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

INGPROJECT s.r.o.
Dunajská č.48
811 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
03.03.2021

Naše číslo
MAGS OUIC 47148/21-91312

Vybavuje/linka
Ing. Galiňska/294

Bratislava
08.04.2021

Vec
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti –
zmena záväzného stanoviska č. MAGS ORM 40610/19-83806 zo dňa 24.06.2019
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení
spoločnosťou INGPROJECT s.r.o., Dunajská ul. č. 48,
811 08 Bratislava
investičný zámer:
Pripojenie MTS a OK do TO:BA:SART:1437/31, TO a NN-prípojka,
pozemky reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx k.ú. Dúbravka
žiadosť zo dňa:
03.03.2021
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
DÚR
spracovateľ dokumentácie:
Tel-Activ , spol. s.ro.o, Segnerova 3, 841 04 Bratislava
zodp. projektant Ing. Valentín Lukačka č. aut. osvedč.
4140*Z*2-3
dátum spracovania dokumentácie:
01/2021
doložené doklady:
1x projektová dokumentácia, záväzné stanovisko Hl. m.
SR Bratislavy č. MAGS ORM 40610/19-83806 zo dňa
24.06.2019
investor:

Predložená projektová dokumentácia rieši:
Doplnenie technologického objektu (TO) a NN prípojky do pôvodného riešenia stavby Pripojenie
MTS a OK do TO:BA:SART:1437/31. Pridaný TO a NN prípojku pôvodne investor plánoval
realizovať na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Technologický objekt je navrhovaný ako jednopodlažný pôdorysných rozmerov 4,95 x 4,95 m,
so šachtou rozmerov 4,4 x 1,1 x1,0 m, prestrešený plochou strechou. Odvedenie dažďových vôd
bude dažďovou kanalizáciou do vsakovacej jamy vo vzdialenosti 3,0 m od objektu a 1,5 m od
hranice pozemku parc. č. xxxxxxxx k.ú. Dúbravka.
Primaciálny palác, III. poschodie
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BANKOVÉ SPOJENIE
02/59 35 64 35
ČSOB: 25829413/7500
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603 481
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NN- prípojka pre TO:BA:SART:1437/31 je navrhovaná káblom AYKY 4x25 dĺžky 185m, ktorá
bude napojená z TS 0898-000.
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 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 registra „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx k.ú Dúbravka, funkčné využitia územia:
- zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, rozvojové územie,
kód H.
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
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
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odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej
vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. V rámci rozvojového
územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného
využitia, alebo zmena spôsobu zástavby veľkého rozsahu. V danom území územný plán stanovuje
nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa k určenému funkčnému využitiu: kód
regulácie H
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

Poznámka:
index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere
vymedzeného územia. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia.
index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer plôch zastavaných objektami vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného
územia.
koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a celkovou výmerou vymedzeného územia.

Navrhovaná stavba „Pripojenie MTSa OK“ (kábelovod) vrátane technologického objektu a NN
prípojky je zaradená medzi prípustný spôsob využitia funkčnej plochy, ktorou prechádza.
Z uvedeného vyplýva, že uvažovaná zmena zámeru nie je v rozpore s Územným plánom hlavného
mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
so zmenou stavby :
na parcelách číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Pripojenie MTS a OK do TO:BA:SART:1437/31, TO
a NN-prípojka
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Dúbravka
medzi ulicami Pod záhradami a Saratovská

Odôvodnenie :
Navrhovanou zmenou stavby nedochádza k zmene spôsobu funkčného využitia navrhovanej stavby.
Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný dotknutý orgán podľa §140a ods. 2 zákona č.50/1976
zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisovvvv
je podľa §140b ods.3 cit. zákona 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 podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých
dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom,
či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje,
dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.
Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby predstavuje podľa §140b ods.3 stavebného
zákona podstatnú zmenu skutkových okolností, z ktorých hlavné mesto ako dotknutý orgán
pri vydávaní predmetného záväzného stanoviska vychádzalo.
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Táto zmena záväzného stanoviska tvorí neoddeliteľnú súčasť záväzného stanoviska č. MAGS
OUIC 40610/19-83806 zo dňa 24.06.2019, ktoré bolo vydané k stavbe „Pripojenie MTS a OK do
TO:BA:SART:1437/31“. Celý ostatný text v časti podmienky predmetného záväzného stanoviska
zostáva v platnosti.

S pozdravom
1x paré projektovej dokumentácie sme si ponechali.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy: 1x výkres č. 1, zakreslenie stavby do snímky z katastrálnej mapy, január 2021
Co: MČ Bratislava – Dúbravka
Magistrát archív, RTI

