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Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej
činnosti
investor:
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
investičný zámer: ZS a RR bod Bratislava – Jarovce BA_JAZ
žiadosť zo dňa:
26.01.2022
typ konania podľa stavebného zákona: územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
JUPROKIPRO spol. s r. o.,
Ing. Ivan Jurkovič, č. oprávnenia
2863*Z*I4
dátum spracovania dokumentácie:
01/2022
Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu novej základňovej stanice BA
JAZ, umiestnením ZS a RR bodu Slovak Telekom na novom oceľovom 40 m
štvorbokom priehradovom stožiari. Stavba sa bude nachádzať na vyčlenenom
pozemku o rozmeroch 10 x 10 m. Po osadení anténneho systému na stožiar sa ďalej
osadí vnútorné technologické zariadenia do novo osadenej technologickej skrine.
Pozemok bude oplotený plotom vo výške 2,3 m.
Hlavné mesto Slovenskej republiky ako dotknutý orgán podľa § 140 a ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko podľa § 140 a 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 01, 02, 03, 05, 06 a 07 (ďalej len „ÚPN“).
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky reg. „E“ parc. č. 1386 k. ú.
Jarovce ÚPN stanovuje funkčné využitie územia:
1. zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502,
rozvojové územie, kód D
2. šport, telovýchova a voľný čas, číslo funkcie 401, rozvojové územie, kód X
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1. Funkčné využitie územia: zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a
nevýrobných, kód funkcie 502, rozvojové územie, kód regulácie D

Podmienky funkčného využitia plôch

Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných
služieb s príslušnými súvisiacimi činnosťami. Súčasťou územia sú plochy zelene,
vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie a zariadenia pre
požiarnu a civilnú obranu.

Spôsoby využitia funkčných plôch

Prevládajúce: zariadenia obchodu, zariadenia výrobných a nevýrobných služieb.
Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia veľkoobchodu, výstavné
a predvádzacie priestory, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, 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: byty v objektoch
určených pre inú funkciu, zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na funkciu
(administratíva), zariadenia na zber odpadov.
Neprípustné:
V území nie je prípustné umiestňovať najmä: rodinné domy a bytové domy, areálové
zariadenia občianskej vybavenosti, areály priemyselných podnikov, zariadenia
priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebné dvory a zariadenia, stavby pre
individuálnu rekreáciu, zariadenia odpadového hospodárstva okrem zariadení na zber
odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby
a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
2. Funkčné využitie územia: šport, telovýchova a voľný čas, číslo funkcie 401,
rozvojové územie, kód X

Podmienky funkčného využitia plôch

Územia prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu
tvorené krytými športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a
zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu slúžiacimi pre organizovanú
telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace športovým
aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a
plochy líniovej a plošnej zelene.

Spôsoby využitia funkčných plôch

Prevládajúce: kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy
a voľného času.
Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä: špecifické športové zariadenia jazdeckého,
cyklistického, motoristického, vodáckeho, leteckého, modelárskeho športu, zimných
športov a iné, 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: zariadenia
občianskej vybavenosti, ktoré neprekročia 10% z funkčnej plochy, byty v objektoch
funkcie – služobné byty.
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Neprípustné:
V území nie je prípustné umiestňovať najmä: bývanie okrem prípustného
v obmedzenom rozsahu, areálové zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia a
areály výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavby na
individuálnu rekreáciu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného
významu, zariadenia odpadového hospodárstva, stavby a zariadenia nesúvisiace
s funkciou.
Intenzita využitia územia:
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.
Na základe výsledkov posúdenia vo vzťahu k ÚPN uvádzame:
- z hľadiska funkčného využitia:
zariadenia dopravnej a technickej vybavenosti sú pre obe funkčné plochy prípustné.
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:
ZS a RR bod Bratislava – Jarovce BA_JAZ
na pozemkoch reg. „E“ parc. č.: 1386
v katastrálnom území:
Jarovce
miesto stavby:
pri strelnici
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 dosahovania cieľov územného plánovania:
• stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania
záväzného stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt
zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej
hmotovo-priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia;
z hľadiska urbanisticko – architektonického riešenia:
• po skončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy,
prípadne komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu.
z hľadiska ochrany životného prostredia a tvorby mestskej zelene:
• výkopové práce vykonávať v zmysle platného VZN Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré
sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
• výkop sa musí vykonávať v zmysle STN 83 7010 (Ochrana prírody, ošetrenie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie „Výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť
bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa“)
• pri výkopových prácach dodržať najnutnejší rozsah prác za účelom ochrany okolitej
zelene
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•
•

neskladovať stavebný ani iný odpadový materiál na zeleni bez nášho súhlasu
v prípade, že počas stavby vznikne ďalší záber zelene / manipulačný priestor, uloženie
materiálu a pod. / je realizátor povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného
priestranstva a následne požiadať správcu verejnej zelene a vyjadrenie k záberu
zelene
• pri realizovaní prác na zeleni resp. dočasnom zabratí verejnej zelene Hlavného mesta
SR Bratislavy, za podmienok nevyhnutnej miery a nevyhnutne potrebného času, 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
• po ukončení prác dotknutý terén dať do pôvodného stavu nasledovne: odstrániť
všetky zvyšky stavebného materiálu; terén vyrovnať; vykonať obnovu poškodených
trávnikov na celej ploche, ktorá bola súčasťou rozkopávky, t.j. terén skypriť, urobiť
navážku biologicky účinnej zeminy, vo vrchnej časti 20 cm od povrchu bez kameňov,
skál a stavebnej sute
• vykonať výsev trávnika na celej ploche, ktorá bola súčasťou rozkopávky
• vykonávať starostlivosť o vysiatu plochu až po dobu vytvorenia súvislého trávnatého
porastu – po prvej kosbe vykonanej pri výške trávneho porastu 20 cm
• upravený terén je nutné odovzdať správcovi zelene preberacím protokolom do 15 dní
od ukončenia stavby. Za deň ukončenia stavby sa považuje deň odovzdania
upraveného terénu. Za kvalitu úpravy zelene ručí realizátor stavby po dobu 12
mesiacov odo dňa odovzdania vlastníkovi, resp. správcovi zelene.
• v prípade rozkopávky miestnej komunikácie je nutné požiadať o stanovisko Oddelenie
správy komunikácií
• 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.
z hľadiska budúcich majetkovo - 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:
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.
Zároveň upozorňujeme, že toto záväzné stanovisko nezakladá právo na odpredaj,
prípadne uzatvorenie nájomného, resp. iného právneho vzťahu k predmetným
pozemkom a nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta.
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Povinnosti investora k nehnuteľnostiam vo vlastníctve hlavného mesta, vyplývajúce
zo zákona o elektronických komunikáciách, budú špecifikované 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: Potvrdené výkresy: situácia
Co: MČ Bratislava – Jarovce
Magistrát – ODI, OUIC – archív
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