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Predložená dokumentácia rieši:
Vybudovanie prípojky optického kábla pre napojenie existujúceho objektu so stanicou
Orange Slovensko 1129BR Nová Vrakuňa – Brezová, umiestnenej v intraviláne obce Bratislava –
Vrakuňa, ul. Brezová na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE
Slovensko a.s. za účelom poskytnutia širokopásmových, vysokorýchlostných služieb elektronických
komunikácií obyvateľom v danom území. Trasy HDPE rúr pre optické káble budú vychádzať
z existujúcich trás verejnej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.. Od trasy v ul. Estónska bude
trasa vedená v zelenom páse pozdĺž parkoviska a miestnej komunikácie, ktorú 2 x prekrižuje. Ďalej
trasa pokračuje riadeným pretlakom cez miestnu komunikáciu ul. Podunajská a vodný tok Malý
Dunaj. Odtiaľ bude vedená v zelenom páse pozdĺž chodníka, ktorý podľa priestorových podmienok
niekoľkokrát prekrižuje až k objektu 1129BR umiestnenému na stožiari. Tu bude ukončená v päte
objektu. Výstavbou bude prevedený výkop v dĺžke cca 700 m k napojovaným objektom, kde bude
optický kábel ukončený.
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:
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Posúdenie stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení
zmien a doplnkov:
Pre územie líniovej stavby, ktorého súčasťou je záujmová lokalita, stanovuje funkčné využitie
územia:
•
•
•
•
•
•

viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie
rekreácia v prírodnom prostredí, číslo funkcie 1003, stabilizované územie
vodné plochy a toky, číslo funkcie 901, stabilizované územie
krajinná zeleň, číslo funkcie 1002, stabilizované územie
vodné hospodárstvo, číslo funkcie 601, stabilizované územie
plochy námestí a ostatné komunikačné plochy – súčasť komunikácií Estónska
a Podunajská ul.
- námestia a ostatné funkčné plochy sú verejne prípustné 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.

Podmienky funkčného využitia plôch: viacpodlažná zástavba obytného územia
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
Podmienky funkčného využitia plôch: rekreácia v prírodnom prostredí
územia slúžiace oddychu a pohybu v prírode a športové aktivity v prírodnom prostredí, ktoré
podstatne nenarušujú prírodný charakter územia. Rekreačné priestory v prírodnom zázemí mesta
a vodné plochy pre rekreáciu s drobnými zariadeniami občianskej vybavenosti pre obsluhu územia.
Podmienky funkčného využitia plôch: vodné plochy a toky
územia slúžiace pre umiestňovanie prirodzených a umelých vodných plôch s využitím na plavebné,
hospodárske, ochranné, ekostabilizačné, krajinotvorné a rekreačné účely.
Podmienky funkčného využitia plôch: krajinná zeleň
územia vegetácie predovšetkým v poľnohospodárskej krajine slúžiace na rozčlenenie veľkých plôch
poľnohospodárskej pôdy, ako ochrana pred vetrom, sprievodná zeleň vodných tokov a ciest
v krajine.
Podmienky funkčného využitia plôch: vodné hospodárstvo
územia určené pre umiestňovanie stavieb a zariadení vodného hospodárstva.
Intenzita využitia územia:
Záujmová lokalita 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.
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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:
na parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

„FTTC Bratislava 1129BR 2020“
líniová stavba
Podunajské Biskupice, Vrakuňa
Estónska ulica, Brezová ulica

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:
• podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov
01,02, 03, 05 sa v dotyku s navrhovaným investičným zámerom nachádza nadregionálny
biokoridor XV Malý Dunaj a regionálne biocentrum Prievoz - Vrakuňa.
Zo zákona č. 543/2002 Z.z. z §3, ods. 3, 4 a 5 vyplýva, že:
- Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom.
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo
narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré
prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
- Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek
alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a
obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
- Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov
projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných
predpisov.
Z hľadiska lokalizácie zámeru, ktorý prechádza biokoridorom XV Malý Dunaj a biocentrom
Prievoz – Vrakuňa a jeho možného ovplyvnenia žiadame už v tejto etape uvažovaný investičný
zámer prekonzultovať s Orgánom ochrany prírody a Štátnou ochranou prírody Správou CHKO.
• 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,
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• 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);
vodné toky a protipovodňová ochrana:
• pri križovaní trasy optického kábla s vodným tokom Malý Dunaj dodržať všetky opatrenia
na ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a
o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon). Podľa § 28, ods. 1, písm. a) vodného zákona je potrebné požiadať orgán štátnej
vodnej správy o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby;
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:
Upozorňujeme, že trasa optického kábla križuje VTL plynové vedenie s jeho ochranným pásmom.
Časť záujmovej lokality sa nachádza v ochrannom pásme plynu a v ochrannom pásme cintorínu.
Upozorňujeme, že k zásahu
komunikácie/chodníka.

do

komunikácií/chodníkov

je

potrebný

súhlas

správcu

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 pozemok vo vlastníctve hl. m. SR
Bratislavy v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon pred stavebným konaním
(nájomnou zmluvou, zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zmluvou o zriadení
vecného bremena a pod.).
Povinnosti investora k nehnuteľnostiam vo vlastníctve hlavného mesta, vyplývajúce zo zákona
o elektronických komunikáciách, budú uplatnené v zmluve o vecnom bremene.
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.
1 x dokumentáciu sme si ponechali.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Prílohy:
Co:

potvrdená situácia, 1 x dokumentácia
MČ Bratislava – Vrakuňa, Stavebný úrad + potvrdená situácia
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUIC, ODI

