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SAVEcompany s.r.o.
Slnečná 5/481
900 41 Rovinka

Váš list číslo/zo dňa
28.10.2020

Naše číslo
MAGS OUIC 62518/2020-457241

Vybavuje/linka
Ing. Kuchtová/225

Bratislava
08.12.2020

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
SAVEcompany s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka
investičný zámer:
„FO BA Cunovo 0233BR“
žiadosť zo dňa:
28.10.2020
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Stanislav Korman, č. oprávnenia 2487*A2
dátum spracovania dokumentácie:
10/2020
Predložená dokumentácia rieši: uloženie 1x HDPE40/33mm + 7MT 10/8mm rúr. Do položenej
HDPE rúry budú následne zafúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu. Trasa je
navrhnutá od nového spojovacieho bodu SP pri jestvujúcej trase optických káblov v zeleni. Od
spojovacieho bodu SP trasa pokračuje popri miestnej komunikácii, popod Rusovský kanál v hl. min.
1,5m; popri príjazdovej ceste a v zeleni k technologickému kabinetu, kde sa napojí existujúci sajt
0233BR. Trasa kábla je navrhnutá s minimálnym záberom pozemkov a križovaní s jestvujúcimi
inžinierskymi sieťami. Dĺžka káblovej trasy v teréne je 2150 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:
Posúdenie vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení
zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05 a 06 (ďalej len „ÚPN“):
Pre územie, ktorého súčasťou je záujmové územie, stanovuje funkčné využitie územia:
• málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie,
kód D
• zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502,
rozvojové územie, kód D
Primaciálny palác, III. poschodie
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•
•
•
•
•

vodné plochy a toky, číslo funkcie 901, stabilizované územie
krajinná zeleň, číslo funkcie 1002, rozvojové územie
ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, rozvojové územie
orná pôda, číslo funkcie 1205, stabilizované územie
plochy námestí a ostatné komunikačné plochy

Upozorňujeme, že územím prechádza biokoridor regionálneho významu Dunajské luhy pri Čunove
RBc. č. 40, zároveň je dotknuté ochranným pásmom železničných tratí a ochranným pásmom
komunikácie.
V území uvedených funkčných plôch je prípustné, respektíve prípustné v obmedzenom rozsahu
umiestňovať zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.
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 parcelách číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

„FO BA Cunovo 0233BR“
líniová stavba
Čunovo
spojka Čunovo (cesta k VDG)

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 dopravného vybavenia:
• vzhľadom na pripravovanú stavbu mimoúrovňovej križovatky (MÚK) na diaľnici D2,
s prepojovacím úsekom na cestu I/2, vrátane MÚK s cestou I/2 je potrebné navrhovanú líniovú
stavbu na začiatku úseku t. j. najmä v polohe spojenia s jestvujúcou trasou, dôsledne
koordinovať s NDS a.s., ktorá zabezpečuje stavbu uvedenej MÚK.
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 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,
• podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01,
02, 03, 05, 06 prechádza navrhovaný investičný zámer cez regionálny biokoridor Dunajské luhy
pri Čunove RBc. č. 40
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.
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- 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 chráneným územím prírody a jeho možného
ovplyvnenia žiadame už v tejto etape uvažovaný investičný zámer prekonzultovať s Orgánom
ochrany prírody, Orgánmi štátnej vodnej správy a Štátnou ochranou prírody.
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 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.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta SR
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.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Príloha: 1 x potvrdená situácia
Co: MČ Bratislava – Čunovo, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát - OUIC – archív, ODI

