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Radovan Verčík – RV GEO
Bazovského 17
841 01 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
18.05.2018
MAGS OUIC 46200/18-340959

Vybavuje/linka
Ing. Mosná /59356508

Bratislava
03.05.2019

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
Metropolitan Area Network SWAN „SO 18 504 FTTH Mercatino,
Rustaveliho, Bratislava“, lokalita Rustaveliho ul., kat. úz. Rača
žiadosť zo dňa:
25.05.2018
typ konania podľa stavebného
územné konanie
zákona:
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Radovan Verčík – RV GEO, Bazovského 17, 841 01
Bratislava, Ing. Ján Baránek, reg. č. 0724*A2
dátum spracovania dokumentácie:
máj 2018
investor:
investičný zámer:

Predložená dokumentácia rieši:
vybudovanie optickej telekomunikačnej prípojky pre pripájaný objekt – novostavbu Mercatino,
Rustaveliho ul., Bratislava – na optickú telekomunikačnú sieť. Prípojka bude realizovaná uložením
1x HDPE optickej chráničky 40/33 od existujúcej chrbticovej trasy pri električkovej koľaji, ktorá je
v trase Bratislava-Rača (Komisárky). Začiatok staničenia je v mieste napojenia na existujúcu
optickú trasu závesného kábla v existujúcej optickej spojke na pozemku parc. č. xxxxxx, resp.
priamou trubičkovou spojkou I-matrix 40/40. Trasa je vedená výkopom v nespevnených plochách,
v dĺžke 3,00 m, následne križuje spevnenú komunikáciu neriadeným pretlakom, v dĺžke 9,70 m
a pokračuje výkopom v nespevnených plochách, v dĺžke 2,80 m. Trasa sa napája na existujúcu
optickú chráničku vybudovanú v rámci realizácie bytového domu Mercatino. Ochrana prípojky
bude zabezpečená káblovými krycími PE doskami šírky 150 mm a oranžovou výstražnou fóliou
šírky 150 mm. Celková dĺžka prípojky je 15,50 m. Po výstavbe budú porušené povrchy uvedené do
pôvodného stavu.
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:
Primaciálny palác, III. poschodie
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Posúdenie stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové parc. č. xxxxxxxxxxxx, stanovuje funkčné využitie
územia: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód 501, rozvojové územie,
regulačný kód H.
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 obranu.
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 cirkví 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.
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie, regulačný kód H. 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
regul.
H

IPP
max.
2,1

Kód
Názov urbanistickej funkcie
funkcie
501
Zmiešané územia bývania
a občianskej vybavenosti*

Priestorové usporiadanie
zástavba mestského typu

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.

Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia sú zaradené medzi
prípustné spôsoby využitia funkčných plôch. 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 parc. č.:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Metropolitan Area Network SWAN „SO 18 504
FTTH Mercatino, Rustaveliho, Bratislava“
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Rača
lokalita Rustaveliho ul.
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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 urbanisticko – architektonického riešenia:
• v predmetnej lokalite evidujeme viaceré trasy inžinierskych sietí, ktoré je potrebné v území
rešpektovať a pred začatím zemných prác požadujeme trasy presne zamerať, vytýčiť a vykonať
príslušné opatrenia.
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
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:
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko hl. m. SR Bratislavy ako prípadného vlastníka pozemku,
resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov, pričom v takomto prípade je žiadateľ povinný
usporiadať si vzťah k pozemkom vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy v súlade so zákonom
č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon (nájomnou zmluvou, zmluvou o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena, zmluvou o zriadení vecného bremena a pod.).
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.
1x dokumentáciu sme si ponechali.
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor

Prílohy: potvrdená situácia
Co:
MČ Bratislava – Rača, Stavebný úrad + potvrdená situácia
Magistrát – OUIC, ODI
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