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Ing. arch. Záhorská /610

Bratislava
06.04.2020

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
investičný zámer:
„Rozšírenie distribučného plynovodu NTL s 2 pripojovacími
plynovodmi“, lokalita Sovia ul., kat. úz. Vinohrady
žiadosť zo dňa:
18.12.2019
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Laura Orbán, reg. č. 5004*SP*I4 a Ing. arch. Jana
Medľová, spoločnosť Medla s.r.o., Karloveské rameno
5538/2D, 841 04 Bratislava
dátum spracovania dokumentácie:
05/2019
Predložená dokumentácia rieši:
rozšírenie (predĺženie) verejného NTL plynovodu a vybudovanie 2 prípojok pre zásobovanie dvoch
rodinných domov plynom, v lokalite ul. Sovia, na pozemkoch parc. č. xxxxxxxxxxxxV súčasnosti
je existujúci plynovod ukončený pred pozemkom parc. č. xxxxxxx. Pre požadované pripojenie
rodinných domov je potrebné plynovod predĺžiť o cca 43,50 m. Novovybudovaný plynovod bude
z materiálu PE100 SDR11 D90 a bude vedený cez parc. č. xxxxxxxx, v dĺžke 23 m, cez parc. č.
xxxxxxx v dĺžke 12,40 m a cez parc. č. xxxxxx v dĺžke 8,10 m. Z navrhovaného NTL plynovodu
budú vyvedené 2 prípojky a budú ukončené na hranici pozemkov nad terénom HUP DN32. Dĺžka
pripojovacích plynovodov pre parc. č. xxxxxxx bude 5,30 m a pre parc. č. xxxxxxxx to bude 5,20
m. Pripojovací plynovod pre parc. č. xxxxxxx bude vedený cez parc. č. xxxxxxx. Potrubie
plynovodu bude vedené vo výkopoch, kde sa urobí podkladové lôžko z piesku hr. 15 cm a po
uložení sa potrubie obsype pieskom do výšky 30 cm. V mieste križovania s inými inž. sieťami je
potrebné výkop robiť ručne. Potrubie bude označené výstražnou fóliou podľa platnej STN 73 6006.
Pre informáciu uvádzame, že v textovej časti predloženej projektovej dokumentácie je nesprávne
uvedený pozemok, cez ktorý vedie novonavrhovaná trasa plynovodu. Podľa grafickej časti
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dokumentácie (výkres č. PL-01) je trasa vedená cez pozemok parc. č. xxxxxxx, vo výmere 445 m2 –
ide o komunikáciu Sovia ul. a nie cez pozemok parc. č. xxxxxxx, kat. úz. Vinohrady.
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 je časť záujmovej parc. č. xxxxxx, stanovuje funkčné využitie
územia: námestia a ostatné komunikačné plochy.
Námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prístupné nezastavané plochy v meste
ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia
a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre
chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí a
koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného
značenia, výtvarné umelecké diela.
• Pre územie, ktorého súčasťou sú časti záujmových parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxx, stanovuje

funkčné využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102,
stabilizované územie.
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. 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
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v
stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení. Meradlom a limitom pre
novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho
územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality
prostredia, nielen kvality zástavby ale aj prevádzkovej kvality.
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre mesta je potrebné vo vnútornom meste, kde
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 rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej
zástavby.
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• Pre územie, ktorého súčasťou je časť záujmovej parc. č. xxxxxxxx, stanovuje funkčné využitie

územia: les, ostatné lesné pozemky, číslo funkcie 1001, stabilizované územie.
Podmienky funkčného využitia plôch: územia s lesnými porastmi alebo bez porastov slúžiace na
hospodárske, rekreačné, vodohospodárske, ekostabilizačné a hygienické funkcie.
Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: les, lesné porasty, lesné škôlky, semenné sady, lesné cesty a zvážnice, rozdeľovacie
pasienky
Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä: pobytové lúky, náučné chodníky, turistické
trasy a cyklistické trasy
Prípustné v obmedzenom rozsahu: v území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu, byty v objektoch funkcie
– služobné byty, vodné plochy, nádrže účelové a retenčné, tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného významu, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu
územia funkčnej plochy
Neprípustné: neprípustné je umiestňovať najmä: všetky formy bývania okrem prípustných
v obmedzenom rozsahu, všetky druhy zariadení obchodu, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu,
všetky druhy zariadení kultúry a cirkví, administratívy, školstva, zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti, zariadenia výroby priemyselnej a poľnohospodárskej, zariadenia služieb, skladového
hospodárstva, stavebníctva, areálové a kryté zariadenia športu, zariadenia odpadového
hospodárstva, diaľničné odpočívadlá, ČSPH, parkinggaráže, stavby a zariadenia nesúvisiace
s funkciou.
Predmetný pozemok je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Časť predmetného územia spadá do ochranného pásma lesov (sú to najmä časti pozemkov
parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Navrhovaná časť líniovej stavby, ktorá je umiestnená vo funkčnom využití územia: „les, ostatné
lesné pozemky“ je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Navrhované trasovanie
časti stavby patrí medzi neprípustné spôsoby využitia funkčných plôch.
Z uvedeného vyplýva, že uvažovaný zámer je v rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Hlavné mesto SR Bratislava
NESÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parc. č.:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

„Rozšírenie distribučného plynovodu NTL s 2
pripojovacími plynovodmi“
líniová stavba
Vinohrady
Sovia ul.

Odôvodnenie :
Umiestnenie stavby je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou – v rozpore s
Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov z hľadiska
funkčného využitia územia. V územiach s lesnými porastmi alebo bez porastov, ktoré slúžia na
hospodárske, ekostabilizačné a hygienické funkcie je neprípustné umiestňovať stavby a zariadenia
nesúvisiace s funkciou.
Konštatujeme, že v zmysle záväznej časti Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007
v znení zmien a doplnkov sa v kapitole C.11. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny,
vytvárania a udržiavania ekologickej stability, v podkapitole 11.2. Zásady a regulatívy ochrany
prírody a tvorby krajiny, uvádza, že je potrebné zvlášť chrániť plochy lesných masívov, ktoré
tvoria základ krajinotvorných, ochranno–prírodných i ekostabilizačných prvkov územia Bratislavy;
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ďalej je potrebné rešpektovať ustanovenia zákona 326/2005 Z.z. o lesoch, najmä zásady ochrany
lesných pozemkov, ochranné pásmo lesov a kategorizáciu lesov, pričom je nevyhnutné v
maximálnej miere ochraňovať jestvujúce krajinotvorné prvky v území. Konštatujeme, že
vytváranie a udržiavanie územného systému ekokologickej stability je vereným záujmom.
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.
1x dokumentáciu sme si ponechali.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy: 1x dokumentácia
Co:
MČ Bratislava – Nové Mesto
Magistrát – ODI, OUIC-Zah, archív

