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obecný úrad
Maloboršanská ulica 73 l37
900 50 l{rubá Borša
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Bľatislavský samosprávny kraj
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Sabinovská 16

Ev. č. záznamu

820 05 Bratislava 25

Č. spisu:
PrÍlohy:

Vybavuje:

Váš list číslo/zodňa

Naše číslo

NZ+VB_004/Hrubá Borša/kanal.

Vybavuje/linka

Miesto a dátum

lng. lgor Šilĺo

14.08.2019

tel.0915/834 087

priSenci-kanalizácia a CoV, Kostolná pri Dunaji_ kanallzácia,
Hrubá Borša - kanalizácĺa" , katastrálne územie Hrubá Borša
- ponuka _ výzva na uzavretie Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena é,.00412019

Vec: Stavba ,,Kräl'ová

obec Hrubá Borša zabezpečuje majetkovoprávne usporiadanie nehnutel'ností - pozemkov v katastrálnom
územíHrubá Borša pre predmetnú stavbu.

Na základe 43. výzvy Ministerstva Životného prostredia SR na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančnéhopríspevku (d'a|ej aj
''NFP') na výstavbu stokovej siete a čistiarne odpadových vÔd,
kód výzvy: oPKzP-Po1-sC121-2018-43 (d'alej
aj ,,stavba") vyhlásenej dňa 12.júna 2018 zabezpečujú obce
Král'ová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša ako Žiadatelia, podanie Žiadosti o NFP v predmetnejveci
a Žiadosť o územnérozhodnutie a stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, ktoré podá obec Král'ová pri
Senci aj V mene obcí Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša (alebo ZdruŽenie obcí Král'ová pri Senci, Kostolná pri
Dunaji a Hrubá Borša)' Čistieta odpadových vÔd (d'alej aj ,,Čov") bude v obci Král'ová pri Senci.
Verejný záujem na predmetnú stavbu je preukázaný územným rozhodnutím, ktoré vyda|o mesto Senec,
oddelenie stavebného poriadku' Rozhodnutie oumiestnení stavby č' j.: Výst.1293-18-Sc,St zo dňa
04.03.20

1

9, nadobudlo právoplatnosť dňa

1

4. 05. 20

1

9.

Táto zmluva má s|úŽit' ako iné právo pre vydanie stavebného povolenia v súlade s $ 58 ods. 2
v nadväznosti na $ 139 ods. 1 stavebného zákona ' č. 5011976 zb.
Potreba a rozsah záberu jednotlivého vlastníka a podrobnejšie podmienky sú bliŽšie špecifikované
v návrhu pripojenej Nájomnej zmluvy, ktorá je súčasneaj zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného
bľemena (d'alej len ,,zmluva"), pričom rozsah záberu do jedného roka, výška náhrady, ako aj bliŽšie
podmienky zmluvných vzt'ahov sú bliŽšie rozvedené v pripojenom návrhu zmluvy. Rozsah záberu na
predmetných pozemkoch je zameraný Geometrickým plánom (d'a|ej aj ,,GP) č. 35974672-1412019 zo dňa
08.0'1.2019 vyhotoveného spoločnosťouMHLGEo s.r.o. Záhradnícka 16, 945 01 Komárno lČo ssgt+an,
geodetom lng. Attilom Mészárosom.

Teleftn

0214s901324

E-mail

obec@hľubaborsa.eu

Inteľnet

www.hľubaborsa.eu

rco

00305979

Cena za nájom prenajatých nehnutel'ností bola určená ako všeobecná hodnota nájmu nehnutel'ností
stanovená znaleckým posudkom v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti sR č. 49212004 Z' z' o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov Zna|eckým posudkom č' 5112019
vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnutel'ností lng. Alenou
Mikócziovou, vsúlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. ocenách avyhlášky č,' 49212004 Z.z. ostanovení
všeobecnej hodnotymajetkuvznení neskoršíchpredpisov,vovýškejednotkovej hodnotynájmuza 1 rokna1

m'v sume 2,05 EURI/m'lrok.

Podl'a nájomnejzmluvy sa nájom uzatvára na dobu určitúna dobu 12 mesiacov a doba nájmu záberu
do 1 roka začínaplynÚť po právoplatnosti stavebného povolenia dňom odo dňa zahájenia prác na výstavne
inŽinierskej/ych siete/í na predmetnej stavbe v termíne od 0í.03.2020.

Nájomca vyplatí prenajímatel'oviza nájom pozemkov vdočasnom zábere nájomné do 60 dní od vrátenia
predmetných pozemkov späť prenajímatel'ovi po skončenínájmu.
ostatné podmienky nájmu sú bliŽšie uvedené v pripojenejzmluve'

Vzmysle zákonao vyvlastnení Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok sa nachádzajú k nahliadnutiu
na obecnom úrade Hrubá Borša, po telefonickom dohovore na mobiĺ. telefónnom čísle:0915 834 087

vybavuje Ing. lgor Šillo.

Konkretny rozsah záberu podl'a GP a náhrady podl'a znaleckeho posudku v zmysle vyššie uvedeného je
vidieť v niŽšie uvedenej tabul'ke:
Záber do
Por.

čĺslo
1

2

LV č.
1211

ého roka
Výmera
císlo
SpoĺuvlasĹ
parcely Diel GP dielu v
podÍel
EKN

č.

186ĺ200

I

m"

397

1t1

Výmera

spolwlasL

podĺelu v m2
397,00

Nájomné Spolu náhrada v
Cza12 mes. za
v €za
ím2/1 rok záber a podiel
2,05

objekt názov
Hrubá Borša -

813,85

kanalizácia

1211

187

10

350

1t1

350,00

2,0s

717,50

Hrubá Borša kanalizácia

1211

295

17

1204

1t1

1204,00

2,0s

2468,20

Hrubá Borša kanaIizácia

Spolu

1

3999,55

951 ,00

Celková výmera predmetu nájmu je 'ĺ951,00 m2'
Spolu náhrada podl'a ZP: 3999'55 €/í2 mesiacov

V prípade, Že súhlasíte s pripojenou zmluvou (zm|uvami), podpíštevšetky ich vyhotovenia.

Tri vvhotovenia zmluvv vráťte späť. Štvrtévyhotovenie zmluvy zostáva pre Vašu potrebu.
Váš podpis na zmluvách sa neoveruie.

Prosíme, skontrolujte si údaje a adresu uvedenú v zmluve, ktoré sme pouŽili z listu vlastníctva' resp.
ziných dostupných zdrojov. Ak sa čo len trochu líšias údajmi , kontaktujte nás, zmluvu upravíme obratom.
Zároveň Vás upozorňujeme, Že akékol'vek prípadnéiné pozmenenie obsahu obcou Hrubá Borša
predloŽeného návrhu zmluvy je v súlade s ustanovením $ 44 ods. 2 občianskeho zákonníka odmietnutím
návrhu a povaŽované bude

za nový návrh zmluvy, ktoý musí bý nanovo prijatý obcou Hrubá Borša.

č' 1812018 Z'z'
údajov
osobných
zákonov
o
spracúvaní
niektoých
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

V zmluve pouŽité osobné údaje sú spracované zo strany navrhovatel'a v súlade so zákonom
v zákonom stanovenom rozsahu.

Teleftn

02t4s901324

E-mail

obec@hrubaborsa.eu
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www.hľubaboľsa'eu
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Dovol'ujeme siVás upozornit', že akv zákonnej 90 dňovej lehote neodpoviete na našu ponuku, budeme v
zmysle $ 3 zákona č. 28212015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení
vlastníckehopráva k nim a ozmeneadoplnení niektoýchzákonov(d'alej len ,,zákon ovyvlastňovaní") a$21
z. č' 442ĺ2002 Z.z. ovodovodochakanalizácĺách, predpokladať, Že dohodu odmietate a budeme oprávnený
podať návrh na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením v súlade s $ 9 a nasl. zákona o vyvlastňovaní.
V návrhu na vyvlastnenĺe navrhneme, aby Vaše vlastnícke právo, k pozemkom potrebným pre dočasný záber
stavby (Nájomná zmluva) bolo dočasne obmedzené v takom rozsahu, aby navrhovatel' obec Hrubá Borša
mala právo zabezpečiťpre predmetnú stavbu stavebné povolenie a uskutočnenie stavebných prác na
uvedenej stavbe na týchto pozemkoch. obmedzenie vlastníckeho práva na pozemky v dočasnom zábere
stavby začne plynút' odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a uplynie dňom
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu).
obdobne budeme musieť postupovat'aj v prípade, ak nám síce odpoviete, ale v uvedenej dobe 15 dní od
doručenia tejto ponuky nepríde k dohode o uzavretí príslušnejzmluvy, teda nedoručítenám do plnený
a podpísaný návrh zmluvy.
Dakujeme za spoluprácu a ostávame s

Mgr' Ján Klačko - starosta obce

obec Hrubá Borša

Prílohy: NZ+VB-004/Hrubá Borša/kanal.

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. j.: Výst.'í293-1 8-Sc,St

GP č. 35974672-1412019
zP č' 51l2o19

Kontaktná osoba za obec Hrubá Borša.:lng. lgor Šiĺlo,tel.0915/834 0B7;email: kostolnapd@gmail'com
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Mesto Senec

oddelenie sÚavebného poriadku

Č. j.: Výst. 1293-18-Sc,St

dňa 4.3.2019

Vec: Roáodnutie o umiestnení stavbv.
Nawhovateľ:obec Králbvá pri Senci, Kľál'ová pľi Senci 326,Ktäľová pri
Senci,

TOTG

Rozhodnutie

ľT

l}ľl.l *D}{ l'|Tl E

NA*oBUtlts PRÁV$pLATN0$Ť
DŇA:

:'
...ĺ!...{r.?#1""""{1,"

ľľiSenci, Kľátbvá pľi Senci 326, Kľáľová pľi Senci,900
podal dňa 05'12.20l'8 Žiadosť o wdanie ľóz}rodnutia o
umiestne.
pľi Senci - kanalizácia a čoV,Iiostolná pľi Dunaji _ kanalizácia, Hľubá
Borša _
kanalizácia' na parcele číslolíniová
kätastrálne
uzemiô
,
Kľál,ová pľi
Senci, Kľmeš, Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr,ÉľubáBoľša.
obec Kľátbv{

Mesto Senec, ako vecne a miestne pľíslušnýstavebný urad podl'a
$l 19 ods. la 3
zak' č.50/1976 Zb. o íezemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zakon; v
znení_ neskoľšíchpľedpisov podl'a ustanovenia
$ 39 ai9a ods. l,a z, 5 42 ods.z
stavebného zákona.v spojení
$ 4 vyhl. MŽŕ sR č. 453/200ď Z.z.," ktoriu sa
vykonávajú niektoľéustanovenia stavebného zákonaa
$ 46 zákona č. 7l/1967 Zb. o
spľávnom konanÍ v znení neskorších predpisov /ďalej len
,,správny poriadok,./ vydáva

l

rozhoďnutie o umiestnení stavby
pre stavbu: 'Kľál'ová pľi Senci _ kanalizácia a čoV, Kostolná
pľi Dunaji
kanalizácia, Hrubá Borša - kanalizácia'
objektová skladba
Kľálbvá pľi Senci - kanalizácia a čoV:
01.1

01.2

SPLA ŠrovÁ KANAtIzÁclA A vÝľreČľBPoTRUBIA
ČpnpACIE STANICE sPLAŠKovÝcu vÔo

so 01.2.1 Stavebná časť

Ps 01.2'2 Strojnotechnologická časť

PS 01.2.3 NN prípojka k

SO 02.1 OBJEKT

so

staniciam

TIARNE

02.1.1 Stavba a aľchitekfuľa
SO 02.1.2 ZTI, Elektro
so 02.1.3 Statické
so 02.2 v
PRÍPoJKA
so 02.3 PoTRUBNÉ PREPOJENIA

so

so
so
so
so

02,4

02.5
02.6
02.7
02.8

l,:i"

50'-lÍ_'
muprrľďnvi*J"

stavbä

so
so

'

vÝusľľÝ oBJEKT

SPEVNENÉ PLoCHY A TERENNE Úpnavy
oPLoTENIE so vsTUPNou nnÁNoÚ Á gMNlČrou

pRÍsľupovÁ rovĺtxrKÁčň

NN PRÍPoJKA
objektová skladba stavby Kostolná pľi Dunaji kanalizácia:
so 0l Splašková kanalizäcia
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_

':

So 02 Čerpacie stanice
So 03 NN prípojky k CS
So 04 Pľípojka k družstvu - výlak VB-l
objektová skladba stavby Hrubá Boľša_ kanalizácia:
So 01 Stoková sieť
So 02 NN prípojky p." ČS
So 03 Preložky inžinieľskych sietí
PS 01 Strojnotechnologická časťCS
PS 02 E'lektrotechnologická časťCS
miesto stavby: obec

Kľál'ová pľi Senci, Obec Kostolná pľi Dunaji' obec Hľubá

Boľša
novostavba
stavby.'
druh
účel: technická infraštruktúrainemla
stavebníkovi.' Obec Krá,I'ová pľi Senci
na pozemku parc. č. líniová stavba katastrálne izemieKrá|'ová pri Senci, Kľmeš,
Kostolná pľiDunaji, Maý šúľ,Hrubá Borša

A) Pre umiestnenie a pľojehovú pľípľavustavby sa uľču-iútieto podmienhl:
l. Umiestnenie stavieb je navrhované podl'a situačnéhovýkľesu umiestnenia stavby,
vypracovaného KUBING, s.r.o. Ing. Alexandeľ Kubis č'o. 0623*SP*A2, PIPS SK,
s.r.o. Ing. Boris Pomothy č.o. 6474*A2, HYDROTEAM, s.r.o. Ing' Viera Fircová č.o.
5543*12
a pľojektovúpľípravu sa podl'a $ 39a ods.2 stavebného ztikona a $
písm.d)
uyhl.č. 453/2000 Z.z. pľedpisujútieto podmienlcy:
4 ods.1

Pre umiestnenie

l ) Urb ani sti c ké a aľ c hite kt oni

c

lú :

Umiestnenie stavby je v zmysle priloženéhovýkľesu situácie v katastľálnej mape.
Král'ová pri Senci _kanalizácia a CoV
Stavebné objekty sú umiestnené v telese / popľi telese komunikácie Hlavná, Majerská,
Výhonská, Kasárenská, Školská, Poštová, Pálfsho, Pri veži, Récka, Kľmešská,
Krížna,Pivovarnícka,8.mája,Pri Kaplnke, Termálna, Pri hájiku, Urbánska, Sadová,
Záhumenská, Pri Čiernej vode, Športová, Malý Krmeš, Cintorínska, Tehelňa'
Družstevná a Hasičská.
Čov.1e umiestnená pri vodnom toku Čierna voda na severe obce Kráľová pĺi Senci,
v lokalite |6-212017 v zmysle Uzemného plánu obce Král'ová pri Senci ZMENY

A DoPLNKY č.2l20I7.
pri Dunaii - v'ŕtlačnépotrubie ,,VA'' odvádza odpadovú splaškovú
vodu z černacei stänice Čs ľ ao óbce fuál'ova pri Senci a ie vedené_v/popri štátnej
ceste lII. tŕiedý l05 l. Bude zaústené do navrhôvanej končovej kanaliŽaónej šachty na
zberači,,['' v obci Kľál'ova pri Senci.
Kostolná pľi Dunaji _ kanalizácia

Z

obce Kostolná

Stavebné objekty sú umiestnené v telese / popri telese ciest III. triedy 1067, 1057 a
miestnych komunikácií'
- Zberač,,Ao' j€ umiestnený v telese l popri telese ciest III. triedy 1067 a 1051.
- Zberač,,A-1'' odkanalizuje novú zástavbu RD vybudovanú pri vstupe do obce zo
Smeru od Kľál'ovej pľi Senci. Je vedený v miestnej komunikácii s betónovým
povrchom po RD so súpisným číslom349 a je zaústený do čerpacej stanice CSl
umiestnenej na ceste 1051 pri stavbe so súpisným číslom3l3.
je
III' triedy l05 l a je zaistený do zberača
- Zberač,,,A_ 1|' vedený popri štátnej ceste

,,A-l'' v šachte Sa l2.

a

- Zberač ,,A-I-2"je zaústený do zberačaA-1 v šachte Šal4pri stavbe so súpisným
číslom305 a je vedená popri zástavbe RD severovýchodne obcou Kostolná pri
Dunaji súbežneso zberačom A-l.
- Zberuč ,,A-I-2-I* je zaústený do zberača A-I-2 v šachte pri stavbe so súpisným
číslom636 a 1e popri nej vedený voľným priestranstvom juhozápadne po uroveň
zberača A-2.
- Zberuč ,,A-2" je vedený v zatrávnenej ploche VVJ a je zaústený do zberača ,,A'' v
šachte Sa3na štátnej cestu III. triedy l05l pri stavbe so súpisným čísloml4.
--Zberuč,,A-3'' je vedený v miestnej komunikácii, do zbeľačd,,A" je zaústený v šachte
Sa5 pľi kultúrnom dome na štátnej ceste III. triedy 1051. Tento zberač kľižuje a.i
štátnu cestu III. triedy l067, kdeje ukončený šachtou Ša29pri stavbe so súpisným
číslom74.
- Zberač,,,B'' j€ zaustený ao Čsz v zatrávnenej ploche na obecnom pozemku, je
vedený v chodníku medzi obecným úradom a vodnou plochou, pokračuje v miestnej
existujúcej komunikácii C2_MOK'7,5l40 a je ukončený šachtou pri stavbe so
súpisným číslom173.
- Zberač,'B- 1 '' je vedený v chodníku popri miestnej komunikácii, po pľekĺížení
cesty
1067 ňou pokračuje smerom k obecnému úradu aje ukončený šachtou pri stavbe so
súpisným číslom26.
- Zberač,,B-1-1'' je zaústený do B-1 v šachte Šutza je vedený v zelenom páse a v
miestnej komunikácii. Ukončený šachtou pri stavbe so súpisným číslom50.
- Zberač ,,B-I-2" je vedený popľi štátnej ceste 1067' Do zberača B-l je zaistený v
šachte pri stavbe so súpisným číslom32. Tento zbeľačje ukončený šachtou Šb38
situovanou pri odbočke z cesty |067 namiestni komunikáciu vedenú do aľeálu
pol'nohospodárskeho družstva'
- Zberač ,,B - 1 -3 '' j e vedený severozápadne v miestnej prístupovej nespevnej ceste
pomedzi nehnutel'nosti a ukončený je Šb+t. Do zberača B-l je zaĺlstený v šächte
Sb24 pri stavbe so súpisným číslom26.
- Zberač ,,B-2" je do zberača B je zaístený v šachte Šbspri stavbe so súpisným
číslom26.Yedený je v miestnej komunikácii. Pľi obecnom úrade trasa prechádza do
štátnej cesty III. triedy 1067 popri ktorej je vedený do šachty Šo+lprĺ stavbe so
súpisným číslom73.
- Zberač,,C'' j€ vedený v miestnej komunikácii C3-MoK-4130 a je zaústený do
čerpacej stanice odpaclslvých vod Čsg pri cintoríne v k.ú. Kostolná priDunaji.
Ukončený je v šachte Sc10 pri stavbe so súpisným číslom84.
je vedený v miestnej komunikácii C2-MOK-7,5l40 a je zaústený do
- Zberač
',C-1''
zberačaC v šachte Šclpri stavbe so súpisným číslom223.Končívšachte Šc2špri
stavbe so súpisným čísloml49.
- Zberač,,C-l-l'' je vedený v miestnej komunikácii k cintorínu Malý Šúra je zaústený
do zberača C-1 v šachte Sct6 pri stavbe so súpisným číslom164.
- Zberač ,,C-I-2" je vedený v miestnej komunikácii C2-MOK-7,5140
seveľoseverozápadne aje navrhnutý na odkanalizovanie novej výstavby rodinných
domov. Zberačje zaústený do zberuča C-1 v šachte Šcl9pri stavbe so súpisným
číslom340.
- Zberač ,,C-I-2-I'' je vedený v miestnej komunikácii a je navrhnutý na
odkanalizovanie novej výstavby rodinných domov. Zberuč bude zaústený do zberača
C-|-2 v šachte Šc29pri stavbe so súpisným číslom340. Ukončený je šaóhtou pri
stavbe so súpisným číslom354.
- Zberač,,C-1-3'' je vedený v miestnej komunikácii a bude zaistený do zberača C-l v
šachte Šc23 pri stavbe so súpisným čísloml53'
--Zberač ,,C-2" je vedený v miestnej komunikácii a je zaústený do zberača C v šachte
Sc4 pri cintoríne v k.ú. Kostolná pri Dunaji. Zberačje navrhnutý na odkanalizovanie
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novej výstavby ľodinných domov, pokľačuje priestranstvomZZJ a ukončený je
v šachte Šc42.
- Zberač,,C-3'' je vedený v miestnej komunikácii a je zaústený do zberača C v šachte
Šc6pri cintoríne v k.ú. Kostolná pri Dunaji. Zberačje navrhnutý na odkanalizovanie
novej výstavby rodinných domov. Pokľačuje priestranstvom ZZJ a ukončený je
v šachte Sc44 za stavbou so súpisným číslom374.
- Zberač ,,C-4" je vedený v miestnej komunikácii medzi zástavbou rodinných domov,
ďalej je napojený na navrhovanú komunikáciu C2-'ll4CK-7,5140 a je zaústený do
zberača C v šachte Sc8 pri stavbe so súpisným číslom178.Zberačje navrhnutý na
odkanalizovanie novej výstavby rodinných domov a ukončená je odbočenímcez
priestranstvo za stavbou so súpisným číslom84'
- Zberač,,D'' je vedený v zelených pásoch a v miestnej komunikácii. Zberač je
zaustený do navrhovanej čerpacej stanice odpadových vôd CS4 pri regulačnej stanici
plynu a pri vodnej ploche v k'ú. Malý Šúr.Ukončený je v šachte Šats.
- Zberač,,D-1'' je vedený v miestnej komunikácii C2-MOK-7,5l40 a je zaústený do
zberača,,D'' V šachte Šdzpľivodnej ploche v k.ú. Malý Šúr.Ukončený je šachtou
Šaz3pri stavbe so súpisným čísIomI22.
- Zberač ,,D-2" je vedený v miestnej komunikácii a je zaústený do zberača,,D'' v
šachte Šd9pri stavbe so sťrpisným číslom148. Ukončený je v šachte Šd25rastavbou
so súpisným číslom478.
- Zberač,'E'' jo vedený v dláždenom chodníku, v tľávnatej ploche a v miestnych
komunikáciách C3_Mo -7,5l3O. Je zaústený do čerpacej stanice ČS+ pri regulačnej
stanici plynu plynu a pľi vodnej ploche v k.ú. Malý Súr. Ukončený je šachtou Se15 pri
stavbe so súpisným číslom363.
- Zberač ,,E- 1'' j e vedený v miestnej betónovej komunikácIi a je zaústený do zberača
,,E'' v šachte Še9pri stavbe so súpisným číslom230. Ukončený je šachtou Še19pri
stavbe so súpisným číslom3l8.
- Zberač ,,E-2" je vedený v miestnej betónovej komunikácii' Do zberača ,,E''
Y
zaústený v šachte Šel1pľi stavbe so súpisným číslom242.Ukončený je šachtou Se20
pľi stavbe so súpisným číslom348.
- vvtluené potrubie,,VA'' odvádza odpadovú splaškovúvodu z čerpacej stanice ČSl
do óbce Kľäľovaori Senci a ie vedené v štátneí ceste I[[. triedy l05 l a v zelenom
páse. V:ýtlačnépotrubie budĺJzaústenédo navrhovanej koncovej kanalizačnej šachty
nazberáči,,I'' v obci Král'ova pľi Senci.
- Výlačnépotrubie ,,VB'' odvádza odpadovú splaškovúvodu z čerpacej stanice CS2
umiestenú za obecným úradom do navrhovaného zberača,,A-3''. Zaustenieje v šachte
Ša29pľi stavbe so súpisným číslom74.Trasaje v súbehu so zberačom B a následne s
B-2. Výtlak ,,VB'' je vedený v súbehu so zbeľačom B-2 v miestnej komunikácii, pľi
obecnom úrade trasa prechádza do štátnej cesty III. triedy 1067 a do zeleného pásu

je

Z obce Hľubá Bgľša- vytlačnépotrubie ,,VA'' odvádza odpadovú splaškovúvodu z
čerpacei stanice Čs-R aďouce lGál'ova pŕi Senci ajevedené v/popríštátnej ceste I[I.
triehv tb+q' Na hľanici k.ú. Hrubá Boršá a Král'ová"pri Senci ie'tľása potru6ia vedená
cez lôkalitv Staré trávnikv a Širokédolinv. d'alei sa hapáia na"miestnd cestu
DruŽstevná. Bude zaústeňé do navrhovarrei konóovej kaňalizačnej šachty nazberači
,,G-3'' v obci Kľáľova pľi Senci).
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Hrubá Borša - kanalizácia:

Umiestnenie stavby je v zmysle priloženéhovýkresu situácie v katastrálnej mape.
Stavebné objekty sú umiestnené v telese / popri telese ciest III. triedy |049, 1067,
1355, komunikácie Hlavná ulica, ulica Pri lesíku, Jazdecká ulica, Rovná ulica'
Špoľtováulica,Záhtadnícka u|ica,IJzkaulica, Šamorínskaulica, Slnečná ulica,
Maloboršanská ulica, stoka C je vedená odbočením z Maloboršanskej ulice cez
priestranstvo (dvor) po stavbu rodinného domu so súpisným číslom168' Krátka ulica,
Skolská a Jelčanská.
2)Podmienlcy účastníkovkonania a dotknatjch oľgdnov:
Regionálny ú ra d veľej ného zd ravotníctva Bľatislava (HŽP
vydáva toto záv äznés t a n ov is ko :

Súhlasí
kanalizácia

l 9 7 93 l 20

l

8A4)

sa s návrhom žiadateľanauzemné konanie stavby,'Kľáľová pri Senci a čoV, Kostolná pri Dunaji - kanalizacia Hrubá Borša - kanalizácia" na

parcelách v k. ú. Král'ová pri Senci, Kľmeš, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Boľšaa Malý Šúľ

Okľesné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboľu v Pezinku
s úh l así bezpľipomienok.

(ORHZ-PK2-2018/002069-2)

Kľajský pamiatkoqý úľadBľatislava (stanovisko KPUBA-20l8l19659-02/080397/PRA)
s ú h Ia sí podmienkou: - v prípade aľcheologického náIezu nálezca alebo osoba
zodpovedná zavykonávanie prác podľa ustanovenia $ 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona
oznámi nález KPÚ BA a náIez ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPU alebo ním
poveľenou odborne spôsobilou osobou.
Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňajeho vydania stráca plďnosť.

Okľesný dopravný inšpektorát oR PZ v Senci (stanovisko ORPZ_SC-ODI-1-45512018)
S U H L A S I zasplnenianasledovných podmienok:
pozemných komunikáciách v znení neskoľšíchpľedpisov a noviel,
objektom,

žiadame pred začatímprác predložiť projekt organizácĺe dopravy počas qýstavby

(projekt dočasného dopravného značenia), najneskôľ 30 dní predjeho začatim,

otganizácii apIati 6 mesiacov od vydania. Akákoľvek zmena vyššie uvedenej stavby
mázanásl,edok neplatnosť stanoviska oDI SC,
predmetnou stavbou.

okľesný dopravný inšpektoľát si záverom vyhľadzuje právo v spolupráci s dotknuými
oľgiánmi a organizáciami v prípade potreby ľiešenia aktuálnej dopľavno - bezpečnostnej
situácie v danej lokalite na prípadnézmeny) úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.

okľesný úľadSenec, odbor staľostlivosti o ŽP -úsek oH (OU-SC -oszPl2ol$/O15053_S1)
vydávavy'jadrenie:n e m á námi e tky .

okľesný úľadSeneco odbor staľostlivosti o Žp -úsek oPaK
2018 l 1 433 1 IVIM) dáva nasledovné r,yj adrenie:
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(OS-SC_OSZP-

-Stavba sa navthuje umiestniť v zastavanom i mimo zastavaného uzemia obce a v uzemí, pľe
ktoľé platí prqý stupeň ochľany v ľozsahu ustanovení $ 12zákona.
-Realizácia stavby nepredstavuje činnosťpodl'a zákonav uzemí zakázanu.
-Líniová zeleň melioľačných kanálov a vodných tokov zostane nedotknutá.

-Rešpektovať biokoridoi regionálneho významu č. XVIII. čieľnaVoda, ktoĺ1ý je tvorený
vodným tokom a plochami nelesnej drevinovej vegetácie a lesnými poľastmi s pril'ahlými
pobrežnými porastmi, ktorý prechádza riešeným územím.
-V pľípadenevyhnutného qýrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozoľňujeme,
že v zastavanom íyemi obce sa podl'a zákona vyžaduje súhlas na qirub stľomov s obvodom
kmeňa nad 40 cm, meľaným vo qýške 130 cm nad zemou a kľovitých porastov s výmeľou
nad 20 m2 , mimo zastavaného uzemia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub
stľomov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meľaným vo ýške l30 cm nad zemou a kľoviých
porastov s ýmeľou naď 20 m2; o súhlase na qiľub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona je
príslušná rozhodnúťpríslušná obec orgán ochľany prírody a kľajiny.
-V prípade stavby v blízkosti drevínje potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010
ocfuana pľírody - ošetrovanie, uďržiavanie a ochĺana stľomovej vegetácie, bod 4.1 pľi
stavebných prácach sa dľevina chľáni celá (koľuna, kmeň, koľeňová sústava) pľed
poškodením. Pľi pouŽívanístavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať
na minimalizáciu poškodenia drevín.
-Pľi stavebnej činnosti rešpektovať hlavne $ 4, ods. l zélkona, v zmysle ktorého je kaŽďý

pľi vykonávaní činnosti, ktorou môže ohĺoziť, poškodiť lebo zničiťrastliny alebo
živočíchy,alebo ich biotopy' povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnémuúhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

okresný úľadSenec, odboľ staľostlivosti

262-Ry)
Navrhovaná investícia je

o

Žp -úsek Švs1ou-sc-osZPl2O18lO14477-Y-

z hl'adiska ochľany vodných pomeľov možná po splnení
podmienok:
nasIedovných
-budú dodľžanéustanovenia zák. č. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č.
3'7211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), budú dodržané
ustanovenia zŕkonač.44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a veľejnýchkana|\záciách a o
Zmene a doplnení zžkonač.2761200l Z.z. o reguIácii v sieťoých odvetviach,
-budú ľešpektované ochľanné pásma jesWujúcich inŽinieľskych sietí, podzemných vedení a
podzemných ľozvodov závlahovej vody a stanoviská ich spľávcov, dúďove vody nesmú
bý zaústenédo splaškovej kanalizácie,
-navľhovaná veľejná splašková kanalrizácia bude umiestnená na verejnom pľiestľanstve,
-žiadame ďoďržať a pri umiestnení stavby rešpektovať aj ochranné pásmo verejnej
splaškovej kanalizácie l,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačnéhopotrubia (do
priemeľu 500 mm vľátane) a2,5 m - nad priemeľ 500 mm, v súlade s $ 19 ods. 2 zákona č.
44212002 2.2.,

-žiadame rešpektovať ochĺannépásmo toku a stanovisko SVP, š.p. oZ Bľatislava k
predloženej pľojektovej dokumentácii a k navrhovanému spôsobu čistenia a oďvádzanie
ädpaaovycĺvoá ĺo ľeóipientu Čieľnavoďa z ľiešenéhou?emia, nakoľko recipient Čierna
uoäu u navrhovanej lokďite r,yústenia odpadoqých vôd z Čo V je málo vodna!ý a značne
znečistený takže nedosahuje dobý stav vôd z hl'adiska cieľov Rámcovej smernice pre vodu.
objekty: Kráľová pri Senci - kanaIizácia a čistiareň odpadoqfch vôd, Kostolná pri Dunaji
- kanalizácia' F{ĺubá Borša - kanalizácia sú vodné stavby'
Investor požiada o vydanie povolenia na vodnú stavbu, v zmysle ust. $ 26 ods. 1,
zák' č.36412004 Z'z. o vodách a o zmene zžkona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v

mení neskorších pľedpisov (vodný zákon), o povolenie na osobitné užívanie vôd vypúšťanieodpado1ých vôd do povrchoqých vôd podl'a $ 21 ods. 1 písm' c) vodného
zikona.

Úľad Bľatislavského samospľávneho kľaja -odboľ dopravy (stanovisko 03683 lz}I9lPK127)

S vydaním územného ľozhodnutia súhlasímes nasledujúcimi podmienkami:
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-kanalizačnúsieť trasovať mimo cestné teleso ciest III. tľiedy, tam kde to nie je možnéviesť
kanalizačnúsieť v osijazdného pruhu,
-spätnúúpravu povrchu ciest III. tľiedy žiadame na celú šírkudotknutéhojazdného pruhu,
križovanie ciest III' trieďy realizovať metódou pretláčania s uložením manipulačným jámbez
zásahu do cestného telesa,

-vzhl'adom nazásah do cestného telesa ciest III. tľiedy žiadame v ďalšom stupni doložiť plán
organizácie dopľavy,
-o ýnimku z ochĺannéhopásma cesty 1 11ll049 (20m od osi komunikácie) je nutné požiadať
okľesný úrad Senec odboľ cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v ďalšom stupni
doložiť podľobnejšiu situáciu kanalizačnej siete vzhl'adom na cesty III. triedy, dodržať
technické podmienky stanovené spľávcom - Regionálnymi cestami Bľatislava, a.s'

RegionáIne cesty Bratislava a.s.

K

(1 1 67 l

1 8

l 1323 l

osi)

predloženej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia

je

nďe vy'jadrenie
nasledovné:
PľedloŽené tľasy inžinierskych sietí budú zasahovať do cestných telies ciest III. triedy v našej
správe (III|1049,IIV105I, ilIl1067 a IIľ1335) v intravilánoch obcí a v cestných pozemkoch
uvedených ciest v extravilánoch obcí.
V dotknudch úsekoch ciest žiadame:
-v iľltľaviláne - trasu inžinierskych sietí viesť v osijazdného pruhu dotknutej cesty III' tľiedy.

V ďalšom stupni PD je potľebnézakľesliť presnú polohu plánovaných inžinierskych sietí
vzhl'adom na os cesty so zakótovaním, do situácií so zakreslenými jestvujúcimi inžinierskymi
sieťami. V prípade súbehu, tj. bez zásahu do cestného telesa uvedenej cesý (vozovka,

nespevnená kľajnica, cestná pľiekopa alebo päta násypu) uľčiťvzdialenosť od hľany
asfaltovej vozovky cesty.
-v extľaviláne - v úseku medzi obcami umiestniť qýtlačnépotrubie za cestný pozemok, tj'

min. 0,60m za cestnou priekopou alebo pätou násypu.

-Zásah do vozovky žiadame zarezaním a stupňoviým odstľĺĺnenímvrstiev vozovky' Po
obsype potľubia zasypať ryhy po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou, následne ryhu
zabetónovať v hľ. 0,25m (vo qýške 0,10m pod niveletou vozovky so zváranou ocel'ovou
sieťovinou) s lyložením0,25m po oboch stranách qýkopu, s penetľačnýmpostrekom
betónového podkladu a položením asfaltového betónu hĺ. 2x0,05m.

-Celú šírkupoľušenéhojazdného pľuhu (tj. po os cesty) vozovky žiaďame odfrézovať o hĺ.
2x0,05m a po penetračnom postreku prekľyť asfaltovým betónom hr. 2x0,05m.
-Súčasťoustavby musia byť aj všetky prípojky k jednotliým domom v okolitej a plánovanej
zástavbe.

V

pľípade, že nebude možnépľípojky realizovať pľetláčaním,ale dôjde k

ľozkopaniu cesty, požadujeme horeuvedenú spätnúúpľavu na celú šírkuvozovky.

-Kľižovanietľás plánovaných inžinierskych sietí s cestou III' triedy

je

pretláčaním,s umiestnením manipulačných jám mimo cestné teleso cesty,

možné

tj. za
mieste pretláčania požadujeme spracovať pľiečne
rezy s rozmermi j rím a spôsobom zapaženia zo strany cesty III. triedy.
'
-Dalšístupeň projektovej dokumentácie žiaďame predložiť na lyjadľenie.
cestnou priekopou, pätou násypu.

Mv sR
944)

V

sekcia infoľmatiky, telekomunikácií a a bezpečnosti (SITB-OT4-20181000355-

V záujmovomizemí nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačnésiete.
Spľávca telekomunikačnej siete MV SR k pľedloženej dokumentácii nemá žíadneýhľady,

požiadavky, pľipomienky ani pozmeňuj úce návrhy.

Ministerstvo obľany SR (ASM-50 -216012018)
úh l as í m e pľi splneníniŽšieuvedenýchpodmienok.
Investor lprojektantl je povinný infoľmovať o ýchto podmienkach pľíslušnýuzemný orgán a
s

stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinieľskesiete vo vlastníctve vojenskej spľávy nie sú v priestoľe
stavby evidované.

Vyjadrenie pIati za pľedpokladu, Že nedôjde ku zmenám

stavby (situovanie, zqýšenie objektov, ľozsah a pod.).
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v hlavných

parametroch

Vyjadľenie platí dva ľoky a to súčasnepľe všetky ďalšie stupne pľojektu i pľe všetky
ďalšie konania.

PROGRES-TS, s.r.o. (Sako/0220853001)

v záujmovom uzemi nemáme položenéľozvody káblového distribučnéhosystému.

ZDRAVOTECHNIKA'

s.ľ.o. (stanovisko

35
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1

8)

zaujímame z hl'adiska pľevádzkovatel'a verejného vodovodu a jestvujúcej verejnej kanaIizácie
v obci Hľubá Boľšav zmysle zákonač. 44212002 Z. z. nasledovné stanovisko:
S koncepciou ľozšíreniaveľejnej kanalizácie v obci l{rubá Boľša podl'a pľedloŽeného
návrhu súhlasíme.

SPP-D, a.s. (TDNS/O

426 l 20

18

l

Gá)

SUHLASÍ s umiestnením vyššieuvedenej stavby

zadodržania

nasledujúcich podmienok:

VŠEoBECNEPoDMIENKY:

-Pred realizáciou zemných prác a/a\ebo pted začatímvykonávania iných činnostíje
stavebník povinný požiaďať SPP-D o pľesnévyýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na zák\aďe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Sekcia iÁržby, Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bratislava, v záujme
pľedchádzaniu poškodenia plynáľenského zaľiadeni4 ohľozenia jeho pľevádzky a/alebo
pľevádzky distribučnej siete, SPP_D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynĺíľens\ých
zariadení do vzdialenosti l00m, alebo ak doba lytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
-stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pľe účelystavebného
konania, alebo pre konanie podl'a iných právnych predpisov, podl'a podmienok uvedených
v tomto vy'jadrení,

-stavebník

je

povinný pred začatímstavebného konania pľedložiťprojektovú

dokumentáciu pre účelystavebného konania, alebo pľe konanie podl'a iných pľávnych
predpisov' na posúdenie SPP-D,
-v projektovej dokumentácii pre účelystavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
predpisov' požaduj eme, aby stavebník:
-ľešpektoval a zohľ aďnil existenciu plynráľenshý ch zariaďeni ďalebo ich ochranných
ďďebo bezpečnostných pásiem,
-pri súbehu a kľižovanínavľhovaných vedení s existujúcimi plynáľenskými zaľiadeniami
ďodržaI minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 0l'
-zabezpečiI vypľacovanie qýkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vďahu k
existuj úcim p lynárens!ý m zariaďeniam,
-zabezpečil vypracovanie situačnéhovýkresu so zakreslením všet(ých súbehov akrižovani
navľhovaných vedení s existuj úcimi plynarenský mi zariadeniami,
-zabezpečil vypľacovanie detďlných qýkesov všet(ých súbehov akrižovani existujúcich
plynáľenských zaľiadenía navľhovanou stavbou.

OSOBITNE PODMIENKY:

Žiadame ľešpektovať všetky plynáľenské zariaďeniav zmysle platnej legislatívy'

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie

je

možnépoužiťpre účely

stavebného konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho
nie je moŽné použiť ako súčasťohlásenia drobnej stavby.
Toto stanovisko ľeflektuje stav (existenciu plynáľenských zariadení a ich ochranných a
bezpečnostných pásiem) ku dňujeho vydania.
KaždúZmenl dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktoľej dôjde po vydaní tohto stanoviska,
je stavebník povinný preľokovať s SPP-D a poŽiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej
zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade' že návrh (Žiadosť) na vydanie
územného rozhodnutia bude podaný najneskôľ do 5. 9. 2019, ak stavebník túto lehotu
zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi pľedpismi oprávnená toto stanovisko zľušiťv
pľípade,ak dôjde k podstatnej Znene skutkoých okolností, z ktoľých SPP-D pri vydávaní
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tohto stanoviska vychádzala, alebo

v

pľípade, ak dôjde

predpisov, nazáklade ktoľých bolo toto stanovisko vydané.

k

zmene ustanovení pľávnych

Západoslovenská distľibučná, a.s. (stanovisko zo dňa 16.9.2018)

s ú hl as í m e za pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok:
".
Požadujeme dodľžanieochľanného pásma všet\ých V\rN, \rN a NN vedení
definovaných podl'a $43 Zákona o eneľgetike č.25|12012 Z.z. a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov, s ktoľými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so
stavebnými prácami danej stavby môžu pľísťdo styku. Zodpovedná osoba na stavbe je
povinná vykonať poučenie (oboznĺímenie ) všet(ých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo
zďľžujicich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti pľáce v blízkosti WN, MÝ a NN

vedení.

Upozorňujeme, Že pľed začatím realizércie je nutne zabezpečiť vy!ýčenie jestvujúcich
VN,NN distľibučných sietí a pľípojokprechádzajucich riešeným územím.Zemné práce pri križovanía súbehu zariadení ZSDIS., a.s. - poŽadujeme vykonávať ažpo ich vyýčení
v priestoľe stavby a so zvýšenou opatľnosťou _ ručným spôsobom.
Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia pľíslušnýchSTN. Pľi
prácach v blízkosti distľibučnýchvedení a zariadeniach patľiacich ZSDIS., a.s. je nutné
požiaďať pracovníkov RSEZ Bľatislava o technický dozor. Uloženie káblov žĺadame
ľiešiťv zmysle STN 34 l0 50, STN 33 2000-5_52 a STN 73 60 05.

K

zákľesu existujúcich vzdušných

a

a NIM v správe
izemÍ máte prístup po

kábloqých sietí VN

Západoslovenskej distribučnej ä.S., na vymedzenom

zaregistrovaní na stránke.
Ziadame dodržať ustanovenia z výstupu zákľesu našich IS z Geopor1álu !
Pre vydanie stanoviska pľe obce Hľubá Boľša,Kostolná pri Dunaji je potrebné
žiadosti podať opätovne na príslušnéspľávy energetických zariadení' z pracoviskami
adresne Kračanská 1607 9290l Dunajská Streda.
Toto stanovisko nenahľá ďza vy j adr enie vl astníkďspoluvlastníka pozemku .
Predmetné stanovisko slúživyhľadne pľe potreby vydania územného ľozhodnutia a je platné 1
ľok.

Bratislavská vodá renská spoločnosto, a. s. ((3 63 6 4 l 4020/2 01 8lEš)
predloženej DUR Vĺímv zmysle zákona č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a

K

verejných kanaIizáciách dávame nasledovné vy'j adrenie.
I. Z hl'adiska koncepcie navrhovaného riešenia
V predloženej DUR je navrhované vybudovať spoločnúČoV pľe pľedmetné 3 obce.

Uvedené je

v

rozpoľe so schválenou

a platnou koncepciou odkanalizovania

Seneckého

regiónu stanovenou v Pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií BSK,
ktory neuvažuje s miestnymi Čov v regióne' ale miesto čistenia a likvidácie oV koncentruje
- v pľípade predmetqých obcí tieto územne - plánovacie podklady pľedpokladajú odvedenie
budúcich oV z ýchto obcí do kanalizačnéhosystému mesta Senec.
Vzhl'adom na súčasnébilančnéreálne možnosti v ľegióne bola v rámci úvodného
ľokovania (cca máj 2018) za účastizástupcov dotknuých obcí a pľojektantov, Bratislavskou

vodárenskou spoločnosťou, a.S. repľezentovanou zástupcom zodpovedným na úseku
vodohospodĺáľskeho rozlloja (Ing' Michal Novák, vedúci oddelenia vodáľenslgÍch koncepcií),
ktorá pľakticky aplikuje vyššie uvedené záväznéÚ-P regionálne podklady BSK, dočasne
akceptovaná odchýlka v podobe koncepcie odkanalizovania predmetných troch obcí do
dočasnej spoločnej Čov rráľová pľi Senci s ým, že táto sa v kľátkodob om až
stľednodobom horizonte (s ohl'adom na životnosťtechnológie) technologicky pľebuduje na
ČS s akumuláciou a následným qýtlakom oV do mesta Senec (v zňysló ptutn1icň uľ
podkladov BSK). Na BVS bola pľeto vznesená požiadavka vo veci očakávanej spolupľáce a

súčinnostipri príprave, ľesp. pľojektovaní tejto stavby v intenciách r,yššie uvedeného.
Napriek všetkémutam dohodnutému ku konzultácii návrhu uvedenej ČoV v štádiu
spľacovania projektovej dokumentácie nedošlo.
Na BVS bol následne pľedložený ažnávrh, ktoľý je pľedmetom tohto stanoviska, a to
s navrhovanou technológiou ČoV, ku ktoľej BVS nemôže zaujať kladné stanovisko,
nakoľko j e návľh teito technolópie nľe ĺĺanÝ
nevhodnÝ. neodôvodnenÝ a oreto
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neakceptovatel'ný. Ide o neadekvátnu technológiu, ktoľújemoŽné nahľadiť vhodnejšou, čo
sme pľezentovali naposledy aj na stľetnutí so zástupcami predkladateľa dňa 29. l0.2018.
okrem koncepčne _ teihnologickej nevhodnosti predložený návrh typu ČoV podl'a
predloženej DUR predstavuje aj nevhodné ľiešeniev oblasti manipulácie, regeneľácie a
nákladovosti (konštatujeme o.i. aj na zéklade dlhodobejších pľevádzkoqých skúseností s
obdobnou

Čo9.

vyššie uvedených dôvodov preto z koncepčnéhohl'adiska k pľedmetnému
predloŽenému návthu čov nie je možnézaujať kladné stanovisko a uvedené ľiešenie

Z

neakceptujeme. Pľedložený návrh je potrebné upľaviťv zmysle nasledujúcich pľipomienok.
II. Z hľadiska navľhovaného technického riešenia

A.

čoV KľáI'ová pľi Senci

chľanených izemí" poŽadujeme uviesť skutočnosť o umiestnení stavby
vodohospodárskej oblasti Zitny ostrov oĺv SSR 46l1918 Zb.)

v

chľánenej

podrobnosti o technických požiadavkách na návľh, projektovú dokumentáciu a
výstavbu verejných vodovodov a verejnej kanalizácie a v podmienkach moŽnej

budúcej preváďzky CoV poŽadujeme pľi návrhu, projektovej dokumentácii a qýstavbe
objektov veľejnej kanaIizácie a jej súčastiČov ĺodrziavať všetky relevantné časti
STN EN 12255 (15 6401) - túto skutočnost'požadujeme uvádzať v PD.

dvojlinková s kapacitou 2000+2000 Eo, s moŽnosťou prevádzkovania od 1000
napojených Eo. Príjem Žumpoqých vôd je v danej vel'kostnej kategórii čistiarne
nemožný, v opačnom pľípadeby došlo k ohľozeniu biologického pľocesu čistenia.
Túto infoľmáciu požadujeme V PD zdôrazniť. Nesúhlasíme s qývozom Žúmp na CoV
tejto veľkostnej kategóľie.

(hľablice +bubnové sito alebo 2x hľablice - z dôvodu možnéhoobtoku).

kompatibilita

s

centrálnym technologic\ým dispečingom BVS, a.s.

(v

súčasnosti

používamesystém Siemens, alebo Rittmeyeľ).
nad nádrŽami.

zď aženie j ednotlir4ých celkov.
odstredivkou, ktoľésú v

BVS a.s.

štandardom. V

PD ďalej

absentuje riešenie

manipulácie s kontajnermi pre odvodnený kal.

vôd z dôvodu, že na kanalizačnom systéme je l0 prečeľpávacíchstaníc (zv1ýšenie
prítokov na Čov z dôvodu súčasnéhočerpania oV smeľom na Čov;. ASRTP čerpacích
staníc musí byť jednoznačne previazaný a ľiadený s ohl'adom na vstupnú CS CoV, ľesp.
maximálnu kapacitu ČoV.
separáciou kalu prostľedníctvom membránoqých modulov - v prípade qýpadkov, haváľie

alebo znefunkčnenia niektorého technologického celku fuozí nedodľžanie limitov v
ovel'a väčšejmieľe v porovnaní so sepaľáciou v dosadzovacích nádržiach.2 technickej
spľávy nie je zľejmý uvažovaný spôsob prevádzkovania s ohl'adom na zaťaženiekalu,
jeho vek a koncentráciu v systéme, ani hydraulická kapacita membránového modulu,
1esp.

iný chaľakteľistický ukazovateľ kapacity.

Dalšie dôvody pre zamietavé stanovisko k navrhovanému ľiešeniu čistenia oV
membľánovou technológiou na záIĺtade skúseností z prevádzky čov s
membľánovou separáciou kalu:

parametrov - ukazovatel'ov Vo vyčistenej odpadovej vode podl'a súčasných
legislatívnych požiadaviek potrebná, nakol'ko sa z čistenej oV neuvažuje spätné
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získavanie pitnej a ani úžitkovej vody - napľ. na závlahy a pod. Tiež v oblastije dostatok
územnéhopriestoľu pľe vybudovanie ČoV s dostatočným objemom aktivácie a
sedimentačnej separác ie kalu v dos adzovací ch nádrŽĺach.
Pozn. : Na zlepšenie limitov ukazovateľov vo lyčistenej odpadovej vode postačuje aj
teľciálne mikľosito na odtoku z Čov, ktoré však v PD logicky absentuje z dôvodu
použitia membriínoqich modulov.

navľhovanei COV" ktorá sa má v zmvsle schválenei koncepcie perspektívne
pľebudovat' na CS s akumuláciou. ie návrh predmetnei pripomienkovanei
technológie neooodstatnenÝ a v podstate predstavuie plvtvanie investičnými ai
budúcimi pľevádzkovými nákladmi.
pľevádzkového obdobia nevyhnutne vyššiepľevádzkové náklady na 1m3 vyčistenej vody
- štandardnému riešeniu. BVS a.s. s ohľadom na verejný záujem na úseku dodávky
oproti
vody a odvádzania oV nemá záujem a nemôže akceptovať riešenie, ktoré bude zvyšovať
nĺĺkladovosťčistenia odpadových vôd, čo bude mať za následok potrebu zohl'adnenia v
(zvýšenej) cene vodného a stočného.Navrhované riešenie z hl'adiska celého
ekonomického cyklu stavby, čižepočas celej doby pľevádzkovania diela, predstavuje
riešenie s negatívnym dopadom na ekonomiku čistenia oV a prevádzky samotnej ČoV.

s obtokovaním prevádzkovanej časti CoV' tiež s používaním
chemikálií s ich následným problematicfim meškodňovaním, na dôvažok s v praxi
pouŽívaným ľegulovaným vypúšťaním
dchto chemikálií späťna pľítok čoV a
následným poškodením biocenózy kalu v biologickom stupni - čoho dôsledok je
ohľozenie riadnej prevádzky čov a opäť zvyšovanie prevádzkor4ých nákladov. Navyše
tento stav potreby regenerácie prichádza vo veľmi krátkom čase za doposiaľ
nevysvetlených okolností. Napríklad naľasty špecifických inkľustov, ktoré sa nedajú
nevyhnutne spojená

odstľániť pľedpísanými ani výrobcom doporučenými chemikáliami.

dosahované parametre, je tiež vysoký predpoklad vydania neúmerne pľísnych limitov zo
strany orgánov štátnej vodnej správy vo vzt'ahu k v praxi nedosiahnuteľným výstupným
ukazovatel'om, čoho dôsledkom sú následne btoziace sankcie z ich neplnenia.
Záveľom preto konštatujgme. že vzhľadom na r|vššie uvedené BVS a.s. nesúhlasí

Čov s membránovou technolópiou. ktoľá o. i. nie ie v
súlade so záväznou technickou normou vid' bod 2).
B. Kanalizačnésiete v obciach
s nľedloženÝm návľhom

v úvode tohto listu) bola záujmom a cieľom zadávajucich (3 obcí) vecná, koncepčná,
technická kooľdinácia projektov kanaIizačných sietí spracovávaných tľomi ľômymi
projekčnými organizáciami. Zatým účelombola BVS ako organizäcia gar'antujúcaana
(nad)regionálnej úrovni uplatňujúca aplikáciu schválených a platných uzemne
plánovacích podkladov okľesov akrajavyzvaná k súčinnosti a spolupľáci, čo BVS tam
uvedenými vyjadreniami svojho zástupcu zodpovedného na úseku vodohospodáľskeho
ronloja (Ing. Michal Novák, vedúci oddelenia vodáľenských koncepcií) akceptovala.
Napriek vyššie dohodnutému boli jednotliqimi projektujúcimi organizáciami, ľesp.
objednávajúcimi !ýchto pľác predloženépľojekčnea technicky - pľevádzkovo rozdielne
projekty čeľpacíchstaníc, preto tieto žiadame zjednotiť a dodatočne pľekonzultovať na
divízii odvádzaniaodpadových vôd BVS (ďalej DooV)
Na nasledovných riadkoch lváďzame ďalšie pripomienky vyplyvajúce najmä zo
zanedbanej (avšak zadávajúcimi deklarovanej a požadovanej) vecnej a projekčne technickej kooľdinácie:
KČS z betónu s tľomi poklopmi (2x technologický, 1x vstup)
uzamykatel'nýmĺ znerezovej ocele a pĺántmi zabezpečenými proti vyveseniu osadiť
hľablicovú stenu z neľezovej ocele medzi nátok a čeľpadlá a to tak, aby bol dostatočný
pľiestoľna bezproblémovéčistenie pľed hĺablicami
a) požadujeme stropnú dosku
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b)nakaždukoncovú rČS s qýtlačným potľubím do Čov osadiť ar'matúľnu šachtu s
prietokomerom s delenou sústavou (meranie prečerpaných splaškoqých vôd)
c)k stavebným objektom na výtlakoch sa nieje možne vyjadľiť, nakoľko relevantné
podklady vôbec neboli dodané

PVC plnostenné SN

12

do tlmiacej šachty

Vzhl'adom na všetky vyššieuvedené dôvody, pripomienky a odpoľúčaniazáveľom
uvádzame, že preď|ožené riešenie, najmä s ohľadom na neodôvodnene navrhovanú

technológiu membránovej separácie kalu, pľedstavuje koncepčne a technologicky nevhodné,
tiež prevádzkovo - ekonomicky, tym aj investične, vzhl'adom na účela následne využitie
investičných zdrojov, nehospodĺírne a ým neakceptovatel'né ľiešenie.
Príslušnémuorgánu štátnej spľávy, vydávajúcemu pľíslušnéuzemné ľozhodnutie'
pľeto toto neodporúčame vydať.

Slovak Telekom, a.s. (6611823925)
dáva nasledovné stanovisko pre vyznačenézáujmové územie.
Dôjde do styku so sieťami elekĺľonic!ých komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak

Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o. požadujú zahľnúťdo podmienok
uľčenýchstavebným uradom pľe vydanie roáodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecnépodmienky ochĺany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťoutohto stanoviska. Zároveňje stavebník povinný ľešpektovať nasledovné:
> Existujúce zariaďenia sú cfuánené ochĺanným pásmom ($68 zákona č.35ll20l1 Z.
z.) a zároveňje potľebné ďodržať ustanovenie $65 zákona č' 35112011 Z. z. o ochrane
pľoti rušeniu.

> Vyjadrenie stľáca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššievo
vyjadrení, v pľípadeZneny vyznačenéhopolygónu, dôvodu žiadosti, účelu
žiadosti, v prípade ak uvedené paľcelné číslov žiadosti nezodpovedá
vyznačenémupolygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podlá bodu 3.
> Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer,
pľe ktoľý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom'a.s' ďalebo DIGI
SLOVAKIA, s.ľ.o. ďebo zasahuje do ochľanného pásma ýchto sieti (najneskôr pred
spľacovanímpľojektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosťSlovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkľétnych podmienok ochľany alebo preloženia SEK
pľostľednícťvomzamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
> V zmysle $ 66 ods. J zékona č. 35ll20|I Z.z. o elektľonických komunikáciách sa do
pľojektu stavby musí zakľesliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
> Zároveň' upozorňujeme stavebníka, že v zmysle $óó ods. I0 zákona č' 35ll20l1' Z.z. je

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknuých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možnépreloŽiť zrealizovať

pľekládku SEK.
> Upozorňujeme žiadateľa,ževtextovej časti vykonávacieho pľojektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' S.r.o. o zékaze
zriad'ovania skládok materiálu azriaďovania stavebných dvorov počas qýstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaraďení.
> V prípade ak na Vami definovanom uzemív žiadosti o vyjadrenie sanachádzanadzemná
telekomunikačná sieť, ktoľá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné Zo stľany žiadateľazabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo naľušeniu ochĺannéhopásma.
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> NedodrŽanie vyššieuvedených podmienok ochľany zu*iadeníje porušenímpovinností
podľa $ 68 zákona č. 35ll20llZ.z' o elektľonic(ých komunikáciách v platnom znení.
dôvodov pokľačovaťpo tom, ako vydané vy'jadrenie stľatíplatnosť, je povinný zastaviť
zemné pľáce a požiadaťo nové vy'jadľenie.
Preďrealizáciou výkopových prácje stavebník povinný požiadať o lytýčenie polohy SEK
spoločnostíSlovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.ľ.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k
tomu, že na Vašom záujmovom územísa môŽu nachádzď zariadenia iných
pľevádzkovateľov, ako sú napľ. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televíme káblové ľozvody,
týmto upozoľňujeme žiadateťa na povinnosť vyžiadať si obdobné vy'jadľenie od
prevádzkovatel'ov týchto zaĺiadeni.
na povľchu teľénur,ykoná Slovak Telekom, a.s.

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany
tohto vy'jadľenia.

SEK, ktoré tvoria pľílohu

okrem použitia pre účelkonaní podl'a stavebného zákona a následnej reaIizácie
ýstavby, žiadateť nie je oprávnený poskytnuté informácie adé"/ra ďalej ľozširovať,
prenajímaťalebo využívaťbez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

veľejnú elektľonickú komunikačnú sieť úložnýmvedením, je potrebné do pľojektu pľe
územnérozhodnutie doplniť aj telekomunikačnúpľípojku.

elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadď o vy!ýčenie.
. Všeobecnépodmienky ochĺany

SEK

. Situačný ýkľes obsahujúci záujmové uzemie žiadateľa

Všeobecnépodmienky ochľany SEK
> V prípade, že zámer stavebníka, pre

ktoý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so
Telekom,a.s. aJaIebo DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma !ýchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak

SEK Slovak

Telekom,a.s. povinný zabezpečiť :

. ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkľétnychpodmienok uľčených
zamestnancom Slovak Telekom,a. s.
.

Vypľacovanie projektovej dokumentácie

telekomunikačného vedenia
.

odsúhlasenie projektovej dokumentácie

telekomunikačného vedenia

v pľípadepotľeby pľemiestnenia
v prípade potľeby premiestnenia

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nacháďzať viac zariadení (káble, potrubia)

s

rôznou funkčnosťou.

> Pri akýchkol'vek prácach, ktoými môžu byť ohľozené alebo poškodené
zariadenia, je Žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinnéochľanné
opatrenia tým, že zabezpeči:

.Preď začatímzemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zaĺiadení priamo na povrchu
terénu,
. Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov' ktoľíbudú vykonávať zemné pľáce' s
vyýčenou a vymačenou polohou tohto zariadenia atiež s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochĺanu stanovené
. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnúpolohovú odchýlku
+ 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
teľénu
. Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach vyskytu vedení azariadení
pracovali s najväčšouopatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné nĺáľadie
(napľ. hlbiace stroje)

l3

Aby boli odkľytézariadeniaľiadne zabezpečenépľoti akémukol'vek otu'ozeniu, krádeži
vzdialenosti 1,5 m nakažďu stľanu od vyznačenej polohy zaúadenia
rZhutnenie zeminy pod káblami pľed jeho zakrytím (zasypaním)
. Bezodkladné oznámenie každéhopoškodenia zariadenia na telefonne číslo0800l23777
loverenie výškovéhouloženia zaĺiadeniaručnýmisondami (z dôvodu, že spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o. nezodpovedajú ZaZmeny pľiestoľového
.

a poškodeniu vo

uloženia zariadeniavykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V pľípade, Že počas qýstavby je potrebné Zv}išit', a|ebo zníŽĺť
kĺýie tel. káblov je toto možne vykonať len so súhlasom poveľenéhozamestnanca
ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veľejná sieť
ST) je potľebné si podať žiadosťo určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
l.Žiadame ďodržať platné pľedpisy podl'a STN '13 6005 pre priestoľovú úpľar,'rr
vedení v plnom ľozsahu.

Hydromelioľácie, š.p. (47 0| -3 l l20 12017)
Po pľeveľenípredloženej dokumentácie a dostupných mapoqých podkladov Vám
oznamujeme, že stavba '.Kráľová pri Senci - kanalizácia a CoV, Kostolná pri Dunaji kanalizácia' Hrubá Borša - kanaIizácia" sa v jednotliqých k.ú. dotkne hydromelioračných
zariadení v spľáve Hydromelioľácie. š.p. nasledovne:

k.ú. Kľál'ová pri Senci

výtlak Dv, VA, gravitačné potrubie vetva D_l _ sa nachádzajú v záujmovom
územívodnej stavby ,,ZP Čierna Voda I.", čS 8 stav. časť- Nový Svet (evid.č. 5203 l03
016) v správe Hydromelioľácie, š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania vľ. 1970 s
>

celkovou v5Ímerou 1 050 ha.
> výtlak Dv - je v súbehu s podzemným rozvodom závlahovej vody - vetvou ADN
400 uvedenej vodnej stavby
> gĺavitačnépotrubie _ vetva D-l -je v súbehu s podzemným ľozvodom závIďlovej
vody - vetvou A DN 500
>qýtlak VA - kľižuje podzemné ľozvody závlahovej vody - vetvy A9 DN 150, A5

DN 250, A DN 250, je v tesnom súbehu s vetvou A7 DN 250
> v trase navrhovanej elektľickej pľípojkyod TS

t< čov neevidujeme žiadne
hydromelioľ ačnézar]'adenia v spľáve Hydromeliorácie, š.p.
> v trase navrhovaného prívodu pitnej vody neevidujeme žiadne hydromelioračné
zariadenia v spľáve Hydľomelioľácie, š.p.
> v tľase navľhovanéhoodtokového potrubia neevidujeme žiadne hydľomelioračné
zariadenia v spľáve Hydromeliorácie, š.p.
> v záujmovom územínavrhovanej ČoV neevidujeme žiaďne hydromelioračné
zarĺadenia v správe Hydľomeliorácie, š.p.' v blízkosti sa nachádza podzemný ľozvod
závlahovej vody - vetva A1 DN 200 uvedenej vodnej stavby.
V trase ostatných gravitačných potľubía výtlakov neevidujeme žiadne
hydľomelior ačne zaĺíadeniav spľáve Hydromeliorácie, š. p.
k.ú. Kľmeš:
>gravitačnépotrubia - vetvy E-l a E' sa nachádzajú v záujmovom územívodnej
stavby ..ZP ČiernaVoda L''. ČS 7 stav. časť- Král'ová pri Senci (evid.č. 5203 103 015) v
správe Hydromeliorácie, š'p. Stavba závlahy bola daná do uŽívania v r. 196"l s celkovou
výmeľou 883 ha.
>gravitačnépotrubie - vetva E križuje podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu
A2 DN 150 a je v súbehu s vetvou A3 DN 150 uvedenej vodnej stavby
>gravitačnépotrubie _ vetva E-lje v súbehu s podzemným rozvodom závlahovej
vody - vetvou A2 DN 250 uvedenej vodnej stavby

hydromel ior ačnézariadeni a v spľáve Hydľomelioľácie.

k.ú. Hrubá Boľša

š. p.

výlak VA sa nachádza v záujmovom územívodnej stavby ,,ZP Čierna Voda I.''. ČS 8 stav.
časť_ Nový Svet (evid.č. 5203 |03 016) v správe Hydľomeliorácie, š.p. Výtlak sanachádza
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v tesnom súbehu s podzemným rozvodom závlahovej vody - vetvou A7 DN 250' kľižuje
dvojhydľant aje v tesnom súbehu s vetvou A7 DN 200 uvedenej vodnej stavby
> stoky D, DB, DC, DD, DA, E. EA, EB a výtlak VE sa nachádzajú v záujmovom
územívodnej stavby ,,ZP čiernaVoda I.'' ČS 6 stav. časť- Jĺĺnovce(evid.č. 5203 103 014)
v spľáve Hydľomelioľácie, š.p' Stavba závIahy bola daná do užívaniav r. 196] s celkovou
v5ímeľou 676 ha. Uvedené stoky a vytlak sa podzemných ľozvodov závlahovej vody
nedotknú.

>navrhovaná NN pľípojka t Čs E sa nachádza v zánljmovom územívodnej stavby
Čierna
Voda I.'', ČS 6 stav. časť- Jánovce (evid.č' 5203 103 014). Podzemných
,'ZP

rozvodov závlahovej vody sa nedotkne.
>

v

tľase ostatných stok

a

výtlakov neevidujeme žiadne hydľomelioľačné

zariadenia v správe Hydľomelioľácie, š,p.

>V trase ostatn1ých navľhovaných prípojok t<
hydromelioľ ačnézariadenia v správe Hydľome lioľácie, š.p.

Čs neevidujeme

žiadne

>v tľase preloŽky verejného vodovodu neevidujeme žiadne hydľomelioračné

zariadenia v spľáve Hydľomelioľácie, š.p.
>

v

tľase ostatných stok

a

qŕtlakov neevidujeme žiadne hydromelioľačné

zariadenia v spľáve Hydromeliorácie, š.p.
k.ú. Kostolná nľi Dunaii:
> gľavitačnépotľubie - zberuč A a qýtlak VA sa nachádzajú v záujmovom uzemi
vodnej stavby ,,ZP Cierna Voda I'', CS 7 stav. časť- Král'ová pľi Senci (evid.č. 5203 103

0l5) v spľáve Hydromeliorácie' š.p..

>gľavitačnépotrubie - zberač A kĺižujepodzemný rozvod závlahovej vody - vetvu

B DN 350 uvedenej vodnej stavby

> ýtlak V A kriŽuje podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu BI DN 250
súbehu s vetvou B DN 350 uvedenej vodnej stavby

a

je v

'Čs t sa nachádza v tesnej blízkosti podzemného ľozvodu závlahovej vody vetvy B DN 350 uvedenej vodnej stavby
> gravitačnépotnlbie - zberač E sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby
-

,,ZP Cierna Voda L'', CS 8 stav. časť- Noqý Svet (evid.č. 5203 l03 016) v spľáve
Hydľomelioľácie, š.p. Zberač E kľižuje podzemný ľozvod závIahovej vody - vetvu 82 DN
I

50.

>v

tľase ostatných zberačov a qýtlakov neevidujeme žiadne hydľomelioračné

zariaďenia v spľáve Hydľomeliorácie, š.p.

k.u. Malv Súľ:
> gľavitačnépotrubia - zberače E,

E-l, F,2 sa nachádzajú v záujmovom izemí
vodnejstavby,,ZPCiernaVodaI.''ĺCS8stav'časť-NovySvet(evid.č.5203103016)v

správe Hydromeliorácie' š.p., podzemných rozvodov závlahovej vody sa nedotknú.
> gravitačnépotrubia - zberače C-1-2. C-1-2-1sa nachádzajú v záujmovomúzemí
vodnej stavby ,,ZP Cierna Voda I.''. CS 7 stav. časť- Kľál'ová pri Senci (evid.č. 5203 103
0l5) v správe Hydromelioľácie. š.p.' podzemných rozvodov závlahovej vody sa nedotknú.

>v

trase ostatných zbeľačova

zariadenia v spľáve Hydľomeliorácie, š.p.

ýtlakov neevidujeme žiadne hydromelioľačné

Pľi návrhu a ľealizácii stavby žiadame dodľžaťnasledovné podmienĺql:
> kižovanie a súbeh vytlačného potľubia a gravitačnéhopotľubia so závlahoqým
potrubím navrhnúť a rcaIizovať v zmysle ustanovení STN 73 696I '.Križovanie a súbehy
melioračných zariadeni s komunikáciami a vedeniami'' zr. 1983
> pred začatímzemných prác požiadať na základe objednávky o vy!ýčenie trasy

závlahového potľubia zástupcu Hydľomeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. 0911
644 994
> kriŽovanie qýtlačnéhopotrubia a gľavitačnéhopotrubia so závlahor4ým potľubím
vykonať ručne
> v mieste k'ižovania v1itlačného potrubia a gravitačnéhopotrubia so závlahoým
potľubím ďoďržať min. 0.30 m zvislú vzdialenosť
>qýtlačnépotrubie a gravitačnépotrubie pľi kľižovanívľchom uložiťdo chľáničkv
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>

pľi súbehu vytlačnéhopotľubia a gľavitačnéhopotľubia so závlahoqým potľubím

doúžaťmin. 2'00 m vzdialenosť

>pri umiestnení ČoV a ČS dodľžaťochranné pásmo 5,00m od osi závlahového

potrubia

>prizvať nášho pľacovníka k obhliadke pred zasypaním kľižovania,ktory
pľotokolárne (zápisom do stavebného denníka'') odsúhlasí vykonanie kľižovania
> v pľípade poškodenia majetku štátu - závlahového potľubia, ku ktoľémumá
Hydromelioľácie, š.p' pľávo hospodáľenia, je potľebného uviesť do pôvodného stavu na
nráklady investora.

Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu žiadame pľedložiťna vy'jadľenie'
vľátane zákľesu závlahového potrubia do celkovej situácie stavby, detailu kriŽovania

výtlačnéhopotrubia a gravitačného potrubia so závlahovým potľubíma ziíkľesuzávlahového
potrubia do ýkĺesov pozdlžnych profilov qýtlačnéhopotrubia a gravitačnéhopotľubia.
Platnosť tohto vy'jadrenia je 2 rclq od dátumu vyhotovenia.

ZsVSo a.s. Nitľa
Navrhovaná stavba sa nachádza v ochľannom pásme II. stupňa - vonkajšia časť
vodárenského zdroja Jelka. Vzhl'adom na to, Že v projekte stavby pľe stavebné konanie
sú podrobne rozpľacované technické úpľavy a stavebné práce, ktoré v pĺojekte pre
ízemnékonanie nie sú spracované detailne, súhlasímes predloženímhydrogeologického
posudku v stavebnom konaní. V posudku musia byť uvedené podmienky qýstavby a
prevádzky Čov u kana\izácie, pri splnení ktorych nebude ohrozenákvalita podzemných
vôd.

Upozoľňujeme, že na zabezpečenie kontroly kvaliý podzemnej vody v Smere prúdenia
oa Čov budeme požadovaťvybudovanie plýkého úzkoprofilovéhokontrolného vrtu, z
ktorého prevádzkovateľ ČoV zabezpeóí odber kontrolnej vzorky vody na stanoveniejej
kvality v rozsahu ukazovateľov a v pravidelných intervaloch navrhnudch riešitel'om
posudku.

Rozhodnutie o námietkach účastníkovkonania:
SPF Bratislava _regionálny odbor, ako účastníkkonania podávame námietky,
nakol'ko sme stavebníkom neboli vyzvaný k vyjadľeniu sa k predmetnej stavbe a
nemáme dostupné doklady k vyjadreniu. Námietka sazamieta.
Zo|tán Miklóš _nesúhlas s umiestnením prečerpávacej stanice v k.ú. Kostolná pri
Dunaji v tesnej blízkosti ľodinného domu. Námietka sazaml'eta.
-

3. Všeobecné podmienky:

Toto ľozhodnutie platí v zmysle $40 ods.l stavebného zákona pri líniových stavbách
tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote
bude podaná žiadosťo stavebné povolenie.

Odôvodnenie

Navrhovatel] nodat návrh na umiestnenie stavby 'Král'ová pri Senci
kanalizácia a Cov, Kostolná pľi Dunaji - kanalizácia, Hrubá Borša
kanalizácia' paľc. č. líniová stavba v kat. územíKľál'ová pľi Senci, Kľmeš,
Hrubá Borša.
Kostolná pľi Dunaji, Malý Šúľ,
K návľhu bola pľiložená dokumentácia pľe uzemné konanie v súlade s vyhl. č. 453/2000
Z'z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, s vy'jadľeniami
dotknu!ých orgánov, správcov inŽinierskych sietí, situačnou snímkou z mapy KN.
Stavebný útad oznámil podl'a $36 ods. 1 stavebného zákona dňa začatie
územného konania všetlfm známym účastníkomkonania a dotknutým oľgánom
štátnej správy.
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Stanoviská účastníkovkonania, dotknutých orgánov štátnej správy a
a zahtnuté do podmienok tohto

zainteresovaných oryanizácií boli skoordinované
rozhodnutia.

.

CoV

Vyslovený nesúhlas BVS a.s. Bratislava,

že predložený návrh

spoločnej

nie je v súlade so schválenou a platnou koncepciou odkanalizovania Seneckého

regiónu stanovenou v Pláne ľozvoia veľeiných vodovodov a veľeinÝch kanalizácií
EE, ktorý neuvažuje s miestnymi Čovv regióne, ale miesto čistenia a likvidácie
oV koncentruje - v prípade predmetných obcí tieto územne - plánovacie podklady
predpokladajú odvedenie budúcich oV z týchto obcí do kanalizačného systému
mesta Senec.
Predkladatel' návrhu obdržal od vlastníka Čov Mesta Senec nesúhlas
s napojením verejnej kanalizácie v množstve 4000Eo do mestskej Čov
zkapacitných dôvodov, pretože vykazuje hraničnéhodnoty z hl'adiska povolených
limitov vypúšťaniado recipientu Čiema voda.
Navrhovaná stavba je v súlade so schválenými UPN _ Hrubá Borša'
schválené uznesením číslo32108 zo dňa 1 l.9.2008 ,,Výlak splaškových odpadových
vôd zobce Hrubá Borša do Kľál'ová pri Senci-Senec-ČoV Bľatislava-Vrakuňa"'
ÚPN Kľál'ová pri Senci , zmeny a doplnky č.2l20l7, schválené uznesením č oZ č.
44l5l20l8 zo dňa 24.10.2018 ,,Kanalizačnú sieť splaškovúseneckého regiónu
(Ivanka pri Dunaji - Senec) - vyplyva z UPN-R BSK. Možnosti napojenia obce
Král'ová pri Senci nakanalizačnú sieť sú nasledovné:
,,obec Kľál'ová pľi Senci nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu. odpadové vody
sú čistenév žumpách resp. domových čistiarňach odpadových vôd. V štádiu prípravy
je odkanalizovania obcí seneckého regiónu - mesto Senec a obce Král'ovápri Senci,
Kostolná pri Dunaji, Hľubý Šúr,Blatné, Kaplna, Igram, Čataj, Vel'ký Grób, Reca,
Boldog, Vel'ký Biel a Nová Dedinka majú byť odvádzané a systémom čerpacích
staníc a výlačnýchpotrubí dopľavované až do UČoV Vľakuňa, kde budú čistené.
V pľípade nerealizovania uvedeného zámeru obec pripravuje aj samostatné riešenie
vybudovania obecnej kana|izácie s vlastnou CoV".
UPN Kostolná pri Dunaji schválený uznesením oZ č'13412005 zo dňa 1 l.1 1.2005
návrh odkanalizovania a čistenie odpadových vôd ,,Podľa dokumentu ,,Aglomerácie
na odkanalizovanie komunálnych odpadových vôd v SR'' (VUVH 2002), ktoľý je
základným usmerňujúcim dokumentom MŽP SR v oblasti koncepcie rozvoja
kanalizácií, sa doporučuje odkanalizovanie obce Kostolná pri Dunaji riešiťna ČoV
Senec, po jej ľozšírení
na zodpovedajúcu kapacitu (ďalšia etapa rczšírenia ČoV bude
nevyhnutná pre zabezpečenie čistenia výhl'adového množstva splaškových vôd z
mesta). Predpokladá sa, že kanalizácia z obce Kostolná pri Dunaji bude vedená do
CoV Senec cez obec Král'ová pri Senci,,.

odkanalizovanie obcí je v zmysle uvedených schválených územnoplánovacích
dokumentácií obcí Kľáľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša.
Stavebný úľadposúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a $37 stavebného zákona a
zistil, Že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životnéprostredie,
resp. že týmto hl'adiskám neodporuje, ani životnéprostredie neohľozuje.

Podľa ustanovenia $37 ods.l až 3 stavebného zákona podkladom pre vydanie
územného rozhodnutia sú územnéplány obcí a zón' Ak pre územie nebol spracovaný
Územný plán obce a|ebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú
spracované územnopIánovacie podklady podl'a $ 3 a ostatné existujúce podklady

podl'a $ 7a; inak stavebný úrad obstaľá v ľozsahu nevyhnutnom na vydanie územného
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rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získanévlastným prieskumom alebo
zistené pri miestnom zisťovaní.
Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska
starostlivosti o životnéprostredie a potrieb požadovanéhoopatrenia v uzemí a jeho

dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podl'a odseku I a
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území,posúdi, či vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na
stavby užívaneosobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom,
ktoré ustanovujú hygienické, protipožiame podmienky, podmienky bezpečnosti práce
a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochľany príľody,
starostlivosti o kultúľnepamiatky, ochrany pol'nohospodárskeho pôdneho fondu,
lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatľí iným oľgánom.
Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečístanoviská dotknutych oľgánov
štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkova ich námietky'
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú V rozpoľe so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou'
Podl'a $39 stavebného zákona v uzemnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad
územie na navrhovaný účela určípodmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy
spoločnosti v ínemí,najmä súlad s ciel'mi a zámermi územnéhoplánovania, vecná a
časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v územía predovšetkým
starostlivosť o životnéprostredie včítanearchitektonických a urbanistických hodnôt v
Území a rozhodne o námietkach účastníkovkonania. V rozhodnutí o umiestnení
stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môŽe vyhradiť predloženie
podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže
dodatočne určiťďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnuť do stavebného povolenia.
Podl'a $39a ods.l a 2 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa
určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujúsa podmienky na
umiestnenie stavby, uľčujúsa požiadavky na obsah pľojektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznaóí v grafickej prílohe územného
rozhodnutia.

V

podmienkach na umiestnenie stavby sa okrem iného určia požiadavky na
zabezpečenie súladu urbanistického ľiešeniaa architektonického riešenia stavby s
okolitým životným pľostredím, najmä na výškovéa polohové umiestnenie stavby
vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup
a užívaniestavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na
napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na
podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vľátane
požiadaviek na úpravu j eho nezastavaných plôch.
Stavebný úrad posúdil návrh podľa $ 37 stavebného zákona v predmetnom konaní
prejednal s účastníkmikonania a dotknutými orgánmi a zistil, Že z hľadiska
zákonných požiadaviek a podmienok je navrhované umiestnenie stavby v súlade so
zäkonný mi p o ž i adav kam i.
Navrhovaná stavba a jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné
pľostľedie a je v súlade so všeobecnýrni technickými požiadavkami na výstavbu podl'a
stavebného zákona a vyhlášky č. 53212002 Z' z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby uŽívanéosobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
oľientácie. Stanoviská dotknutých oľgánov neboli záporne ani protichodné,
podmienky, ktoré si dotknuté oryány uplatnili boli zahrnuté do podmienok pre d'alšiu
projektovú prípľavustavby, ich splnenie bude overené V ďalšom stupni
povoľovacieho procesu. K stavbe sa písomne a kladne vyjadrili dotknuté orgány
ochraňujúce záujmy podl'a osobitných predpisov: obec Hrubá Borša' obec Kráľová
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pri Senci, om" ro.lohá pri Dunaji, RlľVz Bľatislava, oRHaZZ Pezinok, oÚ
v Senci, odboľ iŽP, .úseky ŠVS,oH, oPaK, ORPZ _oDI v Senci, Hydľomeliorácie,
as. Bľatislava, SSC,Bľatislava, BSK Bľatislava, RC Bratislava, BVS Bratislava,ZD
Bľatislava, sPP_d Bľatislava, SVP Bratislava, Slovak Telekom Bľatislava, ktoých
pľípadnepodmienky' a pripomienky sú uvedené vo výľoku tohto rozhodnutia

a stavebník je povinný ich akceptovať.
Učastnícikonania narnletďi:
1.SPF Bratislav4 _Íegiohrílny Jauo', ako účastnftkonania podávame námietky,
nakol'ko ,m" fravdbňĺkom nlboľ wTvaÍý k vyjadreniu ruŕpredmetnej stavbe a
nemĺĺmedostupné doklady k vyjadreniu. Nrámietku stavebný urad zamietol
z dôvodu' že navrhovaná stavba je v súlade so schválenými územnoplánovacími
dokumentáciami obcí Kľáľová pľi Senci, Hrubá Boľšaa Kostolná pľi Dunaji. Na
qoz_9mkoc|, 11c;n1ch na uskutočnenie stavby vo veľejnou záujme možno pôdľa ust.
$108 stavebného ziíkona obmedziť vlastnícke právo.
2. Nesúhlas s umiestnením pľečerpávacej stanice v k.ú, Kostolná pri Dunaji v tesnej
blízkosti ľodinného domu. Námietka podaná po uplynutí lehoý $ 36 siavebného
zákona.
Stavebný uĺad preskumal návrh aj z hl'adiska $38 stavebného zál<ona a zistil, že
navľhovatel'pľgukĺĺzďpoďa $ 58 ods'2 spoužitím$ 139aods.l stavebného zékona
vlastnícke pľávo kpo7emkom na áklade qýpisov ziistov vlastnícfua. K pozemkom
parc.č. KN C 16/13,l?116, l7ll7, 17164,308112, KN E 308/13, 13 k.ú. ťĺfl'ová pri
Senci, KN E 186/200,l82,295 k.ú. Heubá Boľša stavebník ďalej pľeukázal podlľa
$
3 ods- 1 písm. e) vyhl.č. 453l2OaO Z.z',l<totousa vykonávajú nie[tôľé ustanovenia
stavebného zákona súhlasy vlastníkov týchto dotknuých pózemkov a to: Slovenská
:ľ''"Ľ:i.ĺPľ!:lava(SSC/745212018/6170/396I), Štatnygeologický ústav Dionýza
Stúra ( t 1 0-3 69 -2909 l 18).

Návrh bol doplnený podkladmi potrebnými pre vydanie tohto roáodnutia'
,Po preskúmaní pľedloženej žiadosti, tunajšíurad dospel kzáveru' že stavebník
splňa podmienky pre vydanie tohto rozhodnutia, a preto bolo ľozľrodnutétak, ako sa
uvádzavo vyľokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa $ 54 správneho poľiadku pľoti tomuto rozhodnutiu môžu účastnícikonania
v lehote 15 dní odo dňa oznitmerua ľozhodnutia podať odvolanie na stavebný uĺad _
mesto Senec, pričom odvolacím oľgánom je okľesný uľad v Bľatislave.
Toto rozhodnutie je pľeskúmatelhésúdom až po vyllžitívšetlcých riadnych opravných

prostľiedkov.

0u"

Ing.Dušan Badinslý

primátoľ mesta
Rozhodnutia sa doľučí:
obec Kľáľovápri Senci, Kĺálbvápri Senci 326,Kráľovápri Senci,900 50
v.z. Starosta obce, č.326, Kĺálbvá pri Senci, 900 50
obec , Kostolná pri Dunaji č.59, Senec, 903 0l

v.z. Starosta obce, Kostolná pri Dunaji č' 59, Senec, 903 01
obec, Maloboľšanská73/37, ľIrubá Boľša, 925 23
v.z. Starosta obce, Maloboršanská73/37, Hrubá Boľša,925 23
Príloha pre navrhovatel'a:

-19-

Grafická pľíloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačenéumiestnenie stavby v súlade s
podmienkami územnéhorozhodnutia.

Na vedomie:

Bľatislavská vodárenská spoločnosťa.s., Prešovská 48, Bratislava,826 46
SPP -distribúcia Bľatislava, Mlynské Nilry 44lb, Bratislava, 825 l l
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,8I7 62
Západoslovenská distribučná a,s., Čulenova 6, Bratislava,816 47
Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, Bratislava,827 12
okľesné ľiaditeľstvo PZ v Senci -oDI' Hollého 8, Senec, 903 01
Slovenský vodohospodársky podnik, Po Box 45, Karloveská2,BraÍis|ava,8402
Slovenský pozemkový fond Bratislava' Búdkova 36, Bratislava, 8l7 15
Kľajsff pamiatkoqi úrad, Leškova 17, Bľatislava, 811 04
Regionálny úrad veľejnéhozdravotníctva, Ružinovska 8, Bľatislava' 821 01
Bľatislavský samospľávny kraj, Sabinovská ló, Bľatislava, 820 05
Hydromeliorácie š.p', Vrakunská 29, Br atis|av a, 825 63
okresný úrad v Senci, odbor sŽP, CDďK, PLo, Hurbanova21, Senec, 90301
oRH a ZZvPezinkv Hasičská 4,Pezinok,90201'
ZsVS, a's., NábreŽie za hydrocentráIou 4, Nitľa, 949 ó0

ZDRAVOTECHMKA,

s.r.o., olšovského 34, Malacky,

Doľučuje sa verejnou vyhláškou

17

90l 0l

:

Známym aj neznámym právnickým a fuzickým osobám, ktoých vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byt ľozhodnutím priamo
dotknuté a ým, ktor5im toto postavenie vypl]fua z osobitných predpisov (vlastníkom okolidch
pozemkov a stavieb).
Toto rozlrodnutie má povahu veľejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce Huľbá Borša, obce Kľáľová pri Senci a obce Kostolná pri Dunaji. Za deň doručenia sa
považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky na obecnom urade Hurbá Boľša. obecnom úľade
Kľál'ová ori Senci a obecnom ťrľade Kostolná ori Dunaji. oznámenie je k nahliadnutiu aj na
internetovej stránke www.hrubaborsa'sk. www.ka1ovapľisenci.sk. www.kostolnapridunaji.sk
Zvesené dňa:

Vyvesené dňa: ..............

odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverej niť
Vybavuj e: Ing. Štofková

telefon

:02120205139

Vybavuje :Ing. Štofková telefón :O2|2O2O5I39

-20
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mail: stofkovaa@senec.sk
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Alena Mikócziová, Kuklovská B0, 84104 Bratislava
evidenčnéčísloznalca : 9 14 o20, tel + 42L 9 It 937 67 5

Znalec:

Ing.

Zadáuatel':'

obec lftálbvá pri Senci, 900 50 Králbvá pri Senci

Číslospisu /objednávky:

+5/20L9 zo dňa 7.6'z0L9

I

?

ZNATECKY POSUDOK
číslo5L/2019
vo veci stanovenia iednotlrovei všeobecnei hodnoý náimu pozemkov v obci Hrubá Boľša, kú. Hľubá
Borša pre pozemlry, ktoľé'budúdočasne zabľaté podlh GP č.35974672-I4/zoL9, pľe výstavbu obiektov
stavby' Kráľová pri Senci - lranalizácia, Kostolná pľi Dunaii - lĺanalizácia, Hľubá Borša _ kanalizácia, za
účelommaietkovoprávneho uspoľĺadania pozemkov počas výstavby.

príloh):

Počet lĺstov (z toho
2a Ga)
Počet odovzdaných vyhotovení: 3 x v písomnom vyhotovení

:

l

.

ÚVoD
je znaleckou úlohou stanoviť i ednotkovú všeobecnúhodnotu nájmu pozemkov v obci
ktoľé budú dočasne zabraté pre výstavbu objektov stavby
Borša, kú. Hrubá Borš4 pre pozemlqy
2'74
467
podla GP č. .3597
/2019

zo

dňa

posudku:

z. Íltel znaleckého
počas
majetkovopľármeho usporiadania pozemkov, ktoľébudú dočasne zabraté
_
zP sa wpracovava za učelom
Boľša
Hrubá
pľi
Dunaji'kanalizácia,
Koštohá
pri
kanaíÍzácia,
šenci
Kľáľová
výstavby objektov stavby:"

iĺa]rizácia

Dátum, ku ktoľému ie posudok vypľacovaný: 9'6"2019
stawJ
[rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického

3.

4.

23.3.2079
Dátum, ku ktorému sa nehnutelhosť alebo stavba ohodnocuie:

5.

Podlĺlady na vypracovanie posudku;

a) Podklady dodané zadávatelbm:

zo dňa 8.L'z0L9, vyhotovený
Geometric\ý plán na zriadenie vecného bremena č. 35974672- 74/2019
Borša
spoločnoďou MHLGEO s.r'o, Komárno, k. ú. Hrubá
pod č. výst' 7296-LB-ScSt dňa
Územné ľozhodnutie vydané mestom Senec, odd. stavebného poriadku

r
.

4.3.20L9
b) Podktady získanéznalcom:

r
.

Fotodokumentácia

www'nbs'sk;
Úd4e z inteľnetu www.ľeality'sk; www.topreality-sk; wwwtrh.sk; www.nehnuteľnosti.sk;
www.upsvaľ.sk

Poufité pľávne pľedpisy a liteľatúľa:

6.

o stanovení všeobecnei hodnoty'
Vyhláška Ministerstva spľavoďivosti Slovenskej repubtilqy č. 4g2/2004 Z.z'
platnom znení.
Zákon č. 50/ig76Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v
práv k nehnutelhostiam
Zákonč.162.1995 Z.z. o katasni nehnutelhosť a o zápise vlastníckych a iných
(katastrálny zákonJ
. i/yhláška t. +sz/zooo Z.z', ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
. Vitúšk;ú'"au s"oáJ"ig kartografie a Ĺatastra slovenskej ľepubliky č. 46112009 Z.z.,ktorou sa vykonáva
práv k nehnutelhostĺam (Katastrálny
zákon NR SR o katastri néľrnuteÍnostía o zápise vlasľníclqych a iných

o

.

.

zákon)
a
7.

Definície posudzovaných veličína použiých postupov:

a) Definície pojmov

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajúmetódy:

porovnanie

súbor aspoň

ie lotrebný
sa používat."n'"kčny prísfup. Na
Metóda porormávani" ŕp.i
"ýpóĺt
(ímz pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti
troch pozemkov. Poroňanie'treba vykónať na mernú ;edňoiku
porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku],
lŕýnosová hodnota pozemkov sa vypočÍta
o Výnosová metóda [Len pozemlqy schopné äosaľrováťvýnos.
obdobiaJ,
neobmedzeného
počas
časovo
zärojov
úpitatizáciou budúcich odteľpate-lhých
koeficienfu polohovej
hodnoý
je
uľčení
na
zatoŽený
metódy
o Metóda polohovej diferenciácie [Princíp
diferenciäcie, ktoý sa uplatní na qýchodiskovú hodnotu pozemkov]'

o

8.

osobitné požiadavlry zadávateľa:

dočasne zabraté počas qýstavby
Zadávateľ požaduje stanoviť jednotkovú cenu nájmu pozemkov, ktoľébudú
Vecné bremeno sa bude
bremena.
vecného
zrĺadenie
o6;uLtou u äu.ĺH*ua Borša aktoré sú uvedené v' GP na
po
výstavby'
ukončení
pozemkoch
až
zríaďovať z dôvodu uloženia inž. siete na
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II,
1'
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pgsuDoK

vŠEonEcľÉÚne;r

Výbeľ použitei metódy:

p1ĺ ohodnotení bolĺ použitémetodické posfupy uvedené v
hodnoty majetku v platnom znení'
6 sEnovení všeobecnej

ffi)

pílohe č. 3 vyhlášlv MS SR č. 492/2004

Z'z.

Metóda oolohovei difeľenciácie pre pozemlqy vychádzazo základného vzťahu:

t€j,

kde M
yHuJ
kpo

-

počet merných jednotiek (qirnera pozemkuJ,

-

ýchodisková hodnota na

]. m2

pozemku

-koeficientpolohovejdiferenciácÍe

Metóda oorovnávania

Pre použĺtie poľovnávacej metódy je potrebný súboľ minimáIne tľoch ponukoých alebo realizovaných
kúpnopredajných cien v danej lokalite. ZáHadný metodiclý postup stanovenia všeobecnej hodnoý metódou

poľovnávania je podlä vzt'ahu:
VšHp92 = ľtĺ.vŠHprl[€]

kde

M
ýmera hodnoteného pozemku v m2,
VšHľĺ;- pľiemerná všeobecná hodnota pozemku
_

určená porovnávaním na meľnújednotku v €/mz.

Poľovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihlĺadnuťmna odlišnosti porovnávaných

pozemkov a ohodnocovaného pozemku.
Hlavné faktory poľovnávania:
1_) ekonomické (napríklad dátum pľevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.),

2)
3)

polohové fnapríklad miesto,Iokďit4 atľaktivit4 prístup a pod.),
fyzické fnapľíkladinfraštruktúra a možnosťzástavby pľi stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita
výsadby pri ostaťných pozemkoch a pod.J.

Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnutel'nosti, prípadne ponuky ľealitných
kancelárií) musia byť identifikovatelhé. Pri porovnávaní sa musia qylúčiťvšetlqy Wlyyy mimoriadnych okolnosd
trhu (napr. pľĺbuzenslývzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne pľedávajúceho alebo kupujúceho a
podJ.

Výnosová hodnota pozemkov sa vypočítakapitalizáciou budúcich odčerpatelhých zdrojov počas časovo
neobmedzeného obdobia podlä vzťahu

v*I Poz=ge
kde

t€]

oz -

k

odčerpatelhý zdľoj, ktoým sa ľozumie dĺsponibilný qinos dosiahnutel'ný pri riadnom hospodárení
foľmou prenájmu pozemku. Pri polhohospodárskych a lesných pozemkoch je možnév odôvodnených
prípadoch pouŽiť disponibilný ýnos z poľnohospodáľskej alebo lesnej ýľoby. Stanoví sa ako rozdiel
hrubého ýnosu a nákladov [€/rok],
- úroková mieľ4 ktorá sa do qýpočtu dosadzuje v desatinnom Blare|o/o/I00]. Úroková miera zohladňuje
ajzaťaženíedaňou z príjmu'

Zdôvodnenie qýberu použĺtejmetódy na stanovenie všeobecnej hodnoý pozemkov:
Na stanovenie všeobecnej hodnoý pozemkov som zvolila metódu polohovej diferenciácie, nakol'ko pľe iné
metódy stanovenia VŠH pozemku som nemala dosť hodnoveľných podkladov a infoľmácie na internete sú len
oľientačné'
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b) Vtastnícke a evidenčné údaie l

Pozeml<y, ktoľé budú predmetom nájmu sú evidované v popĺsných údajoch katastra nehnutelhostÍ okľesného
úradu Seneg v k.ú. Hrubá Borša a údaje o pozemkoch sú uvedené v geometľickom pláne. V znaleckom posudku
sa stanovuje jednotková všeobecná hodnota nájmu pozemkov, ktoľá bude platná pe všetlqy diely GP č.3597472-

14/20Ĺ9'
c1 Údaje o obhliadke a zameraní pľedmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetľenímvykonaná dňa 23.3.2019. Pozemky, na ktoých sa má budovať

kanalizačnépotrubie

- sa

nachádzajú pozdÍžmiestnej komunĺkácĺe, ľesp. sú to pozemky, na lrtoých sú

vybudovanó komunikácie v obci Hrubá Borša k.ú. Hrubá Borša.
d) Technická

dokumentácial

Zadávateľ pľedložilprojektovú clokumentáciu stavby '' Kráľová pľi Senci - kanalízácia , Kostolná pri Dunaji
kanalizáci4 Hrubá Boľša- kanalizácia''

_

e) údale katastra nehnuteľností

I

poľovnanie súladu popisných a geodeticlých údajov KN so zisten]ŕrn skutočným stavom
Poslrytnuté, prípadne znalcom získanéídaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom'
Neboli zistené rozdiely v popisných a geodeticlých údajoch katasta'

fl Vymenovante iednotliqých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
jednotková všeobecná hodnota nájmu pozemkov sa stanovuje pre tieto parcely poďa geometrického plánu.
kú. Hrubá Boľš4 právny stav
Noqý stav podľa GP č' 3997 467 2-74 /20L9

Doteľajšístav
Číslo

pzkv
vloŽk

v
PK

listu
vlastníctva

LV
254
216

PK

KN.E

40ts
95/r0

13L

L03/27

L74lZ

254

T8T/T
LBSI2OO
L87

228

6t4

g) Vymenovanie

2801r7

280/rL

254
254

zB0/16
2BO/L55
295

iednotlivých pozemkov

0statné pozemky evidované na LV.

diel

novovyB'orená paľc.

m2

1

2

T2IT
12/5

9S
517

3

40/4

KN-C

72/s
40/4

131

6lL

pozemku

12l1

131
131
131

285
6L4
6L4

Druh

parcely

zast
zast
zast
zast

olocha
plocha

plocha
nlocha

zasL plocha

zast. plocha
zast plocha

oľná noda
zasL plocha
zasL plocha
zasL plocha
zasL olocha

zasĹ plocha
zasL plocha
osL plocha
zasL nlocha

4
5

6
7

703127

I

Í85/200

I

L0
LT

L2
13
14
15

t6
t7

a stavieb, ktoľénÍe sú predmetom
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40ls
9s/r0
L74/2
18L/L
IB7

228

280/Lr
280t1Ĺ
280/76

280/tsĺ
280/rss
295

ohodnotenia:

268
83

234
115
1006

23L9
397
350
80

934

724
200
777
804

L204

vsTUPNÉ INFoRnIACIE

2'

ýýber použitej metódy:
išeobecná hodnota pozemkov je stanovená v súlade s Prílohou č. 3 vyhláš}qy Ms sR č. 492/2004 Z. z. o
mení vyhláška č.
sanovení všeobecnej hodnoý majetku vznení Vyhlášhy MS sR č' 2L3/2017 Z' z.,l<torou sa
pozemkov
použila
polohovei
difeľenciácie.
som
metódu
Z.
z.'
Pre
stanovenie
všeobecnej
hodnoý
+sz/zooq
použiLie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoý nie je možné,pretože nehnuteľnosť nie je
5chopná dosahovať primeľaný r4ýnos foľmou prenájmu v takom stave ako sa nachádza. Porovnávacia metóda
spnovenia všeobecnej hodnoty je vylúčenáz dôvodu nedostatku podkladov pre výbeľ porovnatel'ných
nehnuteľností v rovnakej lokalite a stave'
Výpočet ýchodiskovej hodnoty je vykonaný pomocou metodického postupu stanovenia všeolecnej hodnoý
uvädeného v ''Metodike qipočtu všeobecnej hodnoty nehnutelhostí a stavĺeb" vydanej Úsu Žu v Žĺĺne.
Metodika výp o čtu j ed notkovej qýchodiskovej hodnoty pozemku :
Podlh rryhl. č.zI3/20L7 Z' z', ktorou sa mení príloha č' 3, časťE bod E.3.1.1 sa všeobecná hodnota pozemkov v

zastavanom územíobcĺ, nepolhohospodárskych a nelesných pozemkov mimo zastavaného územÍa obce,
záhľadkoých osadách, pozemky mimo zastavaného územĺaobcĺ určených na stavbu,
pozemky v pozemkoqých obvodoch jednoduchých pozemkoých úprav na uspoľiadanie vlastníckych a užívacích
pozemlqy vzriadených

pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvatel'stva
a v

hospodárslqych dvoroch rrypočítapodlä základného vzťahu

VŠHpoz=M*VŠHMJ[€]

- výmeľa pozemku v m2
kde M
všHM; - jednotková všeobecná hodnota pozemku
.

v Eur/mz
|ednotková všeobecná hodnota pozemku a môže stanoviť aj pre skupinu pozemkov'

|ednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podlh vzťahu;

x kpo
VŠľIľĺ1=VHMI

VHM;
kpo
kde:

kskvkp-

kr-

kI-

Ô
I

kz'
kn-

[€ĺmr7

jednotková v1ýchodisková hodnota pozemku, ktorá sa sanoví podl'a tabul'lryv príIohe č' 3
koeficient polohovej difeľenciácie, ktoý sa vypočítapodlä vzťahu:
kpn = k"* ku*kn *kr* kr *kz*kn

_

-

koefi cient všeobecnej sifuácie (0,7 o - 2,00);

koeficient
koeficient
koeficient
koeficient
koeficient
koeficient

intenziý vyuŽitia (0,50 - 2,o0);

dopravných vzťahov [0,80 - I,20);
funkčnéhovyužitia územia (0,B0 - 2,00J;
technickej infraštruktúrypozemku (0,80 - 1,50J,
povyšujúcich faktoľov [L,00 - 3,00),
redukujúcich faktorov (0,20 - 0,99).

obce a lokality v okolĺ miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnutelhostí na b1ývanie alebo rekreáciu môžu mať
jednotkovú qýchodiskovú hodnotu do B07o z ýchodiskovej hodnoý obce fmestaJ, z ktoľej qypýva zvýšený
záujem. V prÍpade záujmu o iné druhy nehnutelhostí, [napr. pľiemyseln{ polhohospodárske využitie) okľem
pozemkov v zriadených záhľadkoých osadách, chatoých osadách, hospodárslqych dvoľoch
polhohospodárslqych podnikov a pozemkov pod osídleniami maľginalizovaných skupín obyvatelštva môžu mať
jednotkovú qýchodiskovú hodnotu do 600/o z východiskovej hodnoý obce (mesta), z ktoľej vyptyva zvýšený
záujem' V prípade záujmu o pozemky v zľiadených záhradkoých osadách. chatových osadách, hospodáľs\ych

dvoroch polhohospodárslrych podnikov a pozemky pod osídleniami maľginalizovaných skupín obyvatel'stľa

môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 507o z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva
z{šený záujem. V talých prípadoch sa koeficient polohovei diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej vyplýva
zqýšený záujem. Minimálna jednotková qýchodisková hodnota pozemku po zobladnenÍ zvýšenéhozáujmu o
kúpu nehnuteľnostÍ je hodnota príslúchajúcaklasifikácii obce, v ktorej sa pozemok nachádza'
Obec Hrubá Borša je vzdialená od hl. mesta SR Bratislavy do 30 km a ie tu pre jej tĺchúlokalĺtu a dobľú
dosfupnosť do hl mesta ako aj pre novovybudovaný golfoý areál zqýšený záujem o kúpu pozemkov, a preto
som zvolíla som 40% z ľŠHpozemku pre Bratislavu.
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3' STANoVENIE vŠnonnCNEJ HoDNoľy ľĺÁJnĺUPozEMKoV

g.ĺ vŠEoľEcruÁHoDNoTA PozEMKoV

3.l.l nĺEľÓoe PotoHovEJ DIFEREľĺcIÁcIE
POPIS
Anal]ŕza polohy nehnutel'ností:

jej tichú lokalitu a dobľú
ó-u". H.oua Éoršaje vzdialená od hl. mesta SR Bratislar4y do 30 km a je tu pre
407o
z JVSH pľe Bratislavu.
pľeto
zvolĺla
som
pozemkov,
som
a
o
kúpu
dostupnosť do hl mesta zýšený záujem
pozdĺž
miestnej komunikácie
obce,
území
v
zastävanom
nacľrádza;ĺ
preametom
sa
nájmu
ktoré
sú
Pozemlqy,
pľavidelná hľomadná
pľemáva
Do
obce
na
bývanie.
domy
V
sú
vybudované
okolí
komunikácie.
t.á'e
.".p.
autobusová doprava

a

dostupnosť do okresného mesta Senec je do 15 minúĺ

Analýza vyrržitia nehnutelhostí:

ľozemlqy sú voľné, alebo sú zastavané komunikáciou, V tľase komunikácie bude uloženékanalizačnépotrubie.

.

Analýza prípadných rizík spojených s využívanímpozemku l
v zmysle ĺzemnéhorozhodnutia mestom Senec sú pozemlqy uľčenéna ýstavbu kanalÍzácie a nehľozĺažiadne
riziká s ich iným vylžívaním'

Bratislava

Obec:

VHM'

Východisková hodnota:
označenie anäzov
koeficientu
.

I
:

v'ýmera lmzl
1,00

zastavané plochy a nádvoria

parc. KNE, KNC

.

Spolu

Druhpozemku

Parcela

ks
koeficient všeobecnej
situácie
kv
kp

koeficient dopravných

vzťahov

kl

koeÍicient technickeJ

7/7

=

1,00

26,56 €./mz

Hodnota

stavebné územie obcÍ do 5 000 obwateľov, priemyslové a poľnohospodárske
oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov

0,90

2.

2.

_

inžinierske stavby, chránené ložiskovéílzemia

pozemlry v samostatn]ŕch obciach, odkiaľ sa moŽno dostať prostrĺedkom
dopľavy alebo osobným motoľoqŕm vozidlom do centra mesta do
15 min. pľi bežnej premávke, pozem\y v mestách bez možnosti využitia

0,90

3.

3.

plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha)

2. stredná vybavenosť fmožnosť napojenia najvĺac na dva druhyverejných
sietí, napríldad miestne rozvody vody, elektriny]

0,90

L,20

1,00

0.

nevysýtuie sa

1,00

0'

nevysýtuje sa

1,00

faktorov
kn

koefi cient redukujúcich

Výmeľa [mzl

koeficientu

l<z

koefi cient povyšujúcich

€f mz

poďel

Hodnotenie

kr

koeÍicientfunkčného
využitia územia

40,00o/o z 66,39

Spoluvlastnícky

faktorov
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všronncľÁ HoDNoTA PoZEMKU
Názov

Výpočet

hodnota pozemku

VŠHpoz =

0,8748

I

z3,'|!€,|nz

*

0,B74B
kpo = 26,56 €./mz
M *VŠHq = 1,00 m2 * 23,23 €/mz

VŠHlal= ý11g1

ýšeobecná hodnota pozemku

3.2 STANoVENIE

Hodnota

kpo = 0,90 * 0,90 * 0,90 * 7,20 *,L,00 * 1,00 * 1,00

Koeŕicient polohovej diferenciácie

*

;

23,23€,

I

vŠEoľEcNElHoDNoTY NÁIMU

3.2.l Metóda qýpočtom nabáze všeobecnej hodnoty
3.2,1.1k. ú. HrubáBoľša
Všeobecná hodnota nájmu pozemkov je podkladom pľe ýpočethodnoývecného bľemena.

všH"'''=y5Hpoztĺl* 1

u*k)

*k,

J*kľ

[Eur/mz/ rok]

kde VšHpul - všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku

k

- diskontná sadzb4 ktorá sa do qýpočtu dosadzuje v desatinnom tvaľe (7o100)

Pľi stanovení nájmu uvažujem s priemernou úrokovou sadzbou
zverejnenou Národnou bankou Slovenska pľe nové vklady pre domácnosti s dohodnutou
splatnosťou do 1 ľoka ktora bola za L.lsĺ. roku 2019 I,13 o/o.
- koeficient zohladňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu ktoý sa rovná (100+N)/100, kde N
vyjadrujú náklady spojené s dosiahnuím hrubého výnosu (daň z prÍjmu v 0/o ), pre Fo ie 19o/o,

kľ
n

-

pre PO je 21 %
obdobie predpokladanej návratnosti investície, spravidla v inteľvale 15 - 40 ľokov,
uvažujem s návľatnosťou 15 ľokov.

dsledná všeobecrrá hodnota nájmu pozemku
M qimeľa pozemku v m2

sa stanoví poďä vzťahu: VŠHľp=M

*

VŠH ľľu;(Eur/rok)

_

23'230€

VŠumz pozemku polohovou diferenciáciou:
obdobie pľedpokladanej náwatnostÍ investície:
Úľoková mieľa;
Daň z príjmu:
Koeficient zohl'adňujúci daňové zaťaženie:
Počet MJ pozemku:
Nájom za ľok na m2:

III.

L,2L

1,00 m2

[ffi
;ffi

-

VŠHppy;= VŠHp671uqvŠHppy1 = 23,230-

Nájom za rok spolu:

15 rokov
L,13 0/o
2Io/o

VšHpp = M 't VšHNPMI = 1,00 m2

ZAVER

zÁľrnnruÉÚnnIE
Stľana 7

n"
*

*

2,048 €/m2

L,,L

/rok=

=

2,048€'/m2

2,05

€/rok

/rok

zADÁvRľnľa:
Ĺ.oTAzKY
jednotkovú
pozemkov
všeobecnú hodnotu nájmu

5tanoviť

v obcÍ Hrubá Borša, v

pre účelýstavby objekĽov stavby kanalizácie.
6očasne zabraté

Názovpozemku
pú. Hrubá

Číslopaľcety

Borša

k

ú' Hrubá Boľša, ktoré budú

Výmera (m2)

parc. KhlE, KNC

1,00

?.oTAZI<y A ODPOVEDE
Znaleckou úlohou bolo stanoviť iednotkovú všeobecnú hodnotu nájmu pozemkov v obci Hrubá Brša k.ú. Hľubá
Borša ktoré budú dočasne zabraté pľe účelstavby. lkáľová pľi Senci - kanalÍzácia . Pozemlqy pre účelstavby sú
oddelené podla GP z paÍc. Ifi,ĺE a KNc, k'ú. Hľubá Borša. Pozemlqy, ktoré budú dočasne zabraté a ýmeľa
dočasnéhozáberu sú uvedené v geometrickom pláne č, 35974672-14/2019.

Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená s využitĺm metodic!ých posfupov uvedených v pľĺloheč. 3
vyhlášky č' 492 / 200 4 Z' z. o stanovenÍ všeobecnej hodnoty maj etku.
V čase ohodnotenia boli dostupné informácie z ponúk ľealitrých kancelárií v tlači a na internete, ale bez
preukázania relevantných dokladov o cene skutočnej na trhu, v podmienkach volhej súťažea pri poctivom
predaji, keď kupujúci a predávajúci koná s patľičnou infoľmovanosťou a s predpokladoq že cena nie je
ovplpmená nepľimeľanou pohnútkou.

3'REKAPITUIÁCIA vŠEoBEcNEJHoDNoTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Pozemky
k'ú. Hrubá Borša - parc.

č. parc.

KNE, IC{C

(1 mz)

23,23

Všeobecná hodnota celkom

,

23,23

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

23,44

Slovom: Dvadsaťtľi Eur

4'REI(APITUIÁCIA NÁIMU
Názov

Náiom/MJ [€/ľok|

Náiom [€/rok]

Pozemlĺy
k ú. Hrubá Borša

2,ói

2,048

Spolu

2,Os

Zaokľúhlene

2,O0

Slovom: I}ve Euná/ľok

Znďeckým odhadom bola stanovená naipravdepodobnejšĺa iednotková všeobecná hodnota náimu
pozemku vkú. Hrubá Borša ktoľébudú dočasne zabraté pre výstavbu obiektov kanalizácie.
Identifikačĺéúdaie pozemkov a qýrneľa
v geometľickom pláne'

IVšrĺná;mu pozemkov je s DPH

rL

co,

Ec

Y
t-

ĺiĹr- ,

V Bratislava dňa 10.06.2019

J

L4'--s

Ing.Alena Mikócziová
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IV. PRÍLOHY
Ĺ
7.

Názov
objednávka zadávatel'a zo dfra 7.6.20L9

2

GP č. 335974 672-14 / 2079

3.

územnéľozhodnutie vydané mestom Senec

4.

5

6

Formát

A4

situácia stavby
oľtofotomapa
fotodokumentácia

spolu

Počet listov
Ĺ

A4

7

A4

2

A4lf

1

A4lf

t

A4lf

L

L4

Stľana 9

V.

ZNALECIGDoLoŽKA

Znaleclý posudok /zna|ecký úkon/ som vypracovalfa ako znalecfznallryňa zapÍsaný/á v zozname znalcov,
tlmočníkova preldadateľov, kto4ý vedie Ministerstyo spravodlĺvosti Slovenskej republiky, v odbore.

stavebníctvo odvetví/odvetviach odhad hodnoty nehnutelhostí, pod evidenčným číslom914 020'

Znaleclý posudok /znaleclqý úkon je zapísaný v denníku pod čĺslom5L/20L9..
Zároveň lryhlasujem, že som sĺ vedomý/á následkov vedome nepľavdivého znaleckého posudku/znaleckého
úkonu.

G
{{-l

'.ťrtr
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Bratislavslqý

samoprávny
kraj

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy

obecný Úrad Kostolná pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji59
903 01 Kostolná pri Dunaji

Váš lĺst číslo/zodňa
ocÚ_KpD-60/2o19 /

Naše čĺslo

Vybavuje/linka

031 64/201 9/PK-1 05

lng' Beáta Kristínovď
0248264150

09430/2019

Bratislava

í8.03.2019

Vec: Vviadrenie k projektovej dokumentácii stavby: "Králbvá pri $enci _ kanalizácia a ČoV,
Kostolná pri Dunaii- kanalizácia. Hrubá Borša _ kanalizácia''

Dňa 21,02.2019 bola na tunajšíúrad predloŽená Žiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii stavby pre stavebné povolenie na vybudovanie kanalizácie v obciach Král'ová
pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša a Čov v Král'ovej pri Senci na cestách lll. triedy
č' 1049, 1067, 1061, 1051.
Spracovatel'mi projektov pre stavebné povolenie sú v obci Hrubá Borša _
v Kostolnej pri Dunaji- Hydroteam s.r.o., Král'ová pri Senci _ Kubing s.r'o.

PlPs SK

s.r.o.,

Ako vlastník ciest ll. a lll' triedy podľa $ 3d ods. 2 zákona č' 135/1961 Zb' o pozemných
komunĺkáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemáme námĺetky k predloŽenej
projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie za nasledovných podmienok:
Realizácia kanalizačného potrubia pod cestamĺ lll' triedy vo všetkých troch obciach
bude v intraviláne realizovaná v osi jazdného pruhu, ak je potrubĺe mĺmo cestného
telesa tak aŽ za cestnou priekopou, alebo pätou násypu. V extraviláne obcĺ bude
potrubie zrealizované mimo cestného pozemku'
Križovanie potrubia bude reatizované riadeným pretláčaním. Trváme na tom, aby boli
zrealĺzované všetky, aj výhl'adové prípojky'
Na cestách pri realizácii nesmie byť ukladaný Žiadny materiál'

Realizácia NN prípojok pre CS Žĺadame realizovať obdobne
popod cestu, v sÚbehu za cestným telesom.

-

riadeným pretláčanĺm

PreloŽka vodovodu v obci hrubá Borša vyžadu1e rozkopávku cesty lll. triedy.
lnvestor zabezpečí bezpečnost' práce a cestnej premávky počas reaĺizácĺe'

Sabinovská č. l6'

P.o.Box l06, 820 05 Bratĺslava
lČo r0oĺl0o0

www.bľatislavskyknj.sk,
Telefón 02148264t l t

25

"Á,,r'

_
_
-

Pri znečisteníciest lll. triedy pri výjazde stavebných mechanizmov, bez prietahov
uviesť cestu do pôvodného stavu.
Počas realizácĺe moŽno obmedziť premávku na cestách lll. triedy len v zmysle
odsúhlaseného dočasnéhodopravného značenia, ktoré poŽadujeme pred realizáciou
kaŽdej realĺzovanej časti predloŽiť na tunajší úrad na odsúhlasenie'
Dodžať technické podmienky pre realizáciu prác stanovené Regĺonálnymi cestami
Bratislava, a's', Čučoriedková6 v Bratislave, ako správcu cesty.

Dočasnédopravné značenie podlieha odsúhlaseniu dopravnému inšpektorátu
Policajného zboru v Senci.

Povolenie na zvláštne uŽívanie ciest lll. triedy a rozhodnutie o určenídočasného
dopravného značenia vydáva okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií.

Vyjadrenie má platnosť jeden rok odo dňa vydania.

S pozdravom

Halabica

Mgr.

riaditel'odboru
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Na vedomie: Regionálne cesty Bratislava a's., Čučoriedková6,827 12 Bratislava

Sabinovská č. ló' P.o'Box l06.820 05 Bratislava 25
www.bratislavskykľaj.sk, lČo :ĺootooe
Telefón 02/48264l l 1
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