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Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
MAGS OUIC 49693/15-314440

Vybavuje/linka
Ing. arch. Tomašáková/413

Bratislava
2.11.2015

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:
Západoslovenská distribučná, a.s.
stavba:
BA Nové Mesto, rekonštrukcia TS0313, Vajnorská, Jarošova ulica
žiadosť zo dňa:
5.8. 2015
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Ján Baránek, 0724 A2,
autorizovaný stavebný inžinier
dátum spracovania dokumentácie:
07/2015
Predložená dokumentácia rieši: výstavbu novej voľnestojacej betónovej kioskovej
transformačnej stanice s vnútorným ovládaním s VN a NN (PS 01). Umiestnenie TS je na rohu
ulíc Jarošova – Vajnorská pri asfaltových chodníkoch. Povrchová úprava okolia TS – priestor
medzi terajšími asfaltovými chodníkmi a betónovým oplotením bude vysypané riečnym štrkom.
Predmetom PS 02 je demontáž technológie VN a úprava NN pôvodnej murovanej
transformačnej stanice. Súčasťou stavby je presmerovanie a úprava existujúcich VN, NN
káblových vedení (SO 02, SO 03). SO 05 - v rámci osadenia novej trafostanice sa pozemok pod
TS oplotí a zdemontuje sa časť pôvodného oplotenia objektov MO SR.
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, § 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:
Pre územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok stanovuje funkčné využitie územia:
- časť pre zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód funkcie 501, kód regulácie
H, t.j. 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
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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
V území je prípustné umiestňovať: - zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre
obsluhu územia.
- časť pre komunikáciu a ,,Námestia a ostatné komunikačné plochy“, t.j. námestia a ostatné
komunikačné plochy sú verejne prístupné 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.
Územie je čiastočne dotknuté hlavnou cyklistickou trasou.
Záujmový pozemok 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

IPP

Kód

regul.

max.

funkcie

HI

2,1

501

Názov
urbanistickej
funkcie

Priestorové usporiadanie

Zmiešané územia
bývania
a občianskej
vybavenosti

zástavba mestského typu

IZP

KZ

max.

min.
0,35

0,25

0,30

0,30

Poznámka:
index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere
vymedzeného územia funkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia.
index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy, príp. jej časti
k celkovej výmere vymedzeného územia.
koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými
konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky na minimálny rozsah zelene v rámci
regulovanej funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na
spôsobe funkčného využitia a polohe rozvojového územia v rámci mesta,
podiel započítateľných plôch zelene v území (m2) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m2).
zastavaná plocha stavby je plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií najrozsiahlejšej časti stavby
vnímateľnej nad terénom do vodorovnej roviny.

Z uvedeného vyplýva, že stavba trafostanice, presmerovanie a úprava VN, NN káblových vedení
ako zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia je v súlade s Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, a preto

Hlavné mesto SR Bratislava
SÚHLASÍ
s umiestnením stavby:
na parcelách číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

BA Nové Mesto, rekonštrukcia TS0313, Vajnorská,
Jarošova ulica
neuvádza sa, líniová stavba
Nové Mesto
Vajnorská, Jarošova ulica

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 ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,
• umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za
dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby
obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom.
Upozornenie:
Pri kompletizácií žiadosti o stavebné povolenie resp. k zlúčenému konaniu, požiadajte oddelenie
správy komunikácií a oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko
z hľadiska záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného orgánu, vrátane organizácie
dopravy počas výstavby (súčasťou žiadosti musí byť kópia tohto záväzného stanoviska).
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako
prípadného vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov ani záväzné
stanoviská hlavného mesta 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

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor

Príloha: potvrdená situácia
Co:
MČ Bratislava – Nové Mesto + potvrdená situácia
Magistrát - OUIC, ODI

