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

Váš list
zo dňa 28.07.2022

VEC:

Naše poradové číslo
MAGS OUIC 57914/2022444495

Vybavuje / Linka
Ing. Zuzana Kuchtová
+421 2 59356 225

V Bratislave
24.08.2022

Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti

investor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
investičný zámer:
Studňa ST 01, parc. č. xxxx, k.ú. Čunovo
žiadosť zo dňa:
28.07.2022 doplnená 05.08.2022
typ konania podľa stavebného zákona:
konanie o povolení vodnej stavby
druh podanej dokumentácie:
dokumentácia pre vodoprávne konanie
spracovateľ dokumentácie:
WELLdrilling, s.r.o., Jungmannova 4,
851 01 Bratislava
zodpovedný projektant:
Ing. Peter Mészáros
č. oprávnenia 5086*I2
dátum spracovania dokumentácie:
05/2022
Predložená projektová dokumentácia rieši: vybudovanie vŕtanej čerpacej studne označenej
ako ST 01 s hĺbkou 12 m. Zrealizovaný zdroj vody sa bude využívať pre závlahu záhrady
vo vlastníctve stavebníčky využívanej na pestovanie poľnohospodárskych plodín . Voda
sa bude čerpať ponorným čerpadlom s výkonom do 1,10 kW a napätím 230 V, cez výtlačné
potrubie PE100 PN10 Ø 32x2,9 mm, mechanický filter s filtračnou vložkou do 80 µm
a vodomer s menovitým prietorkom Qn = 5 m3/hod. Zariadenia budú umiestnené v plastovej
šachte. Studňa bude prekrytá plastovou šachtou D600x1000 mm.
Plošné bilancie a kapacitné údaje stavby uvedené v predloženej projektovej dokumentácii
(za správnosť údajov zodpovedá jej spracovateľ):
- výmera záujmového územia:

3046,00 m2

Hlavné mesto Slovenskej republiky 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 Slovenskej národnej rady
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 01, 02, 03, 05, 06 a 07 (ďalej len „ÚPN“).
Pre územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok parc. č. xxxx, k.ú. Čunovo, ÚPN
stanovuje funkčné využitie územia:
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•

orná pôda, číslo funkcie 1205, stabilizované územie

Podmienky funkčného využitia plôch
Územia poľnohospodárskej pôdy využívanej na pestovanie rôznych plodín a činnosti s tým
súvisiace.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: plochy poľnohospodárskej pôdy.
Prípustné: zeleň krajinná a ekostabilizačná, technické zariadenia na zvýšenie produkcie
(meliorácie).
Prípustné v obmedzenom rozsahu: zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, technické
zariadenia pre pestovanie rastlinného materiálu na výskumné účely, tranzitné vedenia
technickej vybavenosti nadradeného významu, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy, kompostárne a zariadenia
na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Intenzita využitia územia:
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
ÚPN v stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb,
nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení. Merítkom
a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz
a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať.
Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území
sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche.
Na základe výsledkov posúdenia vo vzťahu k ÚPN uvádzame:
-

z hľadiska funkčného využitia sa navrhovaný zámer ako zdroj úžitkovej vody určený
na zavlažovanie záhrady určenej na pestovanie poľnohospodárskych plodín zaraďuje
medzi zariadenia technickej vybavenosti pre obsluhu funkčnej plochy, čo patrí medzi
prípustné spôsoby využitia územia v obmedzenom rozsahu;

-

z hľadiska intenzity využitia záujmového územia nemá navrhovaná stavba v zmysle
metodiky ÚPN vplyv na územným plánom regulované prvky intenzity využitia územia (IZP,
IPP a KZ).

Uvažovaný 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 pozemku reg. „C“ parc. č.:
v katastrálnom území:
miesto stavby:

Studňa ST 01
xxxx
Čunovo
lokalita v blízkosti ul. Petržalská

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 priestorové usporiadanie
alebo účel jej využitia;
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z hľadiska riešenia technického vybavenia:
• studňu je nutné umiestniť min. 1,5 – 2,0 m od hranice susedného pozemku;
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, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy;
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:
Studňa je v zmysle § 52 ods. 1) písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) vodnou stavbou. V zmysle § 63 ods. 1) písm. a) vodného zákona, v prenesenom
výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy, rozhoduje o povolení stavby studne
aj o povolení na odber podzemných vôd obec.
K zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas príslušného správcu komunikácie/
chodníka.
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného
mesta SR Bratislavy, vydávané v rámci iných konaní.
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.
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 – 1 x sme si ponechali
Príloha: potvrdené výkresy: Výkresová časť, mierka 1:30
Co:

MČ Bratislava – Čunovo
potvrdené výkresy: Výkresová časť, mierka 1:30
Magistrát ODI, OUIC – archív
S pozdravom

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.
primátor
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