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Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investičný zámer / stavba: „R8101 ES Čulenova – doplnenie T103 a výmena T101, T102“
Bratislava, parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxx k. ú. Staré Mesto
stavebník:
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava
žiadosť zo dňa :
01.06.2020, doplnené dňa 02.07.2020 a 27.07.2020
typ konania podľa stavebného zákona: územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre stavebné povolenie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Vladimír Mihálik
autorizovaný stavebný inžinier 5308*11
Konštrukcie pozemných stavieb
dátum spracovania dokumentácie:
04/2020
Predložená projektová dokumentácia rieši zmenu dokončenej stavby, existujúcej rozvodne 22
kV Čulenova, budovy Západoslovenskej energetiky, a.s.. Stavba bude realizovaná na pozemkoch
investora, v areáli, ktorý má približne obdĺžnikový tvar a je situovaný medzi ulicami Čulenova
a Landererova, s pôvodným vjazdom do areálu z Landererovej ulice. Jestvujúci objekt má 1
podzemné podlažie a v časti 2 nadzemné podlažia s vyššou konštrukčnou výškou, v časti
administratívnej 6 nadzemných podlaží. Stavebná činnosť bude realizovaná na severnej strane
objektu. Zmena stavby rieši vybudovanie nového trafostanovišťa T103 na pozemku existujúcej
budovy spoločných prevádzok s tým, že technológia a prevádzka existujúcej časti rozvodne 22
kV nebude dotknutá. Odhlučnenie trafostanovišťa bude obdobné ako na prefabrikovaných
stanovištiach, budú vykonané také stavebné úpravy, ktoré zabezpečia dostatočný útlm hluku
transformátora a budú dodržiavať normami stanovené hygienické limity. Uvedenými stavebnými
úpravami sa stane trafostanovište uzatvoreným, tzv. vnútorného vyhotovenia. Nevyhnutná časť
budovy rozvodne 22 kV, mimo existujúcej technológie 22 kV bude asanovaná pre výstavbu
nového trafostanovišťa, pre nízkohlučný transformátor 1x40 MVA. Na mieste existujúcich
otvorených prestrešených trafostanovíšť T101 a T102 na ES Čulenova sú navrhnuté dve nové
prefabrikované uzatvorené stanovištia tzv. vnútorného vyhotovenia osadené nízkohlučnými
transformátormi 2x40 MVA.
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Členenie stavby na stavebné objekty:
SO31 Rozvodňa 110 kV
SO32 Stanovište transformátorov
SO34 Budova spoločných prevádzok
SO35 Rozvodňa 22 kV
SO38 Areálové osvetlenie
SO41 Vnútorné komunikácie
SO45 Hrubá úprava terénu
SO46 Konečná úprava terénu
SO47 Vonkajšie oplotenie – úprava
SO49 Demolácie
SO59 Poplachový systém narušenia (PSN)
SO60 Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
Celková plocha riešeného pozemku: 4 408 m2 (na parc.č. xxxxx povolená výstavba CITY HUB),
zastavaná plocha: 1 412 m2, /pôvodná zastavaná plocha: 1 445,95 m2/, spevnené plochy:
2723,05 m2, /pôvodné spevnené plochy: 2756,92 m2/, zatrávnené plochy: 239 m2, /pôvodné
zatrávnené plochy: 239 m2/.
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:
Hlavné mesto pri vyhodnotení záväzných regulatívov vychádzalo z údajov poskytnutých
spracovateľom projektovej dokumentácie.
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx stanovuje územný plán funkčné využitie územia:
energetika a telekomunikácie a v malej miere zasahuje i do funkčnej plochy zmiešané územia
bývania a občianskej vybavenosti.
Energetika a telekomunikácie - číslo funkcie 602
Podmienky funkčného využitia plôch: územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení
energetických a telekomunikačných systémov.
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.
Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako územie rozvojové.
Zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení
zmien a doplnkov.
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Posúdenie investičného zámeru vo vzťahu k územnému plánu zóny:
Pozemky stavby sú súčasťou územia, pre ktoré je definovaný kód S - pre záujmové územie je
v platnosti územnoplánovacia dokumentácia na zonálnej úrovni – Územný plán zóny
Chalúpkova, 2017. V zmysle záväzného výkresu č. 5 Návrh regulácie, je záujmový objekt
súčasťou stavebného bloku 2a, pre ktorý je stanovená záväzná regulácia:
Stavebný blok č. 2a
Funkčné využitie:
Spôsob zástavby:
Plocha stavebného bloku
Min. započítateľná plocha zelene
Maximálna výška základnej hladiny zástavby
Maximálna výška akcentu / dominanty
Oplotenie:

62 – územie pre energetiku
solitér
2 444 m2
123 m2
32 m
-/-m
min. 2 100 mm – pevný plot so
žiletkovou nadstavbou

Zoznam parciel v bloku:
Parcely
xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

Výška zástavby – existujúceho objektu, ani podiel zelene v území sa nemení, minimálne sa zníži
zastavaná plocha objektom o 33,87 m2 a zvýši spevnená plocha o 33,87 m2.
Predložený investičný zámer je možné hodnotiť ako súlad s Územným plánom hlavného
mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov i súlad s Územným plánom zóny
Chalúpkova.
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
so zmenou stavby :
na parcelách číslo:
v katastrál. území:
miesto stavby:

R8101 ES Čulenova – doplnenie T103 a výmena T101, T102,
Bratislava, k. ú. Staré Mesto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vrátane pozemkov zasiahnutých výstavbou - dopravné napojenie a
inžinierske siete
Staré Mesto
Čulenova, Landererova ulica, Bratislava

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:
• spevnené plochy/parkovacie miesta, odporúčame realizovať materiálom priepustným pre
zrážkovú vodu, napr. zatrávňovacími tvárnicami;
z hľadiska riešenia technického vybavenia:
• K predloženej dokumentácii „R8101 ES Čulenova – doplnenie T103 a výmena T101, T102“
po doplnení navrhovaného riešenia o trasu energokanálu pre plánované 2x110 kV káblové
vedenia a spresnení nového ochranného pásma ES 110/22 kV po jej predmetnej
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rekonštrukcii, nemáme zásadných pripomienok. Navrhovaná rekonštrukcia energetického
zariadenia nie je v rozpore s ÚPN hl. m. SR Bratislava, v znení zmien a doplnkov.
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.
Upozornenie:
• K zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas správcu komunikácie/chodníka.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta
SR Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
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.
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.
Časť dokumentácie – Architektonicko-stavebné riešenie, sme si ponechali.

S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Príloha: Projektová dokumentácia, 1 x potvrdené – Koordinačná situácia stavby, Nový stav, M 1:200
Co:
MČ Bratislava – Staré Mesto, Odd. územného rozhodovania a stavebného poriadku + príloha –
1x potvrdené - Celková situácia stavby, Nový stav, M 1:400 a 1x Koordinačná situácia stavby,
Nový stav, M 1:200
Magistrát - RTI, archív;

