, Š2
a Š3. Od šachty PX91 povedie nová trasa vo výkope prekopaním asfaltovej cesty cca 13 m
a ďalej v zeleni a nespevnených plochách cca 100 m až k novému TO:BA:SART:1437/31. Od
šachty PX87a vedie nová trasa pripojenia v zámkovej dlažbe a zeleni v dĺžke cca 20m do nového
TO:SART:1437/31.
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)
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
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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:
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou sú pozemky registra „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú Dúbravka, funkčné využitia územia:
- zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502,
stabilizované územie,
- zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, rozvojové územie,
kód H.
Funkčné využitie územia:
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.
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.
Intenzita využitia územia:
Časť záujmových pozemkov je súčasťou územia, ktoré územný plán definuje ako stabilizované.
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. Posudzovanie
dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na
základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche.
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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.
Regulácia využitia územia v stabilizovaných územiach vo vonkajšom meste:
• vo vonkajšom meste sa mení v rámci stabilizovaných území charakter zástavby mestského
typu, prevláda uličná zástavba lemujúca mestské komunikácie. Pre vonkajšie územie sú
charakteristické komplexy zástavby, areály, územia bytovej zástavby sídliskového typu a
rozsiahle územia najmä izolovanej zástavby rodinných domov. V dotváraní území je rovnako
ako v predošlých prípadoch 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. Lokalizácia
novej zástavby v stabilizovanom území vonkajšieho mesta musí byť 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).
Funkčné využitie územia:
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 ochranu.
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 cirkvi 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 domácností.
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
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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.
Parcela 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 regulácie H

K
ó
d

IPP

Čís.

max.

funk.

H

2,1

501

Názov urbanistickej
funkcie

Priestorové usporiadanie

Zmiešané územia
bývania a občianskej
vybavenosti

zástavba mestského typu

IZP

KZ

max.

min.

0,30

0,25

0,26

0,30

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 „Pripojenie MTSa OK“ (kábelovod) je zaradená medzi prípustné spôsoby
využitia obidvoch funkčných plôch, ktorými prechádza.
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:
na parcelách číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Pripojenie MTS a OK do TO:BA:SART:1437/31
reg.“C“ KN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dúbravka
medzi ulicami Pod záhradami Saratovská

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
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
• všetky plochy zasiahnuté navrhovanou stavebnou činnosťou bezodkladne po ukončení prác
uviesť do pôvodného stavu,
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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:
V zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, je
záujmovými pozemkami pozdĺž Saratovskej ulice trasovaný výhľadový dopravný zámer- nosný
systém MHD, ktorý v tomto úseku bude realizovaný hĺbením (z povrchu terénu).
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti 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.
Projektovú dokumentáciu sme si ponechali.

S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy: potvrdená situácia
Co:

MČ Bratislava – Dúbravka, stavebný úrad + potvrdené prílohy
Magistrát – OUIC, ODI, OSRMT

