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Naše číslo
MAGS OUIC 49325/20-434985

Vybavuje/linka
Ing. Galiňska /294

Bratislava
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Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
VNET, a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava v zastúpení
Tamarou Melikantovou, Kapicova 7, 851 01 Bratislava
investičný zámer:
Optická prípojka Pekníkova x, M. Sch. Trnavského xx – Pekníkova
x, Dúbravka , Bratislava, pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú. Dúbravka
žiadosť zo dňa:
05.05.2020
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné konanie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Miloš Prokop, č. aut. osvedč. 0937*Z*2-3
dátum spracovania dokumentácie:
03/2020
doložené doklady:
projektová dokumentácia
investor:

Predložená dokumentácia rieši:
Rozšírenie existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET, o zriadenie optickej prípojky
z ulice M.Schneidra Trnavského 22 do British international school na Pekníkovej ul. č. 6
v Bratislave. Predmetom stavby bude pokládka HDPE chráničky do zemnej káblovej ryhy pre
optický kábel. Pokládka optickej chráničky a následné zafúknutie optických káblových zväzkov
bude za účelom rozvoja verejnej optickej telekomunikačnej siete. V navrhovanej výkopovej trase
bude do káblovej ryhy uložená jedna optická chránička s vonkajším priemerom ϕ 40mm v
pieskovom lôžku. Celková dĺžka trasy je cca 510 m.
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:

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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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 reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú. Dúbravka, funkčné využitia územia:
-

viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie
občianska vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 202, stabilizované územie
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110, stabilizované územie
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, rozvojové
územie, kód H
námestia a ostatné komunikačné plochy (biele plochy), bez číselného kódu,

Funkčné využitie územia:
Viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie
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.
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.
Funkčné využitie územia:
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Občianska vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 202
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu,
predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. 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 školstva, zariadenia kultúry,
zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, zariadenia cirkví, zariadenia verejného
stravovania, služieb a obchodu
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: bývanie v rozsahu do 30% celkových
nadzemných plôch funkčnej plochy, integrované zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia
drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie, zeleň, líniovú a plošnú,
vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti slúžiace obsluhe územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: bývanie v rozsahu do 30% celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej
plochy, zariadenia športu, telovýchovy a voľného času, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu,
účelové zariadenia verejnej a štátnej správy, 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, bývanie v rodinných domoch, bytové domy nad 4 nadzemné
podlažia, autokempingy, areály priemyslových 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
Funkčné využitie územia:
Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110, stabilizované územie,
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového
charakteru.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: parky, sadovnícka plošná a líniová zeleň, lesoparkové úpravy.
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: vodné plochy.
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: pobytové lúky, ihriská a hracie plochy, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou,
náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy.
Neprípustné: parkinggaráže nad terénom, 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,
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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.
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
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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
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 záujmových pozemkov je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie,
regulačný kód H.
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 H
Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vonkajšie – mestské časti: Dúbravka
Kód
regul.
H

IPP Kód
Názov urbanistickej Priestorové usporiadanie
max. funkcie funkcie
2,1
501
Zmiešané územia
zástavba mestského typu
bývania a občianskej
vybavenosti

IZP
max.
0,30
0,26

KZ
min.
0,25
0,30

Funkčné využitie územia:
námestia a komunikačné plochy (biele plochy, bez číselného kódu)
Podmienky funkčného využitia plôch
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.
Navrhovaná stavba „Optická prípojka Pekníkova 6, M. Sch. Trnavského 22 – Pekníkova 6,
Dúbravka, Bratislava “ je zaradená medzi prípustné spôsoby využitia resp. prípustné
v obmedzenom rozsahu všetkých funkčných plôch, ktorými prechádza.
Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007
v znení zmien a doplnkov.
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Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parcelách číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Optická prípojka Pekníkova x, M. Sch.
Trnavského xx – Pekníkova x, Dúbravka,
Bratislava
pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú. Dúbravka
Dúbravka
od ul. M.Sch. Trnavského 22 po ul. Pekníkova 6

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 ochrany životného prostredia:
• V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien
a doplnkov („Zákon“) a v zmysle VZN č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane
drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, je zakázané zeleň poškodzovať.
• V opodstatnených prípadoch kedy nie je možné uložiť optickú sieť do spevnených plôch
požadujeme:
• výkop sa musí vykonávať v zmysle STN 83 7010 (Ochrana prírody, ošetrenie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie „ Výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť
bližšie ako 2,5 od päty kmeňa“),
• v časti, kde ochranné pásmo pôvodných rozvodov je aj v komunikácii, žiadame
novonavrhované vedenie trasy umiestniť v spevnených plochách, nie v zeleni,
• v prípade ak dôjde ku kolízii vedenia optickej prípojky s drevinami tak sa vykoná zmena
trasovania podkopom popod stromy,
• pri výkopových prácach dodržať najnutnejší rozsah prác za účelom ochrany okolitej
zelene,
• neskladovať stavebný ani iný odpadový materiál na zeleni bez nášho súhlasu,
• v prípade, že počas stavby vznikne ďalší záber zelene / manipulačný priestor, uloženie
materiálu a pod. je realizátor povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného
priestranstva a následne požiadať správcu verejnej zelene o vyjadrenie k záberu zelene,
• pri realizovaní prác na zeleni resp. dočasnom zabratí verejnej zelene Hlavného mesta SR
Bratislavy, za podmienok nevyhnutnej miery a nevyhnutne potrebného času, si počínať
s náležitou opatrnosťou a dbať vo zvýšenej miere na prechádzanie a zamedzovanie
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vzniku škôd na živote, zdraví, majetku – verejnej zeleni, drevinách, porastoch, prvkoch
a pod.., ktoré sú súčasťou verejnej zelene,
• po ukončení prác dotknutý terén dať do pôvodného stavu nasledovne:
- odstrániť všetky zvyšky stavebného materiálu,
- terén vyrovnať,
- vykonať obnovu poškodených trávnikov, t.j. terén skypriť, urobiť navážku biologicky
účinnej zeminy, vo vrchnej časti 20 cm od povrchu bez kameňov, skál. a stavebnej sute,
• vykonať výsev trávnika na celej ploche, ktorá bola súčasťou rozkopávky,
• vykonávať starostlivosť o vysiatu plochu až po dobu vytvorenia súvislého trávnatého
porastu – po prvej kosbe vykonanej pri výške trávnatého porastu 20 cm,
• upravený terén je nutné odovzdať správcovi zelene preberacím protokolom do 15 dní od
ukončenia stavby. Za deň ukončenia stavby sa považuje deň, odovzdania upraveného
terénu. Za kvalitu úpravy zelene ručí realizátor stavby po dobu 12 mesiacov odo dňa
odovzdania vlastníkovi,. resp. správcovi zelene,
• v prípade rozkopávky miestnej komunikácie je nutné požiadať o stanovisko Oddelenie
správy komunikácií,
• zabezpečiť čistotu, poriadok a bezpečnosť pre okoloidúcich na dotknutom pozemku, ako
i v okolí rozkopávky,
• s odpadmi, ktoré vzniknú pri rozkopávke nakladať v súlade s platnými právnymi
predpismi.
• V predmetnej lokalite v súlade s §12 Zákona platí prvý stupeň ochrany, ktorý je potrebný
v plnej miere rešpektovať a dodržiavať podľa ustanovení zákona.
z hľadiska verejného dopravného vybavenia:
• realizáciu optickej prípojky je potrebné koordinovať so stavbami „ Polyfunkčný súbor
Dúbravka, Saratovská - Pod záhradmi, ATS plus a.s., na pozemku 1437/30“ a „Komplex
bývania a občianskej vybavenosti, Saratovská ulica, Ingproject s.r.o., na pozemkoch parc. č.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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.
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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.
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.
1x dokumentáciu sme si ponechali.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy: 1x výkres č.1 a 2 trasa optickej prípojky
Co:
MČ Bratislava – Dúbravka
Magistrát – OUIC, ODI, Odd. tvorby mestskej zelene, archív

