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„Polyfunkčný komplex Čerešne 4“ – SO 61.4 Preložka VN
03.08.2020
územné konanie
DÚR
Ing. Peter Náhly, 6306*A2
02/2020

Predložená dokumentácia rieši navrhovanú preložku existujúcich inžinierskych sietí v lokalite
Polianky, (v území s výstavbou „Čerešne“), ktorých trasovanie, resp. časť ich trasovania je
v kolízii s budúcou plánovanou výstavbou „Polyfunkčného komplexu Čerešne 4“. Stavba
polyfunkčného komplexu nie je predmetom tohto záväzného stanoviska.
Stavebné objekty:
SO 61.4 Preložka VN
SO 61.4 – Preložka VN
Predmetný územím prechádzajú 3 VN L č. 484, 485 a 486. VN L budú preložené v trase podľa
situácie a to nasledovným spôsobom:
- L 484 bude v mieste podľa situácie rozrezaná a na existujúci VN kábel ANKTOYPV 3x185 bude
VN káblovou spojkou CJTH31.240xC-SC naspojkovaný nový VN kábel NA2XS2Y 3x1x240mm2,
ten bude vedený podľa situácie až k miestu, kde je existujúca VN káblová spojka pre naslučkovanie
TS 1808-000. Stará VN spojka bude vystrihnutá a na VN kábel 3x NA2XS(F)2Y 1x240 bude
naspojkovaný novou VN káblovou spojkou CJH11.240XC-SC na L 484. V úseku „A-A“ bude VN
kábel umiestnený v pôvodnej trase v celkovej dĺžke 118m, v úseku „B-B bude umiestnený v novej
trase v celkovej dĺžke 250m.
- L 485 bude v mieste podľa situácie rozrezaná a na existujúci VN kábel ANKTOYPV 3x185 bude
VN káblovou spojkou CJTH31.240xC-SC naspojkovaný nový VN kábel NA2XS2Y 3x1x240mm2,
ten bude vedený podľa situácie až k miestu, kde je existujúca VN káblová spojka pre naslučkovanie
TS 1808-000. V tomto mieste bude nový VN kábel naspojkovaný na existujúci VN kábel
ANKTOYPV 3x185 káblovou spojkou CJTH31.240xC-SC na L485. V úseku „A-A“ bude VN
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kábel umiestnený v pôvodnej trase v celkovej dĺžke 118m, v úseku „B-B bude umiestnený v novej
trase v celkovej dĺžke 250m.
- L 486 bude v mieste podľa situácie rozrezaná a na existujúci VN kábel ANKTOYPV 3x185 bude
VN káblovou spojkou CJTH31.240xC-SC naspojkovaný nový VN kábel NA2XS2Y 3x1x240mm2,
ten bude vedený podľa situácie a bude preslučkovaný cez existujúci VN rozvádzač TS 1950-000.
Vo VN rozvádzači bude VN kábel ukončený VN koncovkami POLT s T adaptérom. Odtiaľ bude
VN kábel trasovaný k miestu, kde je existujúca VN káblová spojka pre naspojkovanie v smere k TS
1839- 000. Zároveň v tomto mieste bude naspojkovaný nový VN kábel na existujúci kábel zo smeru
TS 1826-000. Odtiaľ bude nový VN kábel vedený podľa situácie až k miestu, kde je existujúca VN
káblová spojka pre naslučkovanie TS 1808-000. V tomto mieste bude nový VN kábel naspojkovaný
na existujúci VN kábel ANKTOYPV 3x185 káblovou spojkou CJTH31.240xC-SC na L 486. V
úseku „AA“ bude VN kábel umiestnený v pôvodnej trase v celkovej dĺžke 118m, v úseku „B-B
bude umiestnený v novej trase v celkovej dĺžke 290m.
Navrhované 22 kV káblové vedenie bude uložené vo voľnom teréne a v chodníku v káblovej ryhe
50x120 cm v pieskovom lôžku, kryté betónovou doskou 50x25x5 cm a výstražnou fóliou. Pri
križovaní s komunikáciami a inžinierskymi sieťami bude kábel uložený v chráničke FXKV 200 na
zhutnenom podklade. Nakoľko VN káble budú v spevnených plochách meniť smer o cca 90% budú
v týchto miestach VN káble uložené v káblových šachtách s pojazdnými poklopmi.
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 investičného zámeru 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 (ďalej len
„ÚPN“), stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxx ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx v k.ú. Dúbravka, a pozemok reg. „E“ KN parc. č. xxxxxx k.ú. Dúbravka,
funkčné využitie územia:
▪ zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, rozvojové územie,
kód reg. H ( poz. reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú. Dúbravka)
▪ ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie (poz. reg. „C“
KN parc.č. xxxxxxxxxxxxxxxx k.ú. Dúbravka)
▪ námestia a ostatné komunikačné plochy (biele plochy bez číselného kódu),( pozemok reg.
„C“ KN parc. č. xxxxxxx k.ú. Dúbravka a poz. reg. „E KN poarc. Č. 2-1149 k.ú. Dúbravka)
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
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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
Intenzita využitia územia: časť pozemkov je súčasťou rozvojového územia. 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: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501,kód reg.
„H“
Kód
regul.
H

Kód
funkcie

IPP
max.
2,1

501

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie
Zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti

zástavba mestského typu

IZP
max.
0,3

KZ
min.
0,25

0,26

0,30

Poznámka:
• index podlažných plôch (IPP), udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere vymedzeného
územia funkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je
zrozumiteľnosť a jednoznačnosť stanovenej požiadavky a jednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií
a odporúčaní,
• index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy, príp. 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. V regulácii stanovuje nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy
a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spôsobe funkčného využitia a polohe rozvojového
územia v rámci mesta,
• podiel započítateľných plôch zelene v území (m2) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m2).

Funkčné využitie územia:
ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými
účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach
vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je
potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zeleň líniová a plošná.
Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti s ochrannými pásmami.
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridor plynovodov, vodovodov, produktovodov,
drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, ČSPH, diaľničné odpočívadlá, odstavné státia
a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia,
zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu.
Neprípustné: 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,
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

4
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:
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.
Inžinierske siete, ako zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, patria medzi
prípustné spôsoby využitia rozvojových území funkčnej plochy zmiešané územia bývania
a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, ako aj funkčných plôch ostatná ochranná a izolačná
zeleň, číslo funkcie 1130 a námestia a komunikačné plochy (biele plochy, bez číselného kódu).
Z hľadiska intenzity využitia územia navrhovaná preložka inžinierskych sietí nemá vplyv na
územným plánom regulované prvky intenzity využitia územia, viažuce sa ku kódu reg. H, v území
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501.
Navrhovaný investičný 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 pozemkoch parc. č. :

„Polyfunkčný komplex Čerešne 4“ – SO 61.4 Preložka VN

v katastrálnom území:
miesto stavby:

Dúbravka
lokalita Polianky

reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx a reg. „E“ KN parc. č. xxxxxxx
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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 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 len „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,
- nesmie dôjsť k výrubom drevín, ani k ich poškodeniu,
- pri výkopových prácach dodržať najnutnejší rozsah prác za účelom ochrany okolitej zelene,
- neskladovať stavebný ani iný odpadový materiál na zeleni bez súhlasu hlavného mesta SR
(sekcie ŽP),
- v prípade, že počas stavby vznikne záber zelene (manipulačný priestor, uloženie materiálu
a pod.), je realizátor stavby povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného priestranstva
a následne požiadať správcu verejnej zelene o vyjadrenie k záberu zelene,
- pri dočasnom zabratí verejnej zelene za podmienok nevyhnutnej miery a nevyhnutne
potrebného času, je potrebné si počínať s náležitou opatrnosťou a dbať vo zvýšenej miere na
predchádzanie a zamedzovanie vzniku škôd na živote, zdraví, majetku – verejnej zeleni,
drevinách, porastoch, prvkoch a pod., ktoré sú súčasťou verejnej zelene,
- v prípade rozkopávky komunikácií je potrebné predložiť stanovisko správcu komunikácie,
- 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,
- bezpodmienečne po ukončení prác v trávnatých plochách bezodkladne vykonať nový výsev,
z hľadiska urbanisticko – architektonického riešenia:
- pri realizácii nesmie dôjsť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu,
- bezpodmienečne po ukončení prác v trávnatých plochách bezodkladne vykonať nový výsev,
- všetky plochy zasiahnuté navrhovanou stavebnou činnosťou bezodkladne po ukončení prác
uviesť do pôvodného stavu,
- v predmetnej lokalite evidujeme viacero významných trás inžinierskych sietí, ktoré je potrebné
v území rešpektovať a pred začatím zemných prác požadujeme trasy presne zamerať, vytýčiť
a vykonať príslušné opatrenia,
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:
V zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, je vedená
pozdĺž ulice Polianky hlavná cyklotrasa.
Plánovaná výstavba polyfunkčného komplexu Čerešne 4 nie je predmetom tohto záväzného
stanoviska k investičnej činnosti.

6
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.
V prípade, ak stavebník nenadobudne vlastnícke, resp. iné právo k nehnuteľnostiam, s ktorými
uvažoval pri riešení investičného zámeru, hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo
na posúdenie upraveného riešenia investičného zámeru, ktoré vyplynulo z tejto skutočnosti.
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.

S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy: situácia
Co:
MČ Bratislava – Dúbravka + príloha;
Magistrát – GTI, ODI

