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Bratislavslý

samosprávny
kraf

Úrad Bratistavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy

ŠkroPas' r'

o.

Dunajská 8
811 08 Bratislava

Váš lĺst čĺslo/zodňa
I

Naše čĺslo
03164t2019tPK-173

Vybavuje/linka
lng. Beáta Krístínovď

'15980/2019

0248264190

Bratislava

16.05.2019

VeCi ZáVäzné stanqvigko k sÚboru rekreačných domov: .,Senec Juh. Čierna voda etapa
vonkajšia infraštruktÚra' k.ú. Senec

-

|.

Dňa 15.04.2019 bola na tunajšíúrad doručená Vaša Žiadosť o stanovisko

k projektovej dokumentáciĺ pre stavebné povolenĺe k sÚboru rekreačných domov v Senci,

objektom vonkajšej infraštruktúry'

Ako vlastnĺk ciest ll' a lll. triedy podl'a $ 3d ods. 2zákona č' 135/1961 Zb' o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v zneníneskoršíchpredpisov nemáme námietkyJ< predloŽenej

projektovejdokumentácĺi pre stavebné povolenie, spracovatel'lng. Arch. PeteŕŠrobr,
objeki
2019 zá nasledovných podmienok:

So Komunikácĺa spracovateľ lng'Viktor Neumann, január

-

_
-

K dočasnémudopravnému značeniu počas realizácie je potrebné stanovisko
Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálnych ciešt Ératislava aPZ oDl
Pezinok. Rozhodnutie o určenídočasnéhodopravné-ho značenia vydáva okresný úrad
Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunĺkácií' (Pred ŕealizáciou Žiadame
predloŽit'na tunajšĺ úrad dočasnédopravné značenie)

Re-al]zácia pripojenia na cestu lll503 musí byt'vyspádovaná od cesty ll. triedy, aby
daždbvévody nestekali na cestu vo vlastníctve Bŕatislavského samos[rávneho xrqu'.

Ak dÔjde k znečis_teniu cesty pri výjazde stavebných mechanizmov, bez prieťahov
uviest' cestu do pôvodného stavu.

lnvestor zabezpečíbezpečnosťpráce

realizácie.

a

bezpečnosťcestnej premávky počas

Výhľadový cyklochodník v sÚbehu s cestou ll/5o3 žiadame umĺestniť za vonkajšou
hranou cestnej priekopy.

Sabinovská č. l6, P.o.Box I0ó' 820 05 Bĺatislava 25
www.bľatislavskykľaj.sh tČo lĺoolĺoĺ
Telefóĺ02/48264ll l

-7
Súhlasíme s polohou oplotenia v ochrannom pásme za podmienky, Že nedôjde
k posunu oplotenia. Pov_olenĺe výnĺmky z činnosii v ochrannom pásmecesty ll'
triódy
vydáva okresný úrad v Sencĺ, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikäcií'
PreloŽka plynovodu bude zrealizovaná min. 0,60 m
priekopy rozšírenejcesty ll/503'

Ku kolaudácii stavby,

za vonkajšou hranou cestnej

predloŽit' kompletnú projektovú dokumentáciu skutočného

vy.hotovenia a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod objektami, ktoré investor
's

odo.vzdá do majetku a správy Bratislavského samosprávneho kr4a,
vyznačením
správy
v
zmysle
TP
o78
Usporadúvanie
cestnej
(TP'
sĺete
15t2o13).
19letkovej
Súčastbudokumentácie bude finančnéohodnotenie objektov.

Dodžaťstanovisko správcu cesty Regionálne cesty Bratislava, so sídlom na
Čučoriedkovej6 v Bratislave zo dňa 06.05.2019.
Povolenie na napojenie na cestu ll' triedy Vám vydá okresný Úrad Senec, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií'
o uzavretie nájomnej zm|uvy počas výstavby je potrebné poŽiadat' tunajšíúrad'

Upozorňujeme Žiadateľa, že nájomná zmluva počas výstavby podlieha schŕaľovaniu
Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. fuäjuĺzsĺtermín zberu
materiálov je do polovice augusta 2019.
Slanovĺsko má platnosť jeden rok odo dňa vydania a nenahrádza stanovisko v dälšom
stupni
stavebného konania.
v
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Prílohy: Projektová dokumentácia, situáciu si ponechávame pre vlastnú potrebu
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Bratislavský samospľávny kraj

Ev. c. záľnamu

Sabinovská 16
Pľílohy:

Vybavuje

820 05 Bratislava

Pľávne oddelenie

Kontakt: Jana Taľinová

Tel: 0915 756 066
Mail

ľ:::iiiostoo
K. U. Senec.

:j

ana.

tannov a@gmail. com

uzatvorenie nájomnej zmluvy_ SENEC JUH ČIERNA
VODA

- ETAPA

Na základe tejto žiadosti Vás žiadameo uzatvorenie nájomnej
zmluvy na stavbu:
Súboľrekľeačnýchdomov, SENEC ruH ČIERNA VoDA _
ETAPAl. _ oúiett: So 02.1
KĺiŽovatka na ceste II. 503. Pľedmetná stavba sa bude
realizovaťna par. č. E,,1 12gl|.
Vodoľovné dopravné značenie sa bude realizovat' na paľ.
č. ,,E, t:oi.Nájomnú zmluvu
žiadameuzatvotit' k vydaniu stavebného povolenia arealizáciuuvedeného
objektu na24
mesiacov. Celková qýmera predmefu nájmu je 1570
m2.

Zakladné vybavenie tejto žiadosti Vám vopred ďakujem

A

Prílohy:

Kópia

KM

LV

Vecné bremeno
IJzemné rozhodnutie

PD- KľiŽovatka na ceste II. 503
Výkres _ rozsah nájomnej zmluvy
Kópia BSK vy'jadrenie
Kópia vyjadrenia Regionálne cesty

BA

a]rt

'

I.,

Bratislavslý

samoĺprávny
kraj

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy
ŠkroPa s. r. o'
Dunajská 8
811 08 Bratislava

Váš list číslo/zodňa

Naše číslo
03164t2019tPR-181

ĺ

Vybavuje/linka
lng. Beáta Kŕstínová/

'17363t2019

Bratislava

27.05.2019

0248264190

Vec

pásme cestv ll/503'

Dňa 26.04.2019 bola na tunajšíÚrad doručená Žiadosť o stanovisko k povolenĺu
výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty ll.
triedy č.5o3 z dôvodu
preloŽky STL plynovodu zdôvodu výstavby súboru ŕekreačných
domov s""néĹ .luň,či!ňä
voda - Etapa l' K samotnej stavbe sa Bratisĺavský samosprevny kraj vyjadril
.uáiĺ' záväzným
stanovisko dňa 16.05.201 9.
Ako vlastník ciest podl'a $ 3d ods' 2 zákona č. 135t1g61 zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon), v znení neskorších predpisov nemáme námietky
k'vydaniŕpovópnia výnimký
zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty lll503 v kat'Úz'Senec
za nasledovných
podmienok:

UloŽenie preloŽeného plynovodu bude 22 metrov od osi cesty ll' triedy
PreloŽkou plynovodu nedÔjde k zásahu do cestného telesa.

Kvýnĺmke zochranného^Pásma'.je potrebné stanovisko správcu cesty Regionálne
cesty
Bratislava, so sĺdlom na Čučoriedkovej6 v Bratislave'
Výnimku povol'uje okresný úrad v Sencĺ, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií'
Vyjadrenie má platnost' jeden rok odo dňa vydania a nenahrádza stanovisko
v d'alšom stupni
stavebného konania.
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RE GIDNÁLNE CESTY BRATISLAVA
akciovtÍ spoločnost'
čučoľiedkováč.ó, 827

12

f[
Váš list zn.ldňa

VEC:

Naša značka:

472/l9l500/og

BRATISLAVA

-t

Šľ.oľa's.ľ.o.
Dunajská 8

ľtt 08 BRATIsLAvA

vybavuje:

Bratislava, dňa

Ing. Nagyová

6.5.2019

_*_l

Vyjadľenie k PD na stavebné povolenie stavby
,,Súboľľekľeačnýchdomov Senec juh, Cieľna Voda - etapa I.", p.č. 5481/5' k ú. Senec

K Vašej žiadosti sa vyjadrujeme nasledovne:

So

] Križovatkn na ceste II/503
S predloŽenou dopravnou obsluhou predmetného izemia vybudovaním kľižovatky na
ceste IIl503 (vybudovanie pruhov pre l'avé apravé odbočenie) súhlasíme.
Na pripojenie výjazdu na cestu IV503 vydáva záväzne stanovisko okľesný úľadSenec
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Hranice majetkovej správy, tj. rozltanie stavebných objektov So 02.1 a So 02 sa
určujúvzmysle TP 078 Usporadúvanie cestnej siete (TP l5l20l3) _ do So 02.1 patri obnova
kľýu cesty IV503 a rozšíľeniecesty II/503 (bez časti vetvy ,,A").
Stavebný objekt kĺiŽovatky bude po ukončenístavby bezodplatne odovzdaný do
vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja s hodnotou objektu a majetkovoprávne
vysporiadaným pozemkom pod rozšírenímcesty II/503,bez chodníka, s dopľavným značením
02.

na ceste II/503.

Na poŽiadavkáchznášho vy'jadľenia pre územnéľozhodnutie (zn. 116611711306105l zo
dŤn27.9.2017) tľváme:
V rámci stavebného objektu kľižovatky požadujeme frézovanie jestvujúceho kľytu
vozovky v hľ. 60mm a poloŽenie vľstvy asfaltového betónu hľ. 60mm so spojovacím postrekom
podľa vrstiev konštrukcie novej vozovky _ na dĺŽku stavebných úprav ľozšíľeniavozovky.
v šírkeLo os terajšej cesty IIl503. Napojenie starej a novej vozovky v miestach ľozšírenia
žiadame realizovď preplátovaním jednotlivych vľstiev vozovky, s vloŽením ýstužnej
geomľeŽe - v zmysle predloženého priečneho tezu.
Na celú šírkudotknutého pozemku pozdÍžcesty IIl503 je nutné zachovať nespevnenú
kĺajnicu š.0,75m' za ňou pľehĺbiťalebo vytvoľiť cestné priekopy pre zabezpeÓenie
povrchového odvodnenia pľiestoru kľižovatkya cesty IIl503.
Polohu chodníka a výhl'adového cyklochodníka v súbehu s cestou IIl503 žiadarrle
umiestniť za vonkajšou hľanou cestnej priekopy cesty IIl503, tj.mimo cestné teleso cesty
Irls03.

S oplotením paľciel č.0l, 02, 03 zo stľany cesty IIl503 mimo ochľannépásmo cesty
IIl503 (25m od osi komunikácie) súhlasíme. Polohu oplotenia paĺciel 04 až ll v zakeslenej
vzdialenosti v ochľannom pásme cesty povaŽujeme za nemennú. Výnimku z ochľanného pásma
cesty II/503 povoľuje okľesný úrad Senec odboľ cestnej dopľavy apozemných komunikácii.

So 02 Komunilracie a spevnené plochy
Pľipojenie vetvy A na cestu II/503 je potľebne rcalizovat' rozšíľenímvozovky preplátovaním jednotlivých vrstiev konštrukcií vozovky a vloženímgeomreže tak, ako to
žiadame pľi rozšíľenícesty II/503 - v zmysle predloženého pľiečnehorez;u.

odvodnenie vetvy A a ostatqých vetiev musí bý' riešenésamostatne, bez možnosti
stekania dažďovych vôd na cestné teleso cesty IIl503 (vozovka' nespevnená krajnica, cestná

pľiekopa alebo päta násypu).

Stavebné objekty pľípojokinžinierslqlch sietí (So 03 až So t0)

:

Podľa pľedloŽenej kooľdinačnej situácie nedôjde navľhovanými tľasami pľípojok

k styku s cestným telesom cesty IIl503.

So

07.1 Prekládka existujúceho STL plynovodu

S tľasou prekládky existujúceho STL plynovodu v ochľannom pásme

cesty IIl503

súhlasímeza pľedpokladu, že bude umiestnená min. 0,60m za vonkajšou hľanou cestnej
priekopy ľozšírenejcesty IIl503
Výnimku z ochranného pásma cesty IIl503 povol'uje okľesný úrad Senec odbor cestnej
dopľavy a pozemných komunikácií.

Dopravné značenie podlieha súhlasnému závinnému stanovisku okľesného riaditeľstva
Policajného zboru oDI Senec a uľčeniu okľesnéhouľadu Senec odboľ cestnej dopľavy
a p ozemných komunikác ií

Jaľoslav Kuklovský
&
ľiaditel'úseku pľe výľobu a
Regionálne cesty Bľatislava' a.s'
Čučoriedková6
827

12

Bratislava
-4-

Príloha: pľedložený pľojekt _ pľílohuč.0j Koordinačná situócia si ponechávame
Na vedomie:
_ BSfĹ odboľ dopravy
- OU - Senec - OCDPK
- OR PZ ODI Senec
-

RCB

a.s., stľedisko Senec

Bankové spojenie
8663319/5200

lČo: zsgqlrcl

DIČ: SK 2022037248

Tel. :02/43424116
Fax: 02//43424000
e-mail : sekľetariat@rcba.sk

