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Vec:
Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
(v zastúpení: TERMMING, a. s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava)
investičný zámer:
Odborárska – „SO 01 – VN káblová slučka“
žiadosť zo dňa:
20.10.2020
typ konania podľa stavebného zákona: územné konanie
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:
Ing. Vladimír Huljak, 5061*T*A2
dátum spracovania dokumentácie:
01/2015, revízia č. 1 - 10/2020
investor:

Predložená projektová dokumentácia rieši návrh novej VN káblovej slučky z existujúcej VN
káblovej linky č. 212 na Odborárskej ulici pre pripojenie existujúcej transformačnej stanice a to
v rámci stavby pod názvom „BA ZDROJ ODBORÁRSKA 202 kW, KGJ, VNK“, objekt „SO 01 –
VN káblová slučka“, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. xxxxxxxxxxxxxxx a reg. „E“ parc.
č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, k. ú. Nové Mesto. Káblové vedenie sa uloží do výkopovej ryhy
v hĺbke 1,20 m na pieskové lôžko, pri križovaní s inými podzemnými sieťami a pod cestou bude
vložené do chráničky. Celková dĺžka navrhovanej káblovej slučky bude 2 x 80 m.
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 stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007
v znení zmien a doplnkov: pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky reg. „C“
parc. č.: parc. č. xxxxxxxxxxxxx a reg. „E“ parc. č.: xxxxxxxxxxxxxx, k. ú. Nové Mesto
Primaciálny palác, III. poschodie
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Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov (ďalej len
„ÚPN“), stanovuje:
Funkčné využitie územia: územia športu – šport, telovýchova a voľný čas, číslo funkcie 401,
stabilizované územie
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.
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: pozemky, ktorými prechádza trasa navrhovaného VN kábla sú súčasťou
územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Stabilizované územie je územie mesta,
v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie.
Intenzita využitia územia nemá vplyv na investičný zámer, ktorý je predmetom žiadosti – uloženie
VN káblovej slučky.
Líniové telekomunikačné stavby, ako zariadenia a vedenia technickej vybavenosti územia patria
medzi prípustné spôsoby využitia funkčnej plochy, v ktorej sa nachádzajú záujmové pozemky.
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:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Odborárska – „SO 01 – VN káblová slučka“
reg. „C“ parc. č.: parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxx
reg. „E“ parc. č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, k. ú. Nové Mesto
Nové Mesto
Odborárska
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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 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 urbanisticko – architektonického riešenia:
- po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne
komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu;
• 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;
• z hľadiska technickej infraštruktúry: upozorňujeme, že v mieste navrhovanej VN káblovej
slučky sa môžu nachádzať existujúce rozvody verejnej technickej infraštruktúry;
• z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia:
- v prípade zásahov do komunikácií s prevádzkou verejnej hromadnej dopravy žiadame tieto
realizovať bez obmedzenia verejnej hromadnej dopravy, v nevyhnutných prípadoch žiadame,
po dohode s prevádzkovateľom, vykonať opatrenia na minimalizáciu zásahov a obmedzení.
UPOZORNENIE: V prípade zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas správcu
komunikácie/chodníka.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR 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 o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena, zmluvou o zriadení vecného bremena a pod.)
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta SR
Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
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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
Prílohy: situácia
Co: MČ Bratislava-Nové Mesto
Magistrát – ODI
Magistrát OUIC

