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Predložená dokumentácia rieši vybudovanie telekomunikačnej siete za účelom rozšírenia
poskytovania telekomunikačných a sieťových služieb investora. Trasa optickej siete bude začínať
od spojky, ktorá sa nachádza za budovou Okresného súdu Bratislava III, odtiaľ povedie približne
45m výkopom k pasívnemu optickému bodu a následne bude ukončená v dátových rozvádzačoch v
jednotlivých BD Nové Vinice a BD Biely Kríž. Pre výstavbu budú použité multirúry do, ktorých
budú následne zafúknuté optické vlákna v dielektrickom prevedení bez kovových prvkov. Celková
dĺžka výkopov bude približne 240m.
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 a ods. 4,
§ 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 sú pozemky vo vymedzenom území (v zmysle grafickej prílohy),
na ktorých sa navrhuje líniová stavba, funkčné využitie územia:
•
•
•

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201,
stabilizované územie
viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501,
rozvojové územie, kód G
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1.) Funkčné využitie územia
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu
s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú
plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30%
z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: 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
Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä: integrované zariadenia občianskej
vybavenosti, areály voľného času a multifunkčné zariadenia, účelové zariadenia verejnej a štátnej
správy, zeleň líniovú a plošnú, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu
územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: v území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy,
zariadenia športu, telovýchovy a voľného času, vedecko – technické a technologické parky, vodné
plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia drobných prevádzok výroby a 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, rodinné domy, areály priemyselných podnikov, zariadenia
priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky,
stavebné dvory, autokempingy, stavby na individuálnu rekreáciu, zariadenia odpadového
hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
Intenzita využitia územia
Časť predmetnej lokality 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. Posudzovanie
dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje
na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche.
2.) Funkčné využitie územia
viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch 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. Podiel funkcie bývania musí tvoriť
minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Základné
občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii územia.
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Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: viacpodlažné bytové domy
Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä: stavby a zariadenia zabezpečujúce
komplexnosť a obsluhu obytného územia v súlade s významom a potrebami územia, zariadenia
občianskej vybavenosti predovšetkým vstavané do objektov bývania - zariadenia obchodu a služieb,
verejného stravovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, zariadenia pre zdravotníctvo a sociálnu
pomoc, 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: bytové domy do 4 nadzemných podlaží, rodinné domy v doplnkovom rozsahu, zariadenia
občianskej vybavenosti lokálneho významu, pokiaľ nie sú súčasťou lokálnych centier, zariadenia
telovýchovy a voľného času, zariadenia sociálnej starostlivosti 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, 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, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zariadenia odpadového
hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, stavby a zariadenia nesúvisiace
s funkciou
3.) 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 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
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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
Intenzita využitia územia
Časť predmetnej lokality je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.
Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz
nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého
rozsahu. V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia,
viažuce sa k určenému funkčnému využitiu:
kód regulácie G, Nové Mesto
Kód IPP Kód
Názov urbanistickej
regul. max. funkcie funkcie
G
1,8
501
Zmiešané územia
bývania a občianskej
vybavenosti

Priestorové usporiadanie
zástavba mestského typu

IZP KZ
max. min.
0,34 0,25

Poznámka:
index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej
výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, prípadne jej časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera
využitia územia.
index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy,
prípadne jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a význame konkrétneho
územia, na spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby.
koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň
nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia.

Hodnotenie
Navrhovaná líniová stavba ,,FTTH BA KBV Biely Kríž, KBV Nove Vinice“ spolu s ostatnými
technologickými náležitosťami, ako zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu
územia, patria medzi prípustné spôsoby využitia funkčných plôch: občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu, viacpodlažná zástavba obytného územia, zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti.
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 parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

,,FTTH BA KBV Biely Kríž, KBV Nove Vinice“
líniová stavba podľa grafickej prílohy dokumentácie
Nové Mesto
Skalická cesta
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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 urbanisticko – architektonického:
• po ukončení stavebných prác, je potrebné výstavbou poškodené spevnené plochy, prípadne
komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu,
• pri realizácii nesmie dôjsť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu,
z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia:
• predmetnú stavbu požadujeme časovo a vecne skoordinovať so stavbou
,,D_BA_Pod Vinicou“ (investor: Orange Slovensko, a.s.)
z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09. 2018 o starostlivosti
o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej jen „VZN“), ktoré sú súčasťou verejnej zelene
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najmä s ustanovením § 7 ods. 4
písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca akékoľvek zásahy
do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná v odôvodnených prípadoch
po písomnom súhlase vlastníka pozemku viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu
minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej
však 2,5 m od päty kmeňa,
•

všetky nové siete viesť v chodníkoch v spoločných kolektoroch tak, aby nová výsadba bola
vždy na prírodnom teréne v zelených pásoch bez možnosti pochôdznosti,

•

v prípade, že je nutné v koreňovej zóne stromov riešiť pochôdznosť, je potrebné priepustnosť
povrchov pre vodu a ochranu koreňov riešiť v bunkových systémoch (napr. SILVACELL);

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 projekte pre stavebné
povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto
stupňa.
UPOZORNENIE
•

k zásahu do komunikácií/chodníkov, je potrebný súhlas správcu komunikácie/chodníka.

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.
Povinnosti investora k nehnuteľnostiam vo vlastníctve hlavného mesta, vyplývajúce zo zákona
o elektronických komunikáciách, budú uplatnené v zmluve o vecnom bremene.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta
SR Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
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Hlavné mesto SR 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 1x sme si ponechali.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Prílohy: potvrdená situácia
1x dokumentácia
Co:

MČ Bratislava – Nové Mesto, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUIC/archív, ODI, OUP

