HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Váš list č./zo dňa
17. 06. 2020

Naše číslo
MAGS OUIC 52665/20-361889

Vybavuje/linka
Ing. arch. Hanulcová/199

Bratislava
15.10.2020

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

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
názov a miesto
„Oporný múr a oplotenie pri objekte na individuálnu rekreáciu
stavby, parc. č., k.ú. Bratislava – Záhorská Bystrica, Plánky“
- parc. č. xxxxxxxxx, k.ú. Záhorská Bystrica, Bratislava IV
žiadosť zo dňa:
17. 06. 2020
typ konania podľa stavebného zákona:
konanie o dodatočnom povolení stavby
druh podanej dokumentácie:
projekt pre dodatočné stavebné povolenie
spracovateľ dokumentácie:
vypracoval: Ing. Zlatica Janečková reg. č. 5370*A1,
zodpovedný projektant: Ing. Zlatica Janečková
dátum spracovania dokumentácie:
máj 2020
Predložený projekt rieši výstavbu oporného múru, vybudovaného na hranici pozemkov parc. č.
xxxxxxxxxxxxxxx v záhradkárskej lokalite Plánky, k.ú. Záhorská Bystrica zrealizovaného bez
stavebného povolenia.
Predmetný oporný múr bol zrealizovaný:
1. podzemná časť ako monolitická železobetónová konštrukcia, pod úrovňou rastlého terénu
2. nadzemná časť ako nadmurovka z debniacich tvárnic „DT30 a DT 25“, s betónovou zálievkou
a výstužou, ktorá sa nachádza už nad úrovňou rastlého terénu.
Predmetom projektovej dokumentácie je aj návrh dokončenia zrealizovaného oporného múru. Toto
bude spočívať v realizácii krycej striešky na hornej hrane oporného múru a v realizácii oplotenia
nad úrovňou už zrealizovaného oporného múru. Navrhované oplotenie bude pokračovať po obvode
pozemku parc.č. xxxxxxx. V mieste styku so zrealizovaným oporným múrom je navrhnuté vytvoriť
vzájomné prepojenie, a to ako na úrovni základového pásu, tak i na úrovni nadmurovky
z debniacich tvárnic. Oplotenie je navrhované na hranici s pozemkami parc. č. xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx. Navrhované je ako výplň zo zváraných panelov na PVC stĺpikoch, kotvených do
nadmurovky z debniacich tvárnic. Nadmurovka bude uložená na základový monolitický,
železobetónový pás. Oplotenie na hranici s pozemkom č.2965/3, prístupová komunikácia je
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navrhnuté ako výplň z drevených dosiek, na oceľových stĺpikoch, kotvených do nadmurovky
z debniacich tvárnic. Súčasťou oplotenia bude dvojkrídlová otváracia brána, jednokrídlová
otváracia bránka, posuvná brána, nika pre smetné nádoby prístupná zo strany dvora, a časť
oplotenia z debniacich tvárnic, v ktorom bude osadený elektromer. Celková dĺžka zrealizovaného
oporného múru je 30,165m. Celková dĺžka navrhovaného oplotenia je 77,91 + 21,74 = 99,65m.
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 zrealizovanej zmeny dokončenej stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného
mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou sú riešené pozemky (parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) k.ú. Záhorská Bystrica, územný plán stanovuje:
Funkčné využitie územia:
- záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, číslo funkcie 1203
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia slúžiace pre pestovanie rastlín a rekreáciu
v záhradách, záhradkárskych a chatových osadách.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: záhrady, stavby pre individuálnu rekreáciu
Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä: zeleň líniovú a plošnú, zeleň krajinnú a ekostabilizačnú,
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: drobné zariadenia vybavenosti
súvisiace s funkciou, vodné plochy, nádrže, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného
významu, kompostárne viazané na funkciu, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov
miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
Intenzita využitia územia:
Parcela 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.
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.
Posúdenie investičného zámeru z hľadiska funkčného využitia a intenzity využitia územia:
Parcela je súčasťou územia slúžiaceho pre pestovanie rastlín a rekreáciu v záhradách,
záhradkárskych a chatových osadách. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy je základným územnoplánovacím dokumentom pre celé územie Bratislavy. Je to
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programový a koncepčný dokument všeobecného charakteru vypracovaný v podrobnosti
M 1: 10 000. Územný plán rieši návrh funkčného využitia územia mesta s určením prevládajúcich
funkčných území, stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia jednotlivých plôch. Z funkčnáho a priestorového hľadiska nie je účelné ani možné
stanovenú koncepciu aplikovať na požadovanú podrobnosť. Môžeme konštatovať, že zrealizovaný
oporný múr a navrhované oplotenie je súčasťou záhrady, nemení charakteristický obraz a proporcie
konkrétneho územia.
Z uvedeného vyplýva, že zrealizovaná stavba je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

Hlavé mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s dodatočným povolením stavby: „Oporný múr a oplotenie pri objekte na individuálnu
rekreáciu Bratislava – Záhorská Bystrica, Plánky“
na parcele číslo:
xxxxxxxxx
v katastrálnom území:
Záhorská Bystrica
miesto stavby:
Bratislavská ul., Bratislava IV
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 riešenia verejného dopravného vybavenia súhlasíme s podmienkou:
• nakoľko oplotenie navrhované popri prístupovej komunikácii, popri ktorej je potrebné zachovať
dopravný priestor, požadujeme odsadenie oplotenia od hrany komunikácie v minimálnej šírke
2,0m.
✓ z hľadiska ochrany životného prostredia:
• umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku
za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť
tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom;
✓ z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné
mesto SR Bratislava odporúča:
• zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou
s ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území.

UPOZORNENIE:
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy ako prípadného vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou
stavbou, s ktorými investičný zámer uvažuje, prípadne sú susediacimi nehnuteľnosťami,
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ani nezakladá právo na odpredaj, prípadne uzatvorenie nájomného, resp. iného právneho vzťahu
k predmetným nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
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.
Projektovú dokumentáciu, sme si ponechali.
S pozdravom
Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy: zákres do katastrálnej mapy
Co:

MČ Bratislava – Záhorská Bystrica, Stavebný úrad + zákres do katastrálnej mapy
Magistrát – ODI, OUIČ/archív

