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Vec
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
• „BA_Studená, záhradkárska osada, NNK“
• parc. č.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx, k.ú. Trnávka, Bratislava II
žiadosť zo dňa:
09.10. 2019
typ konania podľa stavebného zákona: územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie
spracovateľ dokumentácie:
- Zsl. distribučná, a.s., Tím projektov Bratislava
- zodp. projektant: Vladimír Huljak, autorizovaný
stavebný inžinier SKSI/reg. č: 5061*T*A2
dátum spracovania dokumentácie:
09/2019
investor:
investičný zámer:

Predložená dokumentácia rieši stavbu distribučnej kioskovej trafostanice, jej VN napojenia,
NN káblových vývodov a nových rozpojovacích a istiacich skríň, s cieľom zabezpečiť elektrickú
energiu z novej trafostanice/„TS“, v kvalite, ktorú prepisujú príslušné normy STN a EN a IEC.
Nová kiosková TS EH8 Haramia bude napojená z existujúceho VN káblového vedenia smerujúceho
do existujúcej TS 1189 v lokalite na JV okraji nákupného areálu Shopping Palace Zlaté Piesky.
Z novej TS EH8 sa vybudujú dva nové NN káblové vývody smerujúce do záhradkárskej osady.
Navrhovanou stavbou nebude dotknutá vzrastlá zeleň.
Základné údaje:
- SO 01 VN káblové vedenie/parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: bude napájať novú kioskovú TS
EH8; typ navrhovaného VN kábla: 2x NA2XS2Y 3x(1x240) mm2; dĺžka trasy 2x20 m; v trase
VN káblu sa priloží aj rúra HDPE v dĺžke 18 m; OP: 1 m na obe strany od kraja kábla;
- SO 02 NN káblové vedenie/parc. č.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
v novej TS EH8 sa z NN rozvádzača vyvedú dva nové NN káblové vývody typ:
2x NAYY-J
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4x240 mm ; celková dĺžka trasy 2x300 m; OP: 1 m na obe strany od kraja kábla;
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- PS 01 Transformačná stanica/parc. č. xxxxxxxxxxxx: typ EH8, variant B – do 630 kVA,
betónová bloková polozapustená, obsluhovateľná z vonku; výška nad terénom: 1,93 m aj so
strechou, pôdorysný rozmer: 1 900 x 2 300 mm/dĺ. x š..
Rozsah stavby je vyznačený vo výkrese č. 2 Situácia stavby/M 1:500, 3xA4, ktorý tvorí grafickú
prílohu projektovej dokumentácie.
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 záujmové pozemky v k.ú. Trnávka, stanovuje územný plán
nasledovné využitie územia:
- ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI: občianska vybavenosť celomestského
a nadmestského významu, číslo funkcie 201, stabilizované územie (SZ úsek trasy, cca 50 m).
- ÚZEMIA PRÍRODNEJ ZELENE: krajinná zeleň, číslo funkcie 1002, rozvojové územie.
Posudzovaná stavba kioskovej TS a nového VN a NN vedenia ako „zariadenie a vedenie technickej
vybavenosti pre obsluhu územia“ je v ÚPN zaradená medzi prípustné spôsoby využitia funkčných
plôch: obč. vybavenosť celomestského a nadmestského významu/č. 201, a krajinná zeleň/č. 1002.
Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení
zmien a doplnkov. Stavba nie je v kolízii so žiadnym výhľadovým zámerom koncepcie riešenia
dopravy, s ktorou uvažuje územný plán.
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

„BA_Studená, záhradkárska osada, NNK“
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trnávka, Bratislava II
JV okraj Shopping Palace Zlaté Piesky

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 riešenia:
• po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne
komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu;
z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň na území Hlavného mesta SR Bratislavy;
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z hľadiska budúcich majetkovo - 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:
• 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.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta
SR Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
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/1 paré, sme si ponechali.

S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy: projektová dokumentácia
potvrdený výkres č. 2 Situácia stavby/M 1:500, 3xA4
Co:

MČ Bratislava – Ružinov/SÚ + potvrdený výkres č. 1 Situácia stavby/M 1:500, 3xA4
Magistrát – OÚP, ODI, OUIČ/archív

