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PARANO s.r.o.
Pečnianska 11
851 01 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

MAGS OUIC 53539/19-431595

Ing.arch. Hanulcová

Bratislava

07.04.2020

Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
investor:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
investičný zámer: Transformačná distribučná stanica – 1x250kVA
VN Prípojka – 22kV
Rozšírenie distribučného rozvodu NN Vysokohorská ul., Bratislava Lamač
žiadosť zo dňa:
10.09.2019, doplnená mailom dňa 07.04.2020 na základe
elektronickej výzvy zo dňa 06.04.2020 o Zmluvu
o spolupráci č. 1918100001-ZoS zo dňa 04.02.2019
typ konania podľa stavebného zákona: umiestnenie stavby
druh podanej dokumentácie:
projekt stavby
spracovateľ dokumentácie:
Ateliér AA s.r.o., zodp.proj. Ing. Tomáš Pavelka,
reg.č. 0491 AA
dátum spracovania dokumentácie:
08/2019
Predložená dokumentácia rieši:
umiestnenie novej transformačnej stanice 1 x 250 kVA – typová EH 4 s vnútornou obsluhou. Jedná
sa o jednopodlažný objekt s plochou strechou, konštrukcie ŽB skelet. Súčasťou TS je rozvádzač VN
– 22kV, rozvádzač NN, transformátor T1-250kVA – olejový. Ďalej rieši umiestnenie VN prípojky,
rozšírenie distribučného rozvodu NN, oplotenie a úpravu existujúceho oplotenia, spevnené plochy
na pozemku stavebníka. Dočasné spevnené plochy – príjazd k hranici pozemku stavebníka rieši
dočasný príjazd k TS zo zámkovej dlažby od jestvujúcej asfaltovej komunikácie.
Stavebné objekty:
SO 3.01 – Transformačná stanica distribučná – 1x250 kVA
SO 3.02 – VN prípojka – 22kV
SO 3.03 – Rozšírenie distribučného rozvodu NN
SO 3.04 – Oplotenie a úprava existujúceho oplotenia
SO 3.05 – Spevnené plochy na pozemku stavebníka
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SO 3.06 – Dočasné spevnené plochy – príjazd k hranici pozemku stavebníka.
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 investičného zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007, v znení zmien a doplnkov:
Pre územie ktorého súčasťou sú predmetné pozemky líniovej stavby stanovuje územný plán
funkčné využitie územia:
- malopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, kód regulácie C
- vodné hospodárstvo, číslo funkcie 601, stabilizované územie
- rekreácia v prírodnom prostredí, číslo funkcie 1003, rozvojové územie
trasa prípojok je vedená súbežne s navrhovanou komunikáciou funkčnej triedy C1 + C s MHD
V území funkčných plôch je prípustné a prípustné v obmedzenom rozsahu umiestňovať zariadenia a
vedenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia. Z vyššie uvedeného vyplýva, že predložený
investičný 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 parcele číslo:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Transformačná distribučná stanica – 1x250kVA
VN Prípojka – 22kV
Rozšírenie distribučného rozvodu NN Vysokohorská ul.,
Bratislava - Lamač
líniová stavba
Lamač
ul. Vysokohorská

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:
• po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne
komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu;
z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
• pozemky sú súčasťou územia, pre ktoré je spracovaný Územný plán zóny Lamač – Zečák,
v zmysle spracovávaného územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Zečák (obstarávateľ MČ
Bratislava – Lamač ako garant miestnych komunálnych záujmov, UPNZ definuje o.i. reguláciu
územia a vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby) sú záujmové pozemky navrhované
popri komunikácii funkčnej triedy C1, ktorej trasovanie je navrhované v záreze (cca 1,0m)
s oporným múrom; predložená dokumentácia rešpektuje uvedenú územnoplánovaciu
dokumentáciu. Do doby dobudovania spevnených plôch v zmysle UPNZ Zečák bude dopravný
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prístup riešený dočasným napojením na Vysokohorskú ulicu z betónovej zámkovej dlažby. Na
základe uvedeného s predloženou dokumentáciou súhlasíme.
z hľadiska technickej infraštruktúry: bez pripomienok
- 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 07.09.2018 o starostlivosti
o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej jen „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;
• všetky nové siete viesť v chodníkoch v spoločných kolektoroch tak, aby nová výsadba bola vždy
na prírodnom teréne v zelených pásoch bez možnosti pochôdznosti;
• v prípade, že je nutné v koreňovej zóne stromov riešiť pochôdznosť, je potrebné priepustnosť
povrchov pre vodu a ochranu koreňov riešiť v bunkových systémoch (napr. SILVACELL).
- 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 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 so zákonom 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.
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. Dokumentáciu sme si ponechali.
S pozdravom
Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
Príloha: – potvrdená situácia
Co:

MČ Bratislava – Lamač + potvrdená situácia
Magistrát – ODI

