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VEC:

Naše poradové číslo
Vybavuje / Linka
MAGS OUIC 42167/2022- Ing.arch. Katarína Záhorská
65510
+421 2 5935 6610

V Bratislave
07.02.2022

Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej
činnosti
investor:
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava
investičný zámer: FTTX – ul. Svornosti, Bratislava
žiadosť zo dňa:
12.11.2021
typ konania podľa stavebného zákona: územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.,
Ing. Přemysl Zlobický
dátum spracovania dokumentácie:
november 2021
Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu HDPE rúr na ul. Svornosti
v mestskej časti Podunajské Biskupice a ich napojenie na existujúci optický kábel.
Vybudovanie nahvrhovanej trasy trubiek, ktoré sprostredkujú rozšírenie existujúcich
trás
verejnej
telekomunikačnej
siete
(VTS)
ORANGE Slovensko
a.s.
v novovybudovanej lokalite, je za účelom poskytnutia širokopásmových
a vysokorýchlostných služieb elektronických komunikácií obyvateľov v danom území.
Trasa HDPE rúr pre optické káble bude vychádzať z existujúcich trás verejnej
komunikačnej siete na ul. Svornosti, bude vedená pretlakom pod cestu I/63, kde bude
pokračovať v zelenom páse k miestu napojenia na infraštruktúru developera. Výkop
bude prevedený v dĺžke cca 30 m v zmysle výkresu – Situácia k napojovanému
objektu, kde bude optický kábel ukončený. Pre pokládku káblovej kynety bude
dodaná trubka HDPE s vonkajším priemerom 40 mm a vnútorným priemerom 33 mm.
Základný rozmer ryhy bude 35/75 cm. Križovanie HDPE trubky s cestnými
komunikáciami bude vykonané v hĺbke min. 1,2 m. Porušený povrch chodníkov
a asfaltových ciest treba po výstavbe uviesť do pôvodného stavu. Zelené plochy budú
budú osiate trávovým semenom.
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:

TELEFÓN
+421 2 5935 6111

EMAIL
info@bratislava.sk

IČO
00 603 481

ONLINE
www.bratislava.sk
1

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

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 je záujmová lokalita, k. ú. Podunajské Biskupice ÚPN
stanovuje:
Funkčné využitie územia:
-

málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované
územie
plochy námestí a ostatné komunikačné plochy – súčasť komunikácie ul.
Svornosti: námestia a ostatné funkčné plochy sú verejne prípustné
nezastavané plochy v meste ohraničené inými funkčnými plochami. Pod
úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej
infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre
chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť.
Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár,
prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké
diela.

Podmienky funkčného využitia plôch: málopodlažná zástavba obytného územia
Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do
4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade
s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné
plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže,
zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.
V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové
domy nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa
preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú
prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou
a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby.
Intenzita využitia územia:
Záujmová lokalita je definovaná ako stabilizované územie.
Na základe výsledkov posúdenia vo vzťahu k ÚPN uvádzame:
- z hľadiska funkčného využitia:
optická sieť ako technická vybavenosť pre obsluhu územia je v súlade s ÚPN.
Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, sú zaradené medzi
prípustné spôsoby využitia územia funkčnej plochy málopodlažná zástavba obytného
územia, číslo funkcie 102. V časti je investičný zámer navrhovaný v území funkčnej
plochy námestia a ostatné komunikačné plochy, v ktorom je v zmysle ÚPN pod
úrovňou terénu možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry.
z hľadiska intenzity využitia záujmového územia (podľa metodiky ÚPN na
základe vykonaných prepočtov pri posudzovaní stavby):
navrhovaná stavba nemá vplyv na územným plánom regulované prvky intenzity
využitia územia (IZP, IPP a KZ).
-
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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 pozemkoch reg. „C“ parc. č.:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

FTTX – ul. Svornosti, Bratislava
líniová stavba
Podunajské Biskupice
Ulica Svornosti

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 ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy,
prípadne komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu;

z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:

stanovisko:
•

upozorňujeme, že v zmysle celomestskej koncepcie riešenia dopravy podľa
Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, 2007 v znení zmien a doplnkov pre
výhľadové obdobie r. 2020 a r. 2030 je v území plánovaná výhľadová dopravná
stavba prestavba cesty I/63 (Ul. svornosti) navrhnutá ako cesta funkčnej triedy
B1 na rozšírenie na cestu 4-pruhovú (definitívne technické riešenie nie je zatiaľ
k dispozícii);

•

uloženie bude realizované technickým riešením umožňujúcim realizáciu vyššie
uvedenej dopravnej stavby;

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.
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•
•
•

•

•
•
•

2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej len „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,
pri výkopových prácach dodržať najnutnejší rozsah prác za účelom ochrany okolitej
zelene,
neskladovať stavebný ani iný odpadový materiál na zeleni bez súhlasu hlavného
mesta SR (sekcie ŽP);
v prípade, že počas stavby vznikne záber zelene (manipulačný priestor, uloženie
materiálu a pod.), je realizátor stavby povinný určiť presnú výmeru zaujatia
verejného priestranstva a následne požiadať správcu verejnej zelene o vyjadrenie
k záberu zelene;
pri dočasnom zabratí verejnej zelene za podmienok nevyhnutnej miery
a nevyhnutne potrebného času, je potrebné 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;
v prípade rozkopávky komunikácií je potrebné predložiť stanovisko správcu
komunikácie;
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:
Upozorňujeme, že k stavbe bytového domu spol. MALVE s.r.o., ku ktorému je
navrhovaná trasa optických sietí vedená v zmysle predloženej projektovej
dokumentácie, sme sa nevyjadrovali.
V prípade, že súčasťou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojenia), resp. úprava
alebo zrušenie jestvujúceho vjazdu z dotknutej komunikácie na susednú
nehnuteľnosť, je pre územné konanie potrebné doložiť záväzné stanovisko
príslušného cestného správneho orgánu.
K zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas príslušného správcu
komunikácie/ chodníka.
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Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného
mesta SR Bratislavy ako prípadného vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou
stavbou, s ktorými investičný zámer uvažuje, prípadne sú susediacimi
nehnuteľnosťami, ani nezakladá právo na odpredaj, prípadne uzatvorenie nájomného,
resp. iného právneho vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta.
V prípade, ak stavebník nenadobudne vlastnícke, resp. iné právo k nehnuteľnostiam,
s ktorými uvažoval pri riešení investičného zámeru, hlavné mesto SR Bratislava si
vyhradzuje právo na posúdenie upraveného riešenia investičného zámeru, ktoré
vyplynulo z tejto skutočnosti.
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.
1 x dokumentáciu sme si ponechali
Príloha: Potvrdené výkresy: Situácia
1 x dokumentácia
Co: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – ODI, OUIC – archív

S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
Primátor
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