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1 ÚVOD – ZÁKLADNÉ ÚDAJE
„Urbanistická štúdia zóny Bernolákovo – Senecká cesta – centrum občianskej vybavenosti v
priestore Centrum II.“ (ďalej len „urbanistická štúdia“ alebo „UŠ“) je obstarávaná firmou ARDIS ZH,
s.r.o., Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom, pričom dotknutými orgánmi samosprávy je obec Bernolákovo. Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie podľa §2a stavebného zákona je Bc. Bibiana Piršelová s registračným číslom 239. Spracovateľom urbanistickej štúdie je firma AŽ PROJEKT s.r.o.

1.1 Súlad riešenia so zadaním
Urbanistická štúdia je vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
a v súlade so zadaním urbanistickej štúdie2 ktoré definuje špecifický účel použitia urbanistickej štúdie
a hlavné ciele riešenia. Zadanie zároveň určuje obsah, rozsah a spôsob spracovania textovej a grafickej časti urbanistickej štúdie.

1.2 Špecifický účel použitia urbanistickej štúdie
Obsah urbanistickej štúdie je stanovený v zadaní, vypracovanom v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č.
55/2001 z. Z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Účelom riešenia Urbanistickej štúdie je v súlade s § 4 stavebného zákona:
•
•
•
•

overenie funkčného využitia územia v kontexte urbanistických väzieb na priame okolie,
overenie investičných zámerov investora, ktorý má záujem o zmenu funkčného využitia územia,
zhodnotenie únosnosti zaťaženia využitia daného územia pri plánovanej funkčnej zmene,
na základe výsledkov prerokovania bude podkladom pre návrh zmien a doplnkov Územného plánu obce Bernolákovo

1.3 Hlavné ciele riešenia urbanistickej štúdie
Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je vytvoriť na podklade zhodnotenia územno – technických väzieb, únosnej miery zaťaženia daného územia, analýzy majetko – právnych vzťahov, zosúladenia investičných zámerov a vyhodnotenia limitov využitia územia kvalitné polyfunkčné prostredie a
stanoviť podmienky organizácie dopravnej a technickej obsluhy územia. Súčasťou riešenia bude aj
preukázať riešením súlad so záujmami ochrany prírody a krajiny a pamiatok v území a stanoviť regulačné prvky pre plošné a priestorové usporiadanie územia.
Medzi konkrétne ciele patrí:
•

2

na základe analýzy aktuálneho stavu urbanistického riešenia navrhnúť účelnejší spôsob funkčného využitia územia

ZADANIE č. 2 Pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu: „Urbanistická štúdia zóny Bernolákovo – Senecká cesta –

centrum občianskej vybavenosti v priestore Centrum II.“ (obec Bernolákovo december 2020)
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•
•
•
•
•
•
•

zdokumentovať navrhované funkčné využitie riešeného územia vo väzbe na funkčno-priestorové a prevádzkové vzťahy v dotknutom území
pripojenie na dopravno-komunikačnú sieť obce a sieť technickej infraštruktúry v kontaktných
polohách
stanoviť koncepciu urbanistického riešenia, stanoviť zásady a regulatívy funkčného využitia
územia a hmotovo-priestorového usporiadania pozemkov a stavieb
stanoviť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia vo vzťahu k existujúcim systémom dopravného a technického vybavenia
zhodnotiť kvalitu životného prostredia, dosiahnuť ekologickú rovnováhu návrhom systému
ozelenenia
stanoviť postupnosť realizácie v časovej a vecnej koordinácii výstavby
návrh ZaD ÚPN obce Bernolákovo

1.4 Postup a spôsob spracovania
Obsah, spôsob a postup spracovania urbanistickej štúdie vychádza zo stavebného zákona, vyhlášky
MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zo Zadania urbanistickej štúdie.
Postup vypracovania urbanistickej štúdie je nasledovný:
•
•

Návrh urbanistickej štúdie, vrátane návrhu zmien a doplnkov ÚPN obce
Čistopis urbanistickej štúdie (upravený v zmysle výsledkov prerokovania)

Urbanistická štúdia je vypracovaná v textovej a grafickej časti. Mierka vypracovania výkresov grafickej
časti je:
•
•

Širšie vzťahy
Riešené územie

M1:5000
M1:1000

Urbanistická štúdia na základe požiadaviek Zadania variantne overuje podmienky využitia územia, pre
stanovenie rozsahu zmien a doplnkov Územného plánu obce Bernolákovo v znení zmien a doplnkov.
Na základe prerokovania urbanistickej štúdie bude vyhotovený jej čistopis so zapracovanými relevantnými pripomienkami v zmysle vyhodnotenia pripomienok.

1.5 Východiskové podklady
Základné podklady
• Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja 2013 (vrátane zmien a doplnkov
č. 1, ktoré boli vyhlásené VZN BSK č. 3/2017 zo dňa 29.09.2017 s účinnosťou od 26.10.2017),
• Územný plán obce Bernolákovo v znení následných zmien a doplnkov
• Zadanie pre vypracovanie Urbanistickej štúdie (december 2020)
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Zdroje informácií
• zbgis.skgeodesy.sk
• www.geoportal.sk
• geoportal.sazp.sk
• www.Bernolákovo.sk
• www.google.sk/maps
• www.shmu.sk
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RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE
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2 VYMEDZENIE HRANÍC RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO CHARAKTERISTIKA
2.1 Riešené územie
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Bernolákovo, obec Bernolákovo, okres Senec, Bratislavský kraj. Je situované v severnej časti obce v lokalite ležiacej severne od cesty I/61 Bratislava –
Senec. Severnú hranicu riešeného územia tvorí poľnohospodársky využívaná krajina, s potrebou rešpektovania územnej rezervy pre plánovanú preložku cesty I/61, južnú hranicu tvorí existujúca cesta
I/61, východnú hranicu tvorí cesta III/1083 a západnú hranicu tvorí poľnohospodársky využívaná krajina. V súčasnosti je územie je využívané ako orná pôda. Celé riešené územie leží mimo zastavaného
územia obce, je vymedzené parcelnými číslami: register C par. č. 2722/3. Celková rozloha riešeného
územia je 4,1 ha.

2.2 Územie širších vzťahov
Vymedzenie územia pre riešenie širších vzťahov bolo vymedzené na základe výstupov z analytickej
časti, so zreteľom na limity využitia územia a predpokladané intervenčné zámery v území.
Schéma 1 Vymedzenie riešeného územia a územia širších vzťahov 3

3

Podkladová mapa, zdroj: Zmeny a doplnky č. 1/2020 ÚPN obce Bernolákovo
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3 OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA
(PRÍRODNÉ PODMIENKY)
3.1 Geomorfologické pomery
V rámci regionálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky (E. Mazúr – M. Lukniš, 1980)
sa riešené územie nachádza oblasti Podunajskej nížiny, celku Podunajská pahorkatina, podcelku Trnavská pahorkatina, časti Podmalokarpatská pahorkatina.
Tabuľka 1 Zaradenie riešeného územia podľa geomorfologického členenie územia
Sústava

Podsústava

Provincia

Oblasť

Celok

Podcelok

Časť

Alpsko-himalájska

Panónska
panva

Západopanónska panva

Podunajská
nížina

Podunajská pahorkatina

Trnavská pahorkatina

Podmalokarpatská
pahorkatina

Z hľadiska typologického členenia reliéfu (Mazúr,E., Činčura,J., Kvitkovič,J. in Atlas SSR 1980) predstavuje hodnotené územie proluviálno - eolickú zvlnenú rovinu so slabým uplatnením litológie. Nadmorská výška je 139 - 150 m n.m.

3.2

Geologické pomery

Z hľadiska geologických pomerov sa riešené územie nachádza v Podunajskej nížine na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Reliéf je rovinatý s minimálnymi sklonmi terénu. Geologická stavba širšieho okolia lokality je výsledkom tektonického poklesávania neogénneho podložia a
synsedimentárnym vyplňovaním vznikajúcej panvy neogénnymi a následne kvartérnymi sedimentami
(Antal, J. a kol., 2003).

3.3 Inžiniersko-geologické pomery
Z hľadiska inžiniersko - geologických pomerov sa íly a hliny zaraďujú do skupiny súdržných zemín,
ktoré môžu dosahovať rôzny stupeň plasticity. Sú objemovo nestále, menia konzistenciu. V dôsledku
toho sú náchylné na bobtnanie, zmrašťovanie a premŕzanie. V prípade spraší je potrebné počítať s
možnosťou ich presadania. Podmienky na zakladanie stavieb sú podmienečne vhodné. V území sa
môžu vyskytovať polohy s vyšším obsahom organických prímesí. Pri obsahu 3 až 5% už ide o nevhodnú základovú pôdu.
Štrky a piesky sú zeminy nesúdržné, za sucha i v styku s vodou sú objemovo stále. Ak sú dostatočne
uľahlé, v prípade pieskov aj suché, kategorizujeme ich ako zeminy vhodné pre zakladanie stavieb.
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3.4 Seizmicita
Z geodynamických javov je v území možné predpokladať presadanie spraší a veternú eróziu. Podľa
STN 73 0036, príloha A.2 „Seizmotektonická mapa Slovenska“, sa hodnotené územie nachádza v oblasti, kde sa v historicky známom období vyskytla intenzita zemetrasenia 6° makroseizmickej aktivity
MSK-64.
Poloha najbližšieho epicentra sa nachádza v Senci. Po roku 1870 je tu evidované zemetrasenie s intenzitou 2,9-3,4°MSK-64. V tomto období bolo v bližšom okolí najsilnejšie zemetrasenie v roku 1914 s
epicentrom v okolí Perneku s intenzitou otrasov v epicentre 7°.
Podľa STN 73 0036 sa záujmové územie nachádza v oblasti 4, kde je základné seizmické zrýchlenie 0,3
m/s2. Bernolákovo leží v prechodnej zóne medzi oblasťami s najvyšším seizmickým ohrozením na
území SR - Novozámockou a oblasťou Brezová pod Bradlom.
V blízkom okolí dotknutého územia sa nenachádzajú žiadne významné ložiská nerastných surovín. V
širšom okolí sa však nachádza viacero už opustených ťažobných jám po ťažbe štrkopieskov.

3.5 Radónové riziko
Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov, ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v
budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a
vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z podložia stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb.
Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa južná časť riešeného územia (vrátane časti zastavaného územia) nachádza v oblasti s nízkym radónovým rizikom
a severná časť v oblasti so stredným radónovým rizikom. Riešené územie sa nachádza v oblasti so
stredným radónovým rizikom.

3.6 Klimatické pomery
Z klimatického hľadiska patrí riešené územie do teplej klimatickej oblasti a okrsku teplý, suchý, s
miernou zimou (priemerne 50 a viac letných dní za rok t. j. dní s teplotou viac ako 25 ºC).

3.6.1 Teplota
Za uvádzaných päť rokov (2008 – 2012) tu priemerná teplota vzduchu dosiahla 11,1 °C (stanica Bratislava - letisko). Najteplejšími mesiacmi bývajú júl, jún a august a najchladnejšie mesiace sú je január,
február, marec. V roku 2012 bol najteplejším mesiacom je mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 22,8 °C a najchladnejším mesiac február s priemernou mesačnou teplotou – 1,9 °C. V roku 2012
dosiahla priemerná teplota vzduchu 11,6 °C, pričom maximu bol dosiahnuté v júli (36,3 °C) a minimum vo februári ( –15,0 °C).
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Tabuľka 2 Priemerné mesačné a priemerné ročné teploty vzduchu v C v Bratislave za rok 2008 - 2012
Rok

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Rok

2008

2,5

4,1

6,2

11,3

17,0

21,4

21,3

20,7

15,4

11,2

7,0

2,8

11,7

2009

-1,9

1,1

5,9

14,8

16,6

18,7

22,3

21,9

18,0

10,3

6,6

0,8

11,3

2010

-2,6

0,5

6,0

11,1

15,3

19,7

23,2

19,9

14,5

8,1

7,4

-2,4

10,0

2011

0,1

-0,2

6,7

13,4

16,4

20,4

19,9

21,4

18,5

10,4

2,9

3,2

11,1

2012

2,1

-1,9

8,6

11,6

17,3

21,3

22,8

22,5

17,7

10,6

7,0

-0,7

11,6

Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2008 - 2012, stanica Bratislava - letisko

3.6.2 Zrážky
Priemerné ročné úhrny zrážok v Bratislave za posledné sledované roky, ktoré sa pohybujú na úrovni
476,1-794,9 mm, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 3 Priemerné mesačné a priemerné ročné úhrny zrážok (mm) za r. 2008 – 2012
Rok

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Rok

2008

64,7

14,6

67,2

33,5

38,6

91,5

79,1

43,3

46,1

26,1

41,6

59,4

605,7

2009

37,1

71,5

85,0

4,7

30,0

79,8

60,8

53,9

13,7

48,4

59,5

46,4

590,8

2010

60,8

16,9

9,9

78,6

139,9

62,3

92,3

139,1

83,4

25,4

48,2

38,1

794,9

2011

25,0

11,3

36,1

51,2

36,1

127,8

83,0

42,5

13,4

30,6

0,0

19,1

476,1

2012

77,1

34,5

8,8

18,2

92,5

36,6

85,9

30,9

25,3

79,6

28,4

49,5

567,3

Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2008 – 2012, stanica Bratislava - letisko

3.6.3 Veternosť
Bratislava patrí k najveternejším mestám strednej Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej a Lamačskej brány (zúžený priestor medzi Malými Karpatmi a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku). V ročnom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári a v marci, ale aj v novembri. Naopak september je
v priemere najmenej veterným mesiacom (SHMÚ). Riešené územie sa nachádza v oblasti, pre ktorú je
typická cirkulácia vzduchu s prevládajúcimi vetrami severozápadných smerov. Priemerná početnosť
prevládajúceho SZ smeru vetra bola v roku 2011 na úrovni 24,7 %, relatívna vlhkosť vzduchu dosahovala 70,0 %.

3.7 Hydrologické pomery
Hodnotené územie patrí do vrchovinno - nížinnej oblasti s dažďovo - snehovým typom režimu odtoku
(Šimo,E., Zaťko,M. in Atlas krajiny SR) s akumuláciou vôd v decembri až v januári. Základné hydrologické charakteristiky: vysoká vodnosť február až apríl, najvyššie prietoky sú v marci, najnižšie prietoky
sú v septembri, podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy je výrazné.
Hydrologicky záujmové územie patrí záujmové územie do povodia rieky Váh a čiastkového povodia
Malého Dunaja. Najbližší povrchový tok je Čierna voda, ktorá je zaradená do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., s ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.
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3.8 Hydrogeologické pomery
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba,J. a kol., 1984) spadá územie do rajónu N 049 Neogén Trnavskej pahorkatiny s využiteľnosťou podzemných vôd 0,2-0,49 l/s/km2.Po geologickej
stránke tok Čierna voda tvorí hranicu dvoch typov horninového podkladu. Severne od nej sú to neogénne sivé a pestré íly, silty, piesky, štrky, tenké sloje lignitu, prípadne sladkovodné vápence. Južne
od toku prevládajú v podklade fluviálne štrky a piesky. Hydrogeologické vlastnosti prevažnej časti
územia sú nepriaznivé. Zvodnené štrkové a piesčité polohy v neogénnych sedimentoch sú ojedinelé.
Hlbokými vrtmi je možné zachytiť viac zvodnených horizontov. Výdatnosť studní je významnejšia v
južnej časti rajónu. Napr. vrt v Bernolákove má výdatnosť až 5 l/s. Kvartérne sedimenty nie sú výraznejšie vyvinuté a sú značne zahlinené, preto sú málo vododajné.
Geologický sled vrstiev, ktorý je v oblasti obvykle dokumentovaný predstavuje piesčito ílovíté súvrstvie, ktoré od podložného priepustnejšieho a tým aj zvodneného súvrstvia oddeľuje ílovitá vrstva.
Hladinu podzemnej vody na dotknutej lokalite je možné očakávať v hĺbke niekoľko málo metrov. Generálny smer prúdenia je pravdepodobne v smere k toku Čierna voda. Podzemné vody sú v režime
voľnej hladiny, nevylučuje sa ani mierna napätosť.

3.8.1 Povrchové vody
Dotknuté územie spadá do povodia vodohospodársky významného toku Čierna voda. Ide o vodný tok
s významným odberom pre priemysel a hlavne poľnohospodárstvo. Závlahové vody predstavujú až
40% všetkých odberov povrchových vôd (Hullová,D. a kol., 2004). Poradové číslo je 271. (podľa vyhlášky MP SR č. 525/2002 Z.z.), číslo hydrologického poradia 4-21-15-013.
V pravobrežnej časti toku Čierna voda, západne od obce Bernolákovo sa na lokalite Bažantnica a Panské lúky nachádzajú vodné zdroje pozostávajúce zo 7-mich objektov. Vyčlenené sú tu pásma hygienickej ochrany 1. a 2. stupňa. Dotknuté územie je mimo chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO
Žitný ostrov.

3.8.1.1 Vodné toky
Riešeným územím nepreteká žiadny vodný tok. Najbližšie vodné toky predstavujú:
•

Čierna Voda, Biela voda, Malý Dunaj, Davidov kanál, je definovaná v platných právnych predpisoch o vodách v znení neskorších predpisov4 5.

3.8.1.2 Vodné plochy
Vodné plochy sa v riešenom území nenachádzajú.

3.8.2 Podzemné vody
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba,J. a kol., 1984) spadá územie do rajónu N 049 Neogén Trnavskej pahorkatiny s využiteľnosťou podzemných vôd 0,2-0,49 l/s/km2.Po geologickej
stránke tok Čierna voda tvorí hranicu dvoch typov horninového podkladu. Severne od nej sú to neogénne sivé a pestré íly, silty, piesky, štrky, tenké sloje lignitu, prípadne sladkovodné vápence. Južne

4

zákon č. 364/2004 Z. z., o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších právnych
predpisov
5 Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
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od toku prevládajú v podklade fluviálne štrky a piesky. Hydrogeologické vlastnosti prevažnej časti
územia sú nepriaznivé. Zvodnené štrkové a piesčité polohy v neogénnych sedimentoch sú ojedinelé.
Hlbokými vrtmi je možné zachytiť viac zvodnených horizontov. Výdatnosť studní je významnejšia v
južnej časti rajónu. Napr. vrt v Bernolákove má výdatnosť až 5 l/s. Kvartérne sedimenty nie sú výraznejšie vyvinuté a sú značne zahlinené, preto sú málo vododajné.

3.8.2.1 Minerálna a termálne pramene
V užšom ani širšom riešenom území nie sú evidované prírodné zdroje stolových, liečivých a minerálnych vôd. Taktiež neboli dokladované zdroje geotermálnych vôd.

3.9 Fauna a flóra
Z fytogeografického hľadiska patrí územie do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) zahŕňajúceho nížiny a pahorkatiny južného Slovenska a
okresu Podunajská nížina.Z hľadiska fytogeograficko - vegetačného členenia (Plesník,P. in Atlas SR
2002) je územie v dubovej zóne okresu Trnavská pahorkatina, podokresu Trnavská tabuľa.
Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetáciou, ktorá by sa za daných klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal.
Je predstavovanou vegetáciou konštruovanou do súčasných klimatických a prírodných pomerov. Súčasná rekonštruovaná prirodzená vegetácia je predpokladanou vegetáciou, ktorá by pokrývala určité
miesto bez vplyvu ľudskej činnosti počas historického obdobia. Geobotanické členenie územia je podkladom pre hodnotenie územia z hľadiska existencie siete ekologicky významných biotopov resp.
geoekosystémy, ktoré tejto reprezentatívnosti vyhovujú a to postupne vo všetkých geomorfologických celkoch a geoekologických typoch. Geobotanická mapa predstavuje mapové zobrazenie rekonštrukčnej vegetácie - rozmiestnenie klimaxových rastlinných spoločenstiev. Je teda vyjadrením potenciálnej štruktúry krajiny. Porovnaním výskytu rekonštruovaných mapových jednotiek so súčasným
stavom dostávame informáciu, ktoré časti územia tvoria základ pre tvorbu biocentier, biokoridorov,
ako aj informáciu o ohrozených alebo neexistujúcich spoločenstvách v území.
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4 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ
PLATNÝCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH DOKUMENTÁCIÍ
4.1 Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja
(ÚPN-R BSK)
V zmysle schváleného územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, september 2013,
ktorý je schválený ZBSK uznesením č.60/2013 zo dňa 20. 9. 2013 a VZN BSK č. 1/2013 bola vyhlásená
záväzná časť ÚPN R BSK s účinnosťou od 15. 10. 2013. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu
– Bratislavský samosprávny kraj 2017 boli schválené ZBSK uznesením č.94/2017 zo dňa 29.09.2017.
Zo stanovených zásad a regulatívov záväznej časti územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj a Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj sa pre
riešenie širších vzťahov vzťahujú nasledovné regulácie špecifikované v bodoch:
8. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného dopravného vybavenia
Cestná infraštruktúra
8.15. Rezervovať koridory pre výhľadové trasy a úpravy trás diaľnic a rýchlostných ciest a chrániť územné koridory a zabezpečiť územnú rezervu pre trasy diaľnic a rýchlostných ciest v prípade prebiehajúcich posudzovaní vplyvov na životné prostredie do doby ich ukončenia a vydania územných rozhodnutí:
8.15.1. D1 – úsek Bratislava – hranica BSK – (Trnava) – prestavba na plnohodnotnú 6-pruhovú diaľnicu s
obojstrannými dvojpruhovými jednosmernými kolektormi, ktoré sú súčasťou diaľnice,
8.15.3. D4 –: štátna hranica RR/SR – križovatka Jarovce – Ketelec – Rovinka – Most pri Bratislave –
Ivanka pri Dunaji – Rača – Záhorská Bystrica – Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/RR (s prepojením
na rýchlostnú cestu S8 na Rakúskej strane)
8.16.4. R1 – budúca trasa v koridore od križovatky s D4 s križovaním cesty II/572 juhovýchodne od
Mostu pri Bratislave – Tomášov – privádzač z II/510 – Vlčkovce – pokračovanie smer Nitra
8.16. Rezervovať koridory pre preložky a nové trasy ciest I. triedy:
8.16.3. I/61, preložka cesty do novej polohy (4-pruhová) v úseku od Ivanky pri Dunaji, okolo Bernolákova
a Senca po cestu I/62,
8.18. Rezervovať koridory pre preložky a nové trasy ciest III. triedy:
8.18.1. nové prepojenie cestou III. triedy od cesty I/61v polohe medzi Ivankou pri Dunaji a Bernolákovom, cez MUK Triblavina na diaľnici D1, po cestu II/502,
8.18.2. nové prepojenie cestou III. triedy od cesty I/61 v smere na MUK Zálesie na D4,
Železničná infraštruktúra
8.20. Vytvoriť podmienky pre modernizáciu trate 110 Bratislava – Kúty – štátna hranica SR/ČR a trate 130
Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo – štátna hranica SR/M na traťovú rýchlosť 160 km/h (200 km/h), vrátane
budovania požadovaných mimoúrovňových priechodov a križovaní, obnovy mostných objektov a čiastočnej
rekonštrukcie železničných zastávok a staníc.“.
8.22. Rezervovať koridory pre rozvoj regionálnych železničných tratí:
8.22.4. nová regionálna trať z Vajnor, cez Chorvátsky a Slovenský Grob po Pezinok.
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8.24. Hľadať optimálne trasovanie v spolupráci so susednými štátmi pre umiestnenie vysokorýchlostnej trate
(VRT) Bratislava – Žilina.
8.25. Rezervovať priestor pre lokalizáciu a ďalší rozvoj terminálov integrovanej osobnej prepravy pri železničných staniciach a zastávkach v súlade s regulatívom 8.34.
8.32. Podporovať rozvoj letiska M.R. Štefánika Bratislava:
8.32.1. zabezpečiť napojenie letiska na nosný systém hromadnej dopravy a integrovaný systém prímestskej a
mestskej hromadnej dopravy,
8.32.2. rezervovať koridor pre privedenie železničnej trate k priestoru odbavovacích terminálov letiska,
8.32.3. rezervovať územie letiska M. R. Štefánika Bratislava pre jeho rozvoj vo všetkých kvadrantoch,
8.32.4. rezervovať územie pre predĺženie dráhy 13-31 v smere na Malý Dunaj,
8.32.5. rezervovať územie pre zámer rozšírenia letiska o paralelnú vzletovú a pristávaciu dráhu s jestvujúcou
vzletovou a pristávacou dráhou 13-31 a II. a III. kvadrant pre servisné prevádzky (vyžaduje kladné posúdenie
SEA/EIA).
Infraštruktúra cyklistickej dopravy
8.30. Rešpektovať existujúce cyklotrasy a rezervovať priestory pre vytvorenie nových samostatných cyklotrás
(vrátane cyklolávok) v sieti medzinárodných, národných a regionálnych cyklotrás, pričom za najvýznamnejšie
treba považovať:“
8.30.6. JURAVA (2002) – Svätý Jur - Vajnory - Ivanka pri Dunaji - Most pri Bratislave - Rovinka – Hamuliakovo
(časť regionálnej cyklotrasy),
8.30.7. Malodunajskú cyklotrasu (5008) – Vrakuňa - letisko M. R. Štefánika - Most pri Bratislave
Infraštruktúra leteckej dopravy
8.2.5. letisko siete TEN-T pre medzinárodnú dopravu v Bratislave (multimodálne koridory č. IV. a V. vetva
Va).
8.31. Rešpektovať ochranné pásma a prekážkové roviny letísk na území Bratislavského kraja
Terminály integrovanej osobnej prepravy
8.34. Rezervovať priestory pre terminály integrovanej osobnej prepravy v nasledovných lokalitách, ktoré sa
upresnia v podrobnejších územnoplánovacích dokumentáciách: Pezinok, Grinava, Šenkvice, Báhoň, Záhorská
Ves, Stupava, Plavecký Štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Veľký Biel, Senec, Miloslavov, Dunajská Lužná (Nové Košariská) a v mestskej časti Bratislava-Vajnory a v lokalitách Devínska Nová
Ves-zastávka, Lamačská brána, Patrónka, Mladá Garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa vrátane záchytných parkovísk typu Park&Ride a Bike&Ride.
9.7. V oblasti zásobovania vodou:
9.7.7. rezervovať koridor pre prepojenie vodárenských zdrojov Šamorín a Kalinkovo s Podhorským SV a Seneckým SV prívodom vody Podunajské Biskupice – Bernolákovo – Pezinok Grinava vrátane súvisiacich prepojení na vodovod Triblavinská (lokalita Čierna voda),
9.7.11. rezervovať koridor na prepojenie z vodovodu Triblavinská na diaľkovod Šamorín v uzle Bernolákovo,
9.7.15. rezervovať plochy a koridor pre premiestnenie ČS Bernolákovo do uzla pod VDJ Pezinok Grinava za
účelom systémového riešenia zásobovania pitnou vodou vo východnej oblasti regiónu Bratislavy,
9.8. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
9.8.5. rezervovať plochy a koridor pre výtlačné kanalizačné potrubie Senec – Ivanka pri Bratislave – ÚČOV
Bratislava-Vrakuňa
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4.2 Územný plán obce v znení zmien a doplnkov
V zmysle územného plánu obce, ktorý je schválený Obecným zastupiteľstvom Bernolákovo uznesením č. 7/95 zo dňa 13.12.1995 a následných zmien a doplnkov, riešené územie nepatrilo medzi rozvojové územia a rovnako neboli pre dotknuté územie špecifikované regulačné prvky.
Schéma 2 Regulácia Územného plánu obce Bernolákovo v znení zmien a doplnkov
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5 ANALÝZA ÚZEMIA, VYHODNOTENIE
LIMITOV A POTENCIÁLOV ÚZEMIA
Kapitola vyhodnocuje limity územia a urbanisticko-architektonický vývoj riešeného územia od minulosti po súčasnosť a plánovanú premenu.

5.1 Limity využiteľnosti územia
5.1.1 Limity technickej infraštruktúry
Podľa vyjadrení prevádzkovateľov technickej infraštruktúry v riešenom území sa nachádzajú siete a
zariadenia, ktoré treba rešpektovať:
• Elektrické siete – 22 KV
• VTL plynovod DN 300
• vodovod DN 600
• Podzemné rozvody závlahovej vody vrátane ochranného pásma - 5m od osi potrubia

5.1.2 Limity dopravnej infraštruktúry
Podľa zákona č. 135/1961 Zb. a vyhlášky FMD č. 35/1984 § 15 je v riešenom území potrebné rešpektovať ochranné pásma komunikácií
• Cesty I. triedy - 50 metrov od osi vozovky
• Cesty III. triedy - 20 m od osi vozovky

5.1.2.1 Ochranné pásma letiska M. R. Štefánika Bratislava
Ochranné pásma Letiska M.R. Štefánika, Bratislava (ďalej len „letisko"), určené rozhodnutím Štátnej
leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 zo dňa 03.07.1981, v spojení s rozhodnutím Dopravného úradu č.
3755/2014/ROP-022-OP/36087 zo dňa 10.12.2014 o zmene ochranných pásiem Letiska M.R. Štefánika, Bratislava.
Ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť Letiska M.R.
Štefánika TAR LZIB (sektor A)" (ďalej len „radar"), určené rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej
republiky zn. 1908/313-638-OP/2007 zo dňa 27.04.2009.
Z ochranných pásiem letiska a radaru vyplývajú pre časť územia obce nasledovné obmedzenia (pozri
grafickú časť - Výkres regulácie územia a verejnoprospešných stavieb):
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných mechanizmov), porastov a pod., ktoré je stanovené:
•
•

ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny letiska a ochranným pásmom
vodorovnej roviny radaru s výškovým obmedzením 172,0 m n.m.Bpv,
ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej plochy letiska s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok 172,0 - 272,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v
sklone 1 :25 /4 %/ v smere od letiska,
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•

•

•

ochranným pásmom kužeľovej plochy radaru s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok 172,0 - 192,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 1 :25 /4 %/
v smere od radaru,
ochranným pásmom šikmej prekážkovej roviny vzletového a pristávacieho priestoru vzletovej
a pristávacej dráhy 04/22 v priamom smere s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok 182,2 - 225,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 1 :70
/1,43%/ v smere od letiska až do dosiahnutia výšky 225,0, kde už ochranné pásmo pokračuje
vo vodorovnej rovine,
ochranným pásmom šikmej prekážkovej roviny vzletového a pristávacieho priestoru vzletovej
a pristávacej dráhy 13/31 v zakrivenom smere s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok 307,0 - 346,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 1:70
/1,43%/ v smere od letiska.

Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, záväznou výškou pre konkrétny priestor je výška stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou.
Nad výšku určenú ochrannými pásmami je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Dopravného úradu.
Ďalšie obmedzenia, určené ochrannými pásmami letiska, sú stanovené:
•
•

ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN, kde vedenie elektrického prúdu VN a vyššie musí byť riešené podzemným káblom,
ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám, v ktorom povrchová úprava
objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé osvetlenie
objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené
svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu a nemôže
spôsobiť oslepenie alebo odpútanie pozornosti posádky lietadiel alebo podať klamlivú informáciu pre pilota; zakázané je použitie silných svetelných zdrojov a zariadení na generovanie
alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, ktoré by mohli ohroziť let lietadla.

Ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia „Nesmerový rádiový maják NDB /id OKR/7.
km", ktoré sa nachádza v katastrálnom území Chorvátsky Grob. Ochranné pásma sú určené v rámci
ochranných pásiem letiska, a to rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 zo dňa
03.07.1981, v spojení s rozhodnutím Dopravného úradu č. 3755/2014/ROP-022-OP/36087 zo dňa
10.12.2014 o zmene ochranných pásiem Letiska M. R. Štefánika, Bratislava. Z uvedených ochranných
pásiem vyplývajú pre časť územia obce nasledovné obmedzenia:
•

•
•
•

výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných mechanizmov), porastov a pod., ktoré je stanovené sektorom C, v ktorom sa obmedzujúce výšky
pohybujú v rozpätí nadmorských výšok 148,45 - 152,07 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce
výšky stúpajú v skone 1: 15 /6,66%/ v smere od zariadenia,
zákaz realizácie vedení elektrického prúdu do 11 O kV a elektrifikovaných železníc v priestore
do 200 m od zariadenia,
zákaz realizácie veľkých priemyselných stavieb, rozvodní, atď. v priestore do 250 m od zariadenia,
zákaz realizácie vedení elektrického prúdu nad 11 O kV v priestore do 300 mod zariadenia.
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Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy je potrebné v zmysle ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona požiadať o súhlas
pri:
•

•
•

•

•

stavbách a zariadeniach, ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma letiska a leteckých pozemných zariadení,
stavbách alebo zariadenia vysokých 100 m a viac nad terénom/§ 30 ods. 1 písmeno a) leteckého zákona)/,
stavbách a zariadeniach vysokých 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu/§ 30 ods. 1 písmeno b) leteckého
zákona/,
zariadeniach, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 11 O kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice/§ 30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona/,
zariadeniach, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje /§ 30 ods. 1 písmeno d) leteckého zákona/.

5.1.3 Limity kultúrno-historické
Riešené územie nie je pamiatkovo chránené
V prípade zistenia archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods.2 a 3 zákona číslo
49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 127 zák.čís.50/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

5.1.4 Limity ekologické ochrany prírody a prírodných zdrojov
Územie riešené urbanistickou štúdiou nie je súčasťou chráneného územia v zmysle zákona o ochrane
prírody. V území platí 1 prvý stupeň ochrany , na ktorý sa vzťahujú ochranné podmienky podľa § 12
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

5.2 Potenciály územia
•
•

Navrhovaná preložka cesty I/61
Vytvorenie nového vybavenostného centra v riešenom priestore

5.3 Základné demografické údaje
Riešené územie sa nachádza v k. ú. obce Bernolákovo. Rozloha k.ú. je 2843 ha, s hustotou obyvateľov
288,22 obyv./km 2 s celkovým počtom obyvateľov 8194 (k 31.12.2019).
V riešenom území sa neuvažuje s funkciou bývania, z toho dôvodu sa nerieši navrhovaný prírastok
obyvateľov v riešenom území.

5.4 Bývanie a bytový fond
V riešenom území sa s funkciou bývania nepočíta.
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5.5 Občianska vybavenosť
Občianska vybavenosť sa pôsobením trhu dostala do polohy netrhovej, tzv. nekomerčnej sociálnej
vybavenosti a vybavenosti komerčnej. Sociálna vybavenosť je tvorená funkciami školstva, kultúry,
zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, telesnej kultúry a verejnej administratívy. Do komerčnej vybavenosti patria zariadenia obchodu, verejného stravovania, ubytovania a služieb.

5.5.1 Riešené územie
V riešenom území sa v súčasnosti funkčné zariadenia občianskej vybavenosti nenachádzajú. V návrhu
sa počíta s lokalizáciou komerčnej vybavenosti, ktorá je prezentovaná objektami A, A1, B, B1.
Tabuľka 4 Plochy zariadení
Budova

Zastavaná plocha (m2)

Predajná plocha (m2)

Výmera areálu (m2)

A

4481,93

3361,45

A1

809,44

607,08

B

4481,93

3361,45

B1

719,36

539,52

10492,66

7869,50

Celkový súčet

41029

Tabuľka 5 Prehľad navrhovaných zariadení
Budova

Počet NP (výška objektu)

Predpokladané zariadenia

Statická doprava

A

2NP

Obchodné prevádzky, predajne rôzneho sortimentu

A1

1NP

Obchodné prevádzky

B

2NP

Obchodné prevádzky, predajne rôzneho sortimentu

B1

1NP

Obchodné prevádzky
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Schéma 3 Občianska vybavenosť v riešenom území

5.6 Ochrana pamiatok
Riešené územie nie je súčasťou pamiatkovej zóny. Vo vymedzenom riešenom území, vrátane širších vzťahov sa nenachádzajú kultúrne pamiatky, ktoré sú chránené v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Nevylučuje výskyt staršieho osídlenia a pri realizácii plánovanej výstavby bude preto nevyhnutné
zabezpečiť ochranu archeologického kultúrneho dedičstva na riešenom území v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona.
Pred realizáciou investičných zámerov je Investor/stavebník povinný si v každom stupni územného a
stavebného konania vyžiadať stanovisko od Krajského pamiatkového úradu v Bratislave ku každej pripravovanej stavebnej činnosti (líniové stavby, budovanie komunikácii, bytovej výstavby a pod.). Investor predloží KPÚ na posúdenie PD pre územné a stavebné konanie za účelom definovania podmienok archeologického výskumu potenciálnych archeologických nálezov na miestach dotknutých pripravovanou investičnou výstavbou podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona.

5.7 Záujmy požiarnej a civilnej ochrany
Požiarna ochrana sa zabezpečuje podľa:
•

Zákon SNR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
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•
•
•

Vyhláška MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR Č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov
Vyhlášku MV SR Č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení
neskorších predpisov

Civilná ochrana ako systém opatrení, okrem iných úloh zahŕňa aj úlohy pri umiestňovaní stavieb, využívaní územia a dodržiavaní záujmov civilnej ochrany na území Slovenskej republiky pri územnom konaní. Civilná ochrana sa zabezpečuje na základe príslušných ustanovení obsiahnutých v
•
•
•
•

zákone č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
vyhláške č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,
vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva
pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov,
vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

6 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE
6.1 Urbanisticko-architektonický vývoj riešeného územia
6.1.1 Vývoj urbanistickej štruktúry
18.-19. storočie
II. Vojenské mapovanie (1810-1869) zobrazuje dotknuté územie v jeho podobe, ktorá vyjadrovala využitie územia na poľnohospodárske, príp. lesné využitie.
Schéma 4 Vojenské mapovanie II. (1810 - 1869)6

6

Zdroj: http://geoportal.sazp.sk
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Prvá polovica 20. storočia
Schéma 5 Vojenské mapovanoe III reambulované 1920 – 1934

Vojenské mapovanoe III reambulované 1920 – 1934 zachytáva stav územia, ktorý v dotknutom území
predstavoval prírodnú – poľnohospodáraky využívanú krajinu, ale už s dopravným prepojením
územia obce na obec Chorvátsky Grob.
Schéma 6 Topografická mapa TM 1952-19577

7

Zdroj: http://geoportal.sazp.sk
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Na vojenskej topografickej mape z rokov 1957-1971 je už evidentné trasovanie cesty I/61 (ktorá bola
postavená začiatkom 50-tych rokov minulého storočia), pričom dotknuté územie stále predstavovalo
prírodnú – poľnohospodáraky využívanú krajinu.

6.2

Širšie vzťahy

6.2.1

Regulatívy funkčného využitia územného plánu obce

Prevažnú časť územia širších vzťahov, vrátane priľahlých plôch susediacich s riešeným územím reguluje Územný plán obce, vrátane zmien a doplnkov ako rozvojové územie – Zmiešané plochy bývania
a občianskej vybavenosti (ZaD č. 1/2010, ZaD č. 1/2012), Zmiešané plochy občianskej vybavenosti,
výrobných a nevýrobných služieb (ZaD č. 1/2012), časť územia nad severnou hranicou vymedzeného
riešeného územia (nad navrhovanou preložkou cesty I/61) nie je regulované – existujúca funkcia poľnohospodársky využívaná pôda. Územie pod cestou I/61 je špecifikované pre funkciu bývania (RD,
BD), občiansku vybavenosť, podnikateľské aktivity.
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Schéma 7 Regulácia funkčného využitia plôch v rámci územia širších vzťahov
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6.3 Riešené územie
6.3.1 Návrh funkčného využitia riešeného územia
Pri návrhu urbanistickej koncepcie sa vychádzalo z nasledovných princípov:
•

•
•

•
•

vzhľadom na novourbanizivaný priestor vytvoriť základnú kompozičnú kostru riešeného územia posilnením a formovaním kompozičných prvkov regionálneho a zonálneho významu na
základe:
o nadviazania na existujúce a potenciálne kompozično-prevádzkové osi celoobecného
významu,
o väzby na existujúce a potenciálne ťažiskové priestory zonálneho významu
o pri formovaní ťažiskových priestorov a kompozično-prevádzkových osí sa zamerať rovnako na verejný priestor ako aj priľahlú zástavbu
v rámci návrhu urbanistickej koncepcie je potrebné vnímať riešené územie v širších súvislostiach s ohľadom na technické, priestorové a prírodné danosti územia
z hľadiska funkčno-prevádzkového, priestorového a architektonického riešenia
o stanoviť základné požiadavky pre tvorbu novej hmotovo-priestorovej urbanistickej
štruktúry,
o dodržať výškovú úroveň zástavby s ohľadom na celkovú siluetu obce,
o stanoviť regulatívy priestorového usporiadania, mieru zastúpenia zelene,
o zamerať sa na vytvorenie dostatočných priestorových podmienok dopravného napojenia a bezkolíznej obsluhy územia,
o rešpektovať a zapojiť prírodné prvky do urbanistickej štruktúry,
o riešiť sprievodnú a izolačnú zeleň komunikácií,
zohľadniť limity vyplývajúce z polohy a kapacít technickej infraštruktúry,
zohľadniť navrhované investičné zámery v území (preložka cesty I/61 a pod.)

6.3.2 Kompozícia a hmotovo-priestorové usporiadanie územia
Urbanistická kompozícia stanovuje základnú kompozičnú kostru obce. Základnými prvkami urbanistickej kompozície sú ťažiskové priestory a kompozičné osi, ktoré sú nosnými prvkami formujúcimi urbanistickú štruktúru, jej priestorové usporiadanie (vrátane verejných priestorov) a funkčno-prevádzkové vzťahy.
Nosnú kompozičnú kostru obce tvoria hlavné a vedľajšie kompozičné osi. Hlavné kompozičné osi
obce sú na území obce jasne čitateľné a vedené v hlavných dopravných koridoroch, jednou vedenou
v smere juhozápad – severovýchod kopírujúca Trnavskú ulicu, na ktorú sa vidlicovo napája druhá
hlavná kompozičná os s orientáciou severozápad, kopírujúca ulice Hlavná a Dukelská. Táto kompozičná os v priestore od bodu križovania obidvoch osí (Hlavná Trnavská ulica) po križovanie s cestou
I/61 tvorí dominantný priestor, v ktorom je sústredená prevažná časť vybavenstnej funkcie obce
a tvorí ťažisko celkovej kompozície obce.
Vzhľadom na navrhované rozvojové plochy medzi cestou I/61 a diaľnicou D1 (špecifikované v zmenách a doplnkoch ÚPN obce Bernolákovo), má severozápadná kompozičná os v smere do rozvojových
území silný rozvojový náboj, s potrebou vytvoriť, zadefinovať a umocniť význam tohto územia s ťažiskom v priestore križovania Dukelskej ulice s cestou I/61. Negatívom tohto územie v súčasnosti je lokalizácia ČS PHM.
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Schéma 8 Základná kompozičná kostra once

Základným princípom urbanistického riešenia je tvorba podmienok pre lokalizáciu územia občianskej
vybavenosti v riešenom území. Návrh urbanistickej koncepcie je založený na potvrdení jasne čitateľnej komunikačnej a zároveň kompozičnej osi širšie koncipovaného riešeného územia. Urbanistická
koncepcia z hľadiska hmotovo-priestorového usporiadania územia a celkovej prevádzkovej organizácie riešeného územia je riešené variantne, pričom spoločnými princípmi sú:
•
•
•
•

Rešpektovanie limitov riešeného územia
Vytvorenie nového vybavenostného centra v dotknutom území
Dopravné sprístupnenie areálu
Napojenie areálu na technickú infraštruktúru

Variant I.
Urbanistická koncepcia, ako aj celkové kompozičné riešenie je ovplyvnené pôdorysnými a situačnými
podmienkami dotknutého územia. Hmotovo-priestorové usporiadanie územia je riešené v dvoch rovinách, v objektovej v tvare dvoch hlavných obdĺžnikov (A, B), ktoré sú vzájomne prepojené spojovacím objektom ( A1) a objekt s označení B je hmotovo uzavretý objektom B1. Objekty sú situované
v severnej časti areálu, mimo ochranného pásma cesty I/61 resp. mimo ochranného pásma navrhovanej preložky cesty I/61.
Druhú rovinu areálu tvorí doplnková funkcia oddychovo-relaxačná, situovaná v priestore medzi okružnou križovatkou a cestou III/1083, s dostatočnými plochami zelene, vodných plôch, ihrísk, fontán,
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umeleckého diela, peších a cyklotrás, ktoré kreujú nástupný priestor do novonavrhovaného centra
vybavenosti.
V priestore pred objektom A1 (medzi objektami A a B) je navrhovaný verejný priestor s lokalizáciou
fontán a drobnej architektúry, ktorý formou prekrytia prechádza pozdĺž obidvoch objektov A a B
a plynule prechádza do nástupného priestoru do centra vybavenosti a na opačnej strane ho uzatvára
priestorom pre obslužné (kaviareň, reštaurácia) účely.
Priestor pred objektami je navrhovaný ako priestor pre statickú dopravu pre objekty vybavenosti, pričom od je cesty I/61 lemovaný pásom izolačnej zelene, ktorá zabezpečuje estetickú a hygienickú
funkciu v dotknutom území.
Objektová skladba vybavenosti nepresahuje výškovú úroveň 2NP. Navrhované budovy sú lokalizované ako samostatne stojace objekty vzájomne prepojené, vytvárajúce dojem kompaktného priestoru.
Navrhovaná funkčná skladba vychádza zo vstupov uvedených v základnom koncepčnom rámci, pričom primárnu funkčnú skladbu územia tvorí –územie občianskej vybavenosti, ktorú môžu dopĺňať
napr. funkcie: zariadenia administratívy, pridružené vybavenostné funkcie k primárnej funkcii zariadenia obchodu a služieb, a súvisiace funkcie s primárnym zameraním územia s pridanou hodnotou.
Z hľadiska pripojenia riešeného územia na existujúci dopravný systém obce ako aj nadradenú cestnú
sieť obce je územie pripojené prostredníctvom navrhovanej komunikácie s pravým odbočením (vjazd,
výjazd) vychádzajúcej z cesty I/61 v západnej časti areálu cca 310 m od kruhovej križovatky. Komunikácia je navrhovaná po vnútornom obvode areálu, pričom zabezpečuje jednak obsluhu objektov občianskej vybavenosti a parkovisko. Ďalší vstup do areálu je možný z cesty III/1083 zo smeru Chorvátsku Grob pre pravé odbočenie.
Schéma 9 Návrh kompozičného riešenia - Variant I.
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II variant
Urbanistická koncepcia, ako aj celkové kompozičné riešenia je diametrálne odlišné od variantu I..
Hmotovo-priestorové usporiadanie územia je riešené v tvare „U“, s vnútornou komunikáciou, zdôrazňujúcou a ohraničujúcou vnútorný priestor, tvoriaci átrium. Vonkajšia strana kompozičného zoskupenia v tvare „U“ je lemovaná vnútornou komunikáciou zabezpečujúcou obsluhu a zásobovanie objektov občianskej vybavenosti. V átriu je sústredená statická doprava pre návštevníkov objektov občianskej vybavenosti.
Dôležitým prvkom, ktorý dopĺňa celkové urbanistické riešenie je pás izolačnej zelene, tvoriaci hygienickú a izolačnú clonu vo vzťahu k existujúcim, ako aj navrhovaným dopravným koridorom. Okrem
toho je v priestore pozdĺž existujúcej cesty I/61 navrhnutá plocha s funkciou oddychovo-relaxačnou v
tvare trojuholníka, ktorá vytvára nástupný priestor od kruhovej križovatky, s umiestnením ihrísk, vodných plôch, umeleckého diela (diel), s dostatočnými plochami zelene.
Objektová skladba vybavenosti nepresahuje výškovú úroveň 2NP. Navrhované budovy sú lokalizované ako samostatne stojace objekty vzájomne prepojené, vytvárajúce dojem kompaktného priestoru v tvare „U“. Nevýhodou riešenia je, že časť objektov vybavenosti leží v ochrannom pásme existujúcej cesty I/61.
Z hľadiska pripojenia riešeného územia na existujúci dopravný systém obce ako aj nadradenú cestnú
sieť obce je územie pripojené prostredníctvom navrhovanej komunikácie s pravým odbočením (vjazd,
výjazd) vychádzajúcej z cesty I/61 v západnej časti areálu cca 310 m od kruhovej križovatky. Komunikácia je navrhovaná po vnútornom obvode areálu, kopírujúca objektovú skladbu, pričom zabezpečuje
jednak obsluhu objektov občianskej vybavenosti a parkovisko. Vstup na parkovisko je riešený navrhovanou komunikáciou napojenou na hlavnú vnútornú komunikáciu, vytvárajúcou vnútorný mini okruh
ako zrkadlovým obraz hlavnej komunikácie. Ďalší vstup do areálu je navrhovaný z cesty III/1083 zo
smeru Chorvátsku Grob, s navrhovanou kruhovou križovatkou.
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Schéma 10 Návrh kompozičného riešenia - Variant II.
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7 NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA
VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA
ÚZEMIA
7.1 Širšie dopravné väzby
Charakteristiky dopravnej polohy riešeného územia zóny vybavenosti definujú vzťahy územia k prvkom
nadradenej komunikačnej sústavy. Dopravné systémy, ktorých priemet presahuje celoobecnú úroveň
sa viaže v riešenom a prevádzkovo súvisiacom území na systémy cestnej dopravy.
Riešené územie sa nachádza v severnej časti obce v lokalite ležiacej severne od cesty I/61 Bratislava –
Senec. Severnú hranicu riešeného územia tvorí poľnohospodársky využívaná krajina, s potrebou rešpektovania územnej rezervy pre plánovanú preložku cesty I/61, južnú hranicu tvorí existujúca cesta
I/61, východnú hranicu tvorí cesta III/1083 a západnú hranicu tvorí poľnohospodársky využívaná krajina. V súčasnosti je územie využívané ako orná pôda. Celé riešené územie leží mimo zastavaného
územia obce. Cesty I/61 a III/1083 vytvárajú v danom mieste okružnú križovatku so štyrmi ramenami.
Zhodnotenie dopravno-urbanistických a technických nárokov riešeného a záujmového územia vychádza z definovania miery úrovne vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou. Základnú dopravnú infraštruktúru v riešenom a záujmovom území reprezentujú dopravné plochy dynamickej, statickej
a upokojenej, resp. nemotorovej dopravy.
Na základe požiadavky SSC zo dňa 18.02.2021 zaslanej v rámci prípravných prác na Urbanistickej štúdii bod 6 – „Požadujeme dopravno-inžinierskym posúdením preukázať, že existujúca okružná križovatka ciest I/61 a III/1083 – MK po napojené „zóny vybavenosti na nadradenú cestnú sieť bude v čase
uvedenia do prevádzky, ako aj vo výhľadovom období v zmysle STN a TP kapacitne vyhovujúca. V prípade kapacitne nevyhovujúcej okružnej križovatky bude potrebné urobiť na náklady investora/obce
také opatrenia, aby predmetná okružná križovatka bola kapacitne vyhovujúca“.
V súlade s vyššie uvedeným, bola na náklady investora vypracovaná8 Dopravno-inžinierska štúdia
tvorí samostatnú časť štúdie), ktorej cieľom bolo z hľadiska kapacity posúdiť navrhovanú rekonštrukciu štvorramennej okružnej križovatky ciest I/61 a III/1083 (K1), ako aj stykovej križovatky cesty
III/1083 a komunikácie ČSPH Shell (K2) v k.ú. Bernolákovo. Predmetné križovatky budú ovplyvnené
dopravou od navrhovanej Zóny vybavenosti.
Dopravne scenáre sú v Dopravno-inžinierskej štúdii dva a to pre rok 2029 ako posledný bez preložky
I/61 (podľa info NDS) a 2043 ako výhľad 20 rokov po spustení do prevádzky . Obidva scenáre sú kapacitne vyhovujúce.
V rámci Dopravno-inžinierskej štúdie sa uvažovalo s dvoma možnosťami:
•

8

variant 1 zachovať stavebno- technicky stav existujúcej križovatky a len stavebne pridať
v mieste záhrad domov by-pass a

jún 2021 FIDOP s.r.o. Žilina
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•

variant 2 posunúť okružnú križovatku severozápadne a vyosiť bratislavské rameno viac na sever

Najoptimálnejšie riešenie bude predmetom následných krokov – dokumentácia križovatky na UR
a SP, vrátane prerokovania náväzne na plánovaný mimoúrovňový priechod pre chodcov a cyklistov
Križovatku pri Shell je potrebné rekonštruovať zo stykovej na priesečnú. Dopravné napojenie areálu
z cesty III/1083 s ľavým odbočením od kruhovej križovatky nie je možný.

7.2 Charakteristika súčasného stavu
Predmetom riešenia je požiadavka investora na využitie územia, v súčasnosti vedené ako poľnohospodárska pôda, na polyfunkčné prostredie, pri dodržaní súladu so záujmami ochrany prírody a krajiny
a pamiatok v území a zabezpečení územia dostatočnou dopravnou a technickou infraštruktúrou pre
zabezpečenie obsluhy územia.

7.3 Návrh dopravnej obsluhy územia
Dopravné napojenie areálu je riešené variantne. V I. variante bude areál dopravne napojený z existujúcej cesty I/61 odbočením vpravo v západnej časti areálu cca 310 m od kruhovej križovatky, ďalší
vstup do areálu bude z cesty III/1083 jedine odbočením vpravo zo smeru Chorvátsky Grob a výjazd
jedine s odbočením vpravo.
V II. variante je dopravné napojenie riešené z existujúcej cesty I/61 odbočením vpravo v západnej
časti areálu (rovnako ako v I. variante). Ďalší plnohodnotný vstup do areálu je riešený nad severnou
časťou areálu okružnou križovatkou na ceste III/1083.
Systém vnútorných komunikácií tvorí hlavná komunikácia navrhovaná rovnobežne za objektami,
ktorá zabezpečuje obsluhu a zásobovanie objektov občianskej vybavenosti.
Vnútorné komunikácie územia sú navrhnuté ako dvojpruhové obojsmerné komunikácie, pre obsluhu
navrhovaných parkovacích státí pri jednotlivých objektoch polyfunkcií. Polomery, šírky jazdných pruhov a ďalšie parametre budú navrhnuté v súlade s STN 736110 pre najväčšie predpokladané vozidlo,
skupiny O2 podľa STN 736056. Jednotlivé parkovacie státia sú s kolmým radením, budú vyznačené
dopravným značením podľa TP 30/2020, rovnako ako značenie celého areálu.
Pre zásobovanie objektov bude vytvorená sieť komunikácií, s obmedzením vjazdu (okrem zásobovania). Tieto komunikácie budú navrhnuté s parametrami pre nákladný automobil skupiny 3 (predpokladaný typ ťahač + náves do dl. 18m) podľa STN 736056. Intenzita automobilov zásobovania by
mala byť podľa zámeru investora 1 ťahač / 24 hodín + cca 10 nákladných automobilov do dl. 10m / 24
hodín. Pre otočenie automobilov zásobovania je navrhnutá plocha pri objekte A1 zo zadnej strany.
Návrh konštrukcií a jednotlivých povrchových úprav bude predmetom ďalšieho stupňa PD, predpokladané sú komunikácie s povrchom asfaltovým, pre parkovacie státia a chodníky povrch z betónovej
dlažby. Odvodnenie spevnených plôch bude systémom priečnych a pozdĺžnych spádov do novej kanalizácie, ktorá bude odvádzať vodu do verejnej kanalizácie, prípadne do retencie a vsakovacích zariadení. Predmetná povrchová dažďová voda musí byť podľa vodného zákona č. 364/2004 prečistená
v ORL zariadení.
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Pripravovaná investičná výstavba bude mať vplyv na dopravu v území cesty III/1083 a križovatky na
ceste I/61. Riadnym dopravno – kapacitným posúdením sa stanovia parametre križovatiek tak, aby
boli priepustné s požadovanou rezervou aj na výhľadové obdobie 20 rokov od uvedenia investície do
prevádzky.

7.3.1 Statická doprava
Pre posúdenie návrhu bol spracovaný výpočet nároku statickej dopravy, podľa STN 736110/Z2, uvedený v prílohe. Celkový navrhovaný počet parkovacích státí je 257, (aj pre zamestnancov v dvoch
zmenách) a 7121 m2 predpokladanej predajnej plochy. Koeficient mestskej polohy 0,7 - obchodné
centrum, súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce 1,0 – pomer 40:60. Z parkovacích státí bude 18 státí
(4%) vyhradených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a 14 státí (2%) pre rodiny s deťmi.
Tieto státia budú rozmerov 5,0 x 3,5m a sú umiestnené v blízkosti vchodov do objektov. Návrh parkovacích státí počíta s umiestnením 1 stromu (zeleného pásu) na každé 4 miesta.
Nároky statickej dopravy riešeného územia sa viažu na parkovacie miesta súvisiace s potrebou dlhodobého a krátkodobého parkovania osobných automobilov. Bilančnou jednotkou pre výpočet nárokov
statickej dopravy je sú predajné plochy a kancelárske plochy vybavenosti, resp. administratívy.

7.3.2 Nemotorová doprava
Návrh územia obsahuje aj vedenie peších a cyklistických trás, ktorý je vedený nad cestou I/61 - I. Variant v priestore cca 65m od stredu okružnej križovatky v smere na Ivanku pri Dunaji a v II. variante je
vedenie peších a cyklistických navrhované nad okružnou križovatkou. V obidvoch variantoch je vedenie peších a cyklistických vyúsťuje do vstupnej, oddychovej zóny navrhnutej ako navádzací priestor
od cesty I/61 a III/1083 až k jednotlivým objektom polyfunkcie. Pešie trasy sú navrhnuté v súlade
s STN 736110, spolu s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. .z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie s prihliadnutím na osoby so zníženou schopnosťou pohybu, bezbariérovo. Špeciálne označenie bude realizované podľa TP 048/2019
Debarierizačné opatrenia9.

7.3.3 Ochranné pásma dopravných zariadení
Vplyv letiska na riešené územie determinuje len čiastočne spôsob a intenzitu jeho využitia. Vplyvy letiska
na územie sa dotýkajú hygienických podmienok a obmedzení určujúcich stavebný režim na časti riešeného a záujmového územia.
Ochranné pásma Letiska M.R. Štefánika, Bratislava (ďalej len „letisko"), určené rozhodnutím Štátnej
leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 zo dňa 03.07.1981, v spojení s rozhodnutím Dopravného úradu č.
3755/2014/ROP-022-OP/36087 zo dňa 10.12.2014 o zmene ochranných pásiem Letiska M.R. Štefánika, Bratislava.
Ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť Letiska M.R.
Štefánika TAR LZIB (sektor A)" (ďalej len „radar"), určené rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej
republiky zn. 1908/313-638-OP/2007 zo dňa 27.04.2009.

9

Technické podmienky - Navrhované debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
na pozemných komunikáciách (MDaV SR 2019)
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Z ochranných pásiem letiska a radaru vyplývajú pre časť územia obce nasledovné obmedzenia (pozri
grafickú časť - Výkres regulácie územia a verejnoprospešných stavieb):
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných mechanizmov), porastov a pod., ktoré je stanovené:
•
•

•

•

•

ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny letiska a ochranným pásmom
vodorovnej roviny radaru s výškovým obmedzením 172,0 m n.m.Bpv,
ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej plochy letiska s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok 172,0 - 272,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v
sklone 1 :25 /4 %/ v smere od letiska,
ochranným pásmom kužeľovej plochy radaru s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok 172,0 - 192,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 1 :25 /4 %/
v smere od radaru,
ochranným pásmom šikmej prekážkovej roviny vzletového a pristávacieho priestoru vzletovej
a pristávacej dráhy 04/22 v priamom smere s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok 182,2 - 225,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 1 :70
/1,43%/ v smere od letiska až do dosiahnutia výšky 225,0, kde už ochranné pásmo pokračuje
vo vodorovnej rovine,
ochranným pásmom šikmej prekážkovej roviny vzletového a pristávacieho priestoru vzletovej
a pristávacej dráhy 13/31 v zakrivenom smere s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok 307,0 - 346,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 1:70
/1,43%/ v smere od letiska.

Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, záväznou výškou pre konkrétny priestor je výška stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou.
Nad výšku určenú ochrannými pásmami je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Dopravného úradu.
Ďalšie obmedzenia, určené ochrannými pásmami letiska, sú stanovené:
•
•

ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN, kde vedenie elektrického prúdu VN a vyššie musí byť riešené podzemným káblom,
ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám, v ktorom povrchová úprava
objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé osvetlenie
objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené
svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu a nemôže
spôsobiť oslepenie alebo odpútanie pozornosti posádky lietadiel alebo podať klamlivú informáciu pre pilota; zakázané je použitie silných svetelných zdrojov a zariadení na generovanie
alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, ktoré by mohli ohroziť let lietadla.

Ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia „Nesmerový rádiový maják NDB /id OKR/7.
km", ktoré sa nachádza v katastrálnom území Chorvátsky Grob. Ochranné pásma sú určené v rámci
ochranných pásiem letiska, a to rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 zo dňa
03.07.1981, v spojení s rozhodnutím Dopravného úradu č. 3755/2014/ROP-022-OP/36087 zo dňa
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10.12.2014 o zmene ochranných pásiem Letiska M. R. Štefánika, Bratislava. Z uvedených ochranných
pásiem vyplývajú pre časť územia obce nasledovné obmedzenia:
•

•
•
•

výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných mechanizmov), porastov a pod., ktoré je stanovené sektorom C, v ktorom sa obmedzujúce výšky
pohybujú v rozpätí nadmorských výšok 148,45 - 152,07 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce
výšky stúpajú v skone 1: 15 /6,66%/ v smere od zariadenia,
zákaz realizácie vedení elektrického prúdu do 11 O kV a elektrifikovaných železníc v priestore
do 200 m od zariadenia,
zákaz realizácie veľkých priemyselných stavieb, rozvodní, atď. v priestore do 250 m od zariadenia,
zákaz realizácie vedení elektrického prúdu nad 11 O kV v priestore do 300 mod zariadenia.

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy je potrebné v zmysle ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona požiadať o súhlas
pri:
•

•
•

•

•

stavbách a zariadeniach, ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma letiska a leteckých pozemných zariadení,
stavbách alebo zariadenia vysokých 100 m a viac nad terénom/§ 30 ods. 1 písmeno a) leteckého zákona)/,
stavbách a zariadeniach vysokých 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu/§ 30 ods. 1 písmeno b) leteckého
zákona/,
zariadeniach, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 11 O kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice/§ 30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona/,
zariadeniach, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje /§ 30 ods. 1 písmeno d) leteckého zákona/.

Cestné ochranné pásma v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov
§11 a vykonávacej vyhlášky c. 35/1984 Zb. §15 ods. 3:
•
•

50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy
20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy

7.4 Dopravno-kapacitného posúdenia
Dopravno-kapacitné posúdenie križovatky tvorí samostatnú prílohu
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8 NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
8.1 Vodné hospodárstvo
8.1.1 Zásobovanie pitnou vodou
8.1.1.1 Charakteristika súčasného stavu
V obci Bernolákovo v rozsahu jej všetkých častí je vybudovaný obecný vodovod. Zásobovanie obce
pitnou vodou je realizované v súčasnosti zo Seneckého skupinového vodovodu, ktorého súčasťou je
AT stanica v areáli ČS a vodojemu, cez ktorú je Bernolákovo zásobované.
Celý systém Seneckého skupinového vodovodu prevádzkuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Návrh riešenia
Riešené územie lokality sa nachádza v extraviláne obce, na jej severnej strane, vedľa Seneckej cesty.
Predmetom je Urbanistická štúdia zóny Bernolákovo – Senecká cesta – centrum občianskej vybavenosti v priestore CENTRUM II.
V lokalite sa uvažuje s nasledujúcimi objektami:
•
•
•

Objekt B
Objekt A
Objekty A1 a B1

Výpočet potreby vody
Výpočet potreby vody pre riešené objekty je spracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a
výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Vypočítané potreby vody pre jednotlivé objekty sú uvedené v príslušnej tabuľke
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Tabuľka 6 Výpočet potreby vody, odkanalizovania a dažďových vôd

Kapacity,
druh

OBJEKT B

OBJEKTY
A1 a B1

OBJEKT A

PLO
Plochy

Podlažnosť

výmera areálu

41.029 m²

zastavaná plocha

4.481,93 m²

predajná plocha

3361,45

parkovacie miesta

257

m2

dvojpodlažný objekt

zastavaná plocha

4 481,93 m²

zastavaná plocha

1.528,8 m²

predajná plocha

3361,45 m²

predajná plocha

1146,6 m²

dvojpodlažný objekt

A1, B1 – 1NP

PRE
Prevádzka

Okrem hlavnej predajnej
plochy je predaj a služby
zabezpecený aj formou
koncesionárov.

velkokapacitná
širokosortimentná
predajňa potravín,
drogérie a doplnkového
priemyselného tovaru.

Objekt A

administratíva, čistý
predaj, prevádzkarne
miestneho významu

Objekty A1 a B1

administratíva, čistý
predaj, prevádzkarne
miestneho významu

Prevádzka

16 hod. prevádzka

16 hod. prevádzka

16 hod. prevádzka

Smennosť

dve

dve

dve

pracovníci

Návštevníci

Počet pracovníkov

60/deň

Počet pracovníkov

30/deň

Počet pracovníkov

20/deň

velkokapacitná
širokosortimentná
predajňa potravín, drog. a
doplnkového tovaru

v dvoch zmenách po 30

administratíva, čistý
predaj – prevádzkarne
miestneho významu

v dvoch zmenách po 15

administratíva, čistý
predaj– prevádzkarne
miestneho významu

v dvoch zmenách po 10

Počet návštevníkov

3000

30

V
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Kapacity,
druh

OBJEKT B

Voda

Výpočet potreby vody

OBJEKTY
A1 a B1

OBJEKT A
je urobený v zmysle
vyhlášky MŽP SR
č.684/2006 Z.z.

Výpočet potreby vody

je urobený v zmysle
vyhlášky MŽP SR
č.684/2006 Z.z.

Výpočet potreby vody

je urobený v zmysle
vyhlášky MŽP SR
č.684/2006 Z.z.

zamestnanci:

50 zam. x 60 l/os. deň =
=3,0m3/deň=0,052 l/s

zamestnanci:

30 zam. x 80,0 l/os/deň =
2,40 m3/deň=0,042 l/s

zamestnanci:

20 zam.x 80,00 l/os/deň
=1,60m3/deň=0,028l/s

zamestnanci lahôdky:

10 x 150 l/zam/deň =
1,50m3/deň =0,035l/s

návštevníci:

3 000 návšt. x 3,0 l/os.
deň x 0,35 = 3,15m3/deň
=0,05l/s

návštevníci:

30 osôb x 3,00 l/os/deň =
0,09 m3/deň=0,002l/s

umývanie podláh:

3 800 m2 x 1,5 l/m2.deň
5,7m3/deň =1,58l/s

Priemerná denná potreba
vody Qd spolu

Qd = 13,35m3/deň =
0,232 l/s

Priemerná denná potreba
vody Qd spolu
(pri 16 hod. prevádzke)

Qd = 2 400,00 l/deň = 2,40
m3/deň = 0,042 l/s

Priemerná denná potreba
vody Qd spolu
(pri 16 hod. prevádzke)

Qd = 1,69m3/ deň = 0,029
l/s

Maximálna denná
potreba vody - Qm

Qm = Qp x kd=13, 350 x
1,40 = 18, 69m3/deň =
0,32 l/s

Maximálna denná potreba
vody – Qm

Qm . = Qd x kd = 2,4
m3/deň x1,4 = 3,36m3/d =
0,058 l/s

Maximálna denná potreba
vody - Qm

Qm = Qd . kd = 1,69 m3
/deň . 1,4 = 2,37m3/deň =
0,041 l/s

Maximálna hodinová
potreba vody - Qh

Qh = Qm x kh/16 =
18,69x1,8/16 =
2,10m3/hod= 0,58l/s

Maximálna hodinová
potreba vody - Qh

Qh = Qm x kh = 0,38m3/h
= 0,11 l/s

Maximálna hodinová
potreba - Qh

Qh = Qm . kh = 0,27m3/h=
0,07l/s

Ročná potreba vody - Qr

Qr = Qp x poč. prac.
dní/rok = 13,35 m3/deň
x 350 prac. dní/rok =
4 673 m3/rok

Ročná potreba vody - Qr

Qročné = Qd x 365
prevádzkových dní = 2,40
m3/deň x 365 dní =
876,00 m3/ rok

Ročná potreba vody - Qr

Qročné = Qd x 365
prevádzkových dní = 1,69
m3/deň x 365 dní = 617 m3
/ rok

Areál bude napojený
prípojkou vody o DN150. Na areálovom

Navrhovaná dimenzia
vodovodnej prípojky

„VP-3” DN50 mm (
D63/5,8 mm ) – 2” bude

Navrhovaná dimenzia
vodovodnej prípojky

„VP-3” DN50 mm (
D63/5,8 mm ) – 2” bude

Priemerná denná potreba
vody Qp
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Kapacity,
druh

OBJEKT B

OBJEKTY
A1 a B1

OBJEKT A
vodovode budú osadené
nadzemné hydranty pre
protipožiarne účely DN100.

s rezervou postačovať pre
zabezpečenie dodávky
vyčíslenej potreby pitnej a
úžitkovej vody a to
vrátane vnútornej
požiarnej vody

s rezervou postačovať pre
zabezpečenie dodávky
vyčíslenej potreby pitnej a
úžitkovej vody a to
vrátane vnútornej
požiarnej vody

Qpož = 2,2 l/s

Qpož = 2,2 l/s

VP

Požiarna potreba vody Qpož

voda
požiarna

V rámci vnútorného
vodovodu sa uvažuje s
požiarnou potrebou vody
Qpož = 3,3 l/s, pre tri
hadicové zariadenia v
činnosti, s tromi hadic.
navijakmi a s 30,0 m
tvarovo stálou hadicou.

Qpož = 3,3 l/s

Z protipožiarneho
hľadiska zabezpečenie
areálu stavby vodou v
zmysle STN 920400 a
správy PO, uvažovať s
celkovou potrebou vody
pre areál

Qpož = 18 l/s.

Doplňovanie vody do
podzemnej nádrže SHZ
podľa projektanta SHZ,
uvažovať s potrebou cca

Q = 4,0 l/s..

Objem nádrže pre SHZ
bude

410 m3

V budove predajní budú
osadené hadicové
zariadenia s odberom
jedného zariadenia Q =
1,1 l/s
V zmysle STN 92 0400
„Požiarna bezpečnosť
stavieb” tabuľka 2,
položka č. 3 potreba
vonkajšej požiarnej vody
je

Qpož = 18 l/s.

V zmysle STN 92 0400
„Požiarna bezpečnosť
stavieb” tabuľka 2,
položka č. 3 potreba
vonkajšej požiarnej vody
je

Qpož = 18 l/s.

požiarna voda bude
zabezpečená z požiarnej
nádrže o objeme

35 m3.

požiarna voda bude
zabezpečená z požiarnej
nádrže o objeme

35 m3.
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Kapacity,
druh

OBJEKT B

OBJEKTY
A1 a B1

OBJEKT A

Výpočet doby plnenia
nádrže SHZ

T = V/q = 410/0,004 x
3600 = 28,47h

Poznámka, vysvetlivky

T - doba plnenia (h)
V-objem nádrže
SHZ(m3)
Q–predpoklad.prítok do
nádr m3/h

SV
Splaškové
vody

Splaškové odpadové vody
Priemerné množstvo Q24
Priemerné množstvo =
priem. potreba vody: Q24
= Qp Výpočet priemernej
potreby vody je uvedený
v časti voda

Výpočet množstva OV
je urobený v zmysle
vyhlášky MŽP SR
č.684/2006 Z. Z.

Splaškové odpadové vody
Priemerné množstvo Q24
Priemerné množstvo =
priem. potreba vody: Q24
= Qp Výpočet priemernej
potreby vody je uvedený v
časti voda

Výpočet množstva OV je
urobený v zmysle vyhlášky
MŽP SR č.684/2006 Z.z.

Splaškové odpadové vody
Priemerné množstvo Q24
Priemerné množstvo =
priem. potreba vody:
Q24= Qp. Výpočet
priemernej potreby vody
je uvedený v časti voda

Výpočet množstva OV je
urobený v zmysle vyhlášky
MŽP SR č.684/2006 Z.z..

Priemerné denné
množstvo OV Q24

Q24 = Qd=
13,35m3/deň = 0,231 l/s

Priemerné denné
množstvo OV Q24

Q24 = Qd=
2,40
m3 /deň = 0,042 l/s

Priemerné denné
množstvo OV Q24

Q24 = Qd =
1,69
m3 /deň = 0,029 l/s

Maximálne denné
množstvo OV Qm

Qm=18,69m3/deň=
0,32l/s

Maximálne denné
množstvo OV Qm

Qm=3,36m3/deň=
0,058l/s

Maximálne denné
množstvo OV Qm

Qm=2,37m3/deň=
0,041l/s

Maximálne hodinové
množstvo OV Qhmax

Qhmax = Qm x khmax =
18,69 x 5,75 = 6,72m3/h
1,87 l/s

Maximálne hodinové
množstvo OV Qhmax

Qhmax = Qm x khmax =
3,36 x 5,75 = 1,21m3/h
0,34 l/s

Maximálne hodinové
množstvo OV Qhmax

Qhmax = Qm x khmax =
2,37 x 5,75 = 0,85m3/h
0,24 l/s

Minimálne hodinové
množstvo OV Qhmin

Qhmin = Qm x kmin =
0,32 x 0,0 = 0,0 l/s

Minimálne hodinové
množstvo OV Qhmin

Qhmin = Qm x kmin =
0,058 x 0,0 = 0,0 l/s

Minimálne hodinové
množstvo OV Qhmin

Qhmin = Qm x kmin =
0,041 x 0,0 = 0,0 l/s

Priemerné množstvo
ročné

Qsplaš. ročné = Qročné
= 4 673 m3/rok

Priemerné množstvo
ročné

Qsplaš. ročné = Qročné =
876,00 m3/rok

Priemerné množstvo
ročné

Qsplaš. ročné = Qročné =
617 m3/rok

Návrh kanalizačného
systému dažďovej
kanalizácie je členený na

Návrh kanalizačného
systému dažďovej
kanalizácie je členený na
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Kapacity,
druh

OBJEKT B

OBJEKT A

OBJEKTY
A1 a B1

„čistú dažďovú areálovú
kanalizáciu“ a
„zaolejovanú dažďovú
kanalizáciu“.

„čistú dažďovú areálovú
kanalizáciu“ a
„zaolejovanú dažďovú
kanalizáciu“.

„čistú dažďovú areálovú
kanalizáciu“ a
„zaolejovanú dažďovú
kanalizáciu“.

DV

Dažďové
vody

Dažďové odpadové vody

Výpočet množstva
dažďových, odpadových
vôd podľa STN 756101

Dažďové odpadové vody

Výpočet množstva
dažďových, odpadových
vôd podľa STN 756101

Dažďové odpadové vody

Výpočet množstva
dažďových, odpadových
vôd podľa STN 756101

Priemerné množstvo
dažďových vôd

Qd = ∑ ψ x Ss x qs
i=1

Priemerné množstvo
dažďových vôd

Qdažďové =  x i x A

Priemerné množstvo
dažďových vôd

Qdažďové =  x i x A

ψ - súčiniteľ odtoku STN
75 6101 – tab. č. 3

ψ - súčiniteľ odtoku STN
75 6101 – tab. č. 3

ψ - súčiniteľ odtoku STN
75 6101 – tab. č. 3

q - výdatnosť
smerodajného 15 min.
dažďa podľa HMÚ,
ombrografická stanica
Bratislava = 177,90
l/s/ha- periodicita 0,2

q - výdatnosť
smerodajného 15 min.
dažďa podľa HMÚ,
ombrografická stanica
Bratislava = 177,90 l/s/haperiodicita 0,2

q - výdatnosť
smerodajného 15 min.
dažďa podľa HMÚ,
ombrografická stanica
Bratislava = 177,90 l/s/haperiodicita 0,2

A - plocha povodia v ha

A - plocha povodia v ha

A - plocha povodia v ha

DVČ
Dažďové odpadové vody
zo striech /čisté vody/ Qdč

Qdč = 0,9 x 0,46 ha x
177,90 l/s/ha = 73,65 l/s

Dažďové odpadové vody
zo striech /čisté vody/ Qdč

Qdč = 0,9 x 0,397 ha x
177,90 l/s/ha = 63,56 l/s

Dažďové odpadové vody
zo striech /čisté vody/ Qdč

Qdč = 0,9 x 0,105 ha x
177,90 l/s/ha = 16,81 l/s

strecha, súčiniteľ odtoku

A = 0,49 ha, ψ = 0,9

strecha, súčiniteľ odtoku

A = 0,397 ha, ψ = 0,9

strecha, súčiniteľ odtoku

A = 0,105 ha, ψ = 0,9

čisté dažďové vody zeleň
v areáli

Qdč = 0,05 x 0,469 ha x
177,90 l/s/ha = 4,17 l/s

čisté dažďové vody zeleň v
areáli

Qdč = 0,05 x 0,269 ha x
177,90 l/s/ha = 2,39 l/s

čisté dažďové vody zeleň v
areáli

Qdč = 0,05 x 0,165 ha x
177,90 l/s/ha = 1,46 l/s
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Kapacity,
druh

DVZ

OBJEKT B

OBJEKTY
A1 a B1

OBJEKT A

plocha zelene

A = 0,469 ha, ψ = 0,05

plocha zelene

A = 0,269 ha, ψ = 0,05

plocha zelene

A = 0,165 ha, ψ = 0,05

Čisté dažďové vody
celkom

Qdažďové-č = 77,82 l/s

Čisté dažďové vody
celkom

Qdažďové-č = 65,95 l/s

Čisté dažďové vody
celkom

Qdažďové-č = 18,27 l/s

Dažďové odpadové vody
kontaminované,
zaolejované vody - Qdz
Spolu komunikácie a
parkoviská

Dažďové odpadové vody
kontaminované,
zaolejované vody -Qdz
A=1,147ha, ψ = 0,9

Spolu komunikácie a
parkoviská

Qdz-park.+komun.=
0,9x1,147hax177,9l/s/h
a=183,65l/s

Dažďové odpadové vody
kontaminované,
zaolejované vody -Qdz
A=0,557ha, ψ = 0,9

Spolu komunikácie a
parkoviská

Qdz-park.+komun.=
0,9x0,557hax177,9l/s/ha=
89,18/s

Qdz-park.+komun.=
0,9x0,452hax177,9l/s/ha=
72,36l/s

areálové komunikácie
( asfalt )

areálové komunikácie
( asfalt )

areálové komunikácie
( asfalt )

parkoviská (asfalt )

parkoviská (asfalt )

parkoviská (asfalt )

chodníky (dlažba )

A=0,06ha, ψ = 0, 50

chodníky (dlažba )

Qdz-chodníky=
0,50x0,06hax177,9l/s/h
a= 5,34l/s

A=0,04ha, ψ = 0, 50

A=0,452ha, ψ = 0,9

chodníky (dlažba )

Qdz-chodníky=
0,50x0,04hax177,9l/s/ha=
3,56/s

A=0,02ha, ψ = 0, 50
Qdz-chodníky=
0,50x0,028hax177,9l/s/ha
= 2,49/s

Dažďové odpadové vody
kontaminované,
zaolejované vody - Qdz

Qdz=183,65+5,34=
188,99l/s

Dažďové odpadové vody
kontaminované,
zaolejované vody - Qdz

Qdz=89,18+3,56=
92,74/s

Dažďové odpadové vody
kontaminované,
zaolejované vody - Qdz

Qdz=72,36+2,49=
74,85/s

Dažďové odpadové
celkom Qd = Qdč + Qdz

Qd
77,82+188,99=266,81l/s

Dažďové odpadové
celkom Qd = Qdč + Qdz

Qd=
65,95+92,74=158,70l/s

Dažďové odpadové
celkom Qd = Qdč + Qdz

Qd =
18,27+74,85=93,12l/s

Navrhovaný odlučovač RL
na stoke riešený v rámci
objektu s kapacitným

Qdz=188,99l/s

Navrhovaný odlučovač RL
na stoke s kapacitným
prietokom 100,0 l/s (s
kapacitnou rezervou

Qdz=92,74l/s

Navrhovaný odlučovač RL
na stoke riešený v rámci
objektu s kapacitným
prietokom 80,0 l/s (s

Qdz=74.85 l/s
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Kapacity,
druh

OBJEKT B

OBJEKTY
A1 a B1

OBJEKT A

prietokom 190,0 l/s (s
kapacitnou rezervou).

kapacitnou rezervou).(len
pre R2)
inžinierskogeologickým
a hydrogeologickým
prieskumom preveriť (o.
i. ) či sú geologické
pomery v lokalite
vhodné pre vsakovanie

Splaškové a
dažďové
vody

inžinierskogeologickým
a hydrogeologickým
prieskumom preveriť (o. i.
) či sú geologické pomery
v lokalite vhodné pre
vsakovanie

inžinierskogeologickým
a hydrogeologickým
prieskumom preveriť (o. i.
) či sú geologické pomery
v lokalite vhodné pre
vsakovanie

Celkové množstvo
splaškových a dažďových
vôd zo stavby OC

Qc = Q24 + Qd=
0,23+266,81=267,04l/s

Celkové množstvo
splaškových a dažďových
vôd zo stavby OC

Qc = Q24 + Qd=
0,056+158,7=158,76l/s

Celkové množstvo
splaškových a dažďových
vôd zo stavby OC

Qc = Q24 + Qd=
0,03+93,12=93,15l/s

Výpočet a návrh dažďovej
nádrže, resp. vsakovacej
nádrže z blokov

266,81x15x60=
240,13 m3

Výpočet a návrh dažďovej
nádrže, resp. vsakovacej
nádrže z blokov

158,70x15x60=
142,83 m3

Výpočet a návrh dažďovej
nádrže, resp. vsakovacej
nádrže z blokov

93,12x15x60=
83,80 m3

Návrh retenčnej nádrže,
zdrže dažďovej vody pre
akumuláciu dažďových
vôd na zavlažovanie
územia

266,81x15x60=
240,13 m3

Návrh retenčnej nádrže,
zdrže dažďovej vody pre
akumuláciu dažďových
vôd na zavlažovanie
územia

158,70x15x60=
142,83 m3

Návrh retenčnej nádrže,
zdrže dažďovej vody pre
akumuláciu dažďových
vôd na zavlažovanie
územia

93,12x15x60=
83,80 m3

množstvo dažďových vôd
pri 15 min. smerodajnom
daždi je

266,81 l/s

množstvo dažďových vôd
pri 15 min. smerodajnom
daždi je

158,70 l/s

množstvo dažďových vôd
pri 15 min. smerodajnom
daždi je

93,12 l/s
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Prehľad potrieb vody pre jednotlivé objekty:
Objekt B
•
•
•
•

Qp = 13,35 m3/deň = 0,232 l/s
Qm= 18,69 m3/deň = 0,32 l/s
Qh = 2,10 m3/h = 0,58 l/s
Qr = 4673 m3/rok

Objekt A
•
•
•
•

Qp = 2,40 m3/deň = 0,042 l/s
Qm= 3,36 m3/deň = 0,058 l/s
Qh = 0,38 m3/h = 0,11 l/s
Qr = 617 m3/rok

Objekty A1 a B1
•
•
•
•

Qp = 2,40 m3/deň = 0,042 l/s
Qm= 3,36 m3/deň = 0,058 l/s
Qh = 0,38 m3/h = 0,11 l/s
Qr = 617 m3/rok

Potreba vody je uvedená pre zamestnancov a návštevníkov.
Potreba požiarnej vody pre celý areál sa uvažuje Qpož = 18 l/s
Riešené objekty budú na verejný vodovod DN 250 – oceľ napojené v dvoch bodoch. Pre objekt B –
prípojka DN 150 – HDPE, ktorá bude zabezpečovať okrem potreby pitnej a úžitkovej vody aj vodu pre
areálový vodovod DN 100 s nadzemnými požiarnymi hydrantami na protipožiarne účely.
Na prípojke bude navrhnutá vodomerová šachta, v ktorej bude osadená vodomerná súprava pre meranie spotreby vody pre areálový vodovod a meranie spotreby pitnej vody pre objekt B.
Zabezpečenie požiarneho množstva vody na hasenie požiaru v riešenej lokalite musí byť navrhnuté
tak, aby vyhovovalo Vyhláške MV SR z 10. decembra 2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie
požiaru. Odberným miestom pre požiarnu vodu budú nadzemné hydranty.
Pre objekty A1 a B1 navrhujeme spoločnú vodovodnú prípojku DN 50 – HDPE, ktorá bude napojená
na potrubie DN 250 pomocou navŕtavacieho pásu. Na vodovodnej prípojke navrhujeme vodomernú
šachtu, v ktorej bude nainštalované meranie jednotlivo pre každý objekt. DN prípojky zahŕňa dimenziu tak pre vodu pitnú, úžitkovú aj pre vnútorné požiarne rozvody pre každý objekt zvlášť.
Poznámka:
Body, miesta napojenia na verejný vodovod boli konzultované a odsúhlasené so zástupkyňou BVS a.s.

8.1.2 Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd
8.1.2.1 Charakteristika súčasného stavu
Obec Bernolákovo má v súčasnosti vybudovanú kanalizačnú sieť. V rámci stavby Malokarpatský región – odkanalizovanie, sú odpadové vody z regiónu zvádzané do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa. Konkrétne odpadové vody z obce Bernolákovo sú dopravované výtlačným potrubím DN 200 – PVC – dĺ.
803,5 m cez ústrednú prečerpávaciu stanicu ČS – B1 do stokovej siete Ivanky pri Dunaji a ďalej do
ÚČOV Bratislava – Vrakuňa
Verejná kanalizácia obce Bernolákovo bola budovaná ako delená kanalizácia. Vzhľadom na konfiguráciu terénu v obci, musia byť odpadové vody z niektorých oblastí prečerpávané do stokovej siete cez
čerpacie stanice a výtlačné potrubia.
Prevádzkovateľom a vlastníkom kanalizácie v Bernolákove a ÚČOV je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Návrh odkanalizovania
Odvedenie splaškových vôd z riešenej lokality a jednotlivých objektov je navrhnuté kanalizačnou prípojkou pre splaškovú kanalizáciu z objektu A DN 150-PVC a kanalizačnou prípojkou DN150-PVC spoločne z objektov B a B1. Obidve prípojky budú zaústené do spoločnej revíznej šachty a odtiaľ budú
odpadové vody z objektov odvedené spoločnou kanalizačnou prípojkou DN150-PVC do verejnej kanalizácie DN 800 v Klementisovej ulici.
Podrobné riešenie a zameranie ukáže, či bude kanalizačná prípojka zaústená do verejnej kanalizácie
ako gravitačná alebo si vyžiada realizáciu ako výtlačné potrubie pomocou ČS. Bod napojenia bol konzultovaný a odsúhlasený so zástupkyňou BVS a.s.
Množstvo splaškových vôd pre jednotlivé objekty:
Objekt B
•
•
•
•
•

Q24=13,35 m3/deň = 0,23 l/s
Qm = 18,69 m3/deň = 0,32 l/s
Qhmax = 6,72 m3/h = 1,87 l/s
Qhmin = 0
Qročné = 4673 m3

Objekt A
•
•
•
•
•

Q24=2,40 m3/deň = 0,04 l/s
Qm = 3,36 m3/deň = 0,06 l/s
Qhmax = 1,21 m3/h = 0,34 l/s
Qhmin = 0
Qročné = 876 m3

Objekty A1 a B1
•
•
•
•

Q24=1,69 m3/deň = 0,03 l/s
Qm = 2,37 m3/deň = 0,04 l/s
Qhmax = 0,85 m3/h = 0,24 l/s
Qhmin = 0
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•

Qročné = 617 m3

•

Q24=17,44 m3/deň = 0,30 l/s
Qm = 24,42 m3/deň = 0,42 l/s
Qhmax = 8,78 m3/h = 2,45 l/s
Qhmin = 0
Qročné = 6 166 m3

Spolu:
•
•
•
•

Kanalizačná prípojka je navrhnutá na dvojnásobok Qhmax , čo predstavuje Qhmax = 4,90 l/s.
Odpadové splaškové vody zaťažia verejnú kanalizáciu Bernolákova množstvom: Q = 4,90 l/s.
Vyjadrenie zástupcu BVS a.s. z hľadiska bilancií:
• V súčasnosti nie je možné pripájanie nových investičných zámerov v Bernolákove. Napájanie
a odvádzanie splaškových vôd bude možné až po rekonštrukcii jestvujúceho kanalizačného
systému vrátane systému prečerpávania, teda ČS.

8.1.3 Odvedenie dažďových vôd
Recipientom pre odvádzanie dažďových vôd z povrchového odtoku je vodný tok Čierna Voda. Tento
tok je využívaný vzhľadom na jeho blízkosť ako hlavný recipient na odvádzanie dažďových vôd.
Zriedkavo je uvažovaný odtok aj vsakom do podzemných vôd. Tento typ likvidácie dažďových vôd si
vyžaduje podrobný hydrogeologický prieskum.
Návrh odvedenia dažďových vôd
Dažďové vody v riešenej lokalite z hľadiska čistoty delíme na:
•
•

Čisté – dažďové vody zo striech a zelene
Kontaminované (zaolejované), to sú dažďové vody z komunikácií, parkovísk a chodníkov

Množstvo dažďových vôd.
Čisté – dažďové vody zo striech a zelene
•

Objekt B: - zo striech: 73,65 l/s
zeleň:
4,17 l/s
spolu:

•

Objekt A - zo striech: 63,56 l/s
zeleň:
2,39 l/s
spolu:

•

77,82 l/s

65,95 l/s

Objekty A1 a B1 - zo striech: 16,81 l/s
zeleň:
1,46 l/s
spolu:

18,27 l/s

Čisté – dažďové vody zo striech a zelene spolu: 162,04 l/s
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Kontaminované (zaolejované), to sú dažďové vody z komunikácií, parkovísk a chodníkov
• Objekt B: 188,99 l/s – Odlučovač olejov RL s kapacitným prietokom 190,0l/s
• Objekt A 92,74 l/s – Odlučovač olejov RL s kapacitným prietokom 100,0l/s
• Objekty A1 a B1 - 74,85 l/s – Odlučovač olejov RL s kapacitným prietokom 80,0l/s
Kontaminované (zaolejované) vody z komunikácií, parkovísk a chodníkov spolu: 356,58 l/s
Dažďové vody kontaminované navrhujeme čistiť v odlučovačoch olejov a následne sústreďovať v dažďových (retenčných) nádržiach spolu s čistými dažďovými vodami a využívať buď na polievanie zelene
alebo likvidovať vsakovaním vo vsakovacích nádržiach na pozemku riešenej lokality.
Vhodnosť použitia vsakovacích nádrží bude podmienený výsledkami inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý určí vhodnosť tohto riešenia.
Návrh dažďových nádrží pre dažďové vody čisté aj vyčistené a pre jednotlivé objekty – výpočty priložené v tabuľke
•
•
•

Objekt B
Objekt A
Objekty A1 a B1

– 240,0 m3
- 143,0 m3
- 84,0 m3

8.2 Energetika
8.2.1 Zásobovanie elektrickou energiou
Ochranné pásma elektrických vedení
V zmysle zákona č. 251/2012 §43 je ochranné pásmo elektrických vedení definované:
• Do 22 kV a 1kV káblové vedenie: 1 m na obe strany od krajného kábla
• 22 kV vzdušné vedenie holé:

10 m na obe strany od krajného vodiča

• 110 kV vzdušné vedenie holé:

15 m na obe strany od krajného vodiča

• 22 kV vzdušné vedenie závesný kábel:

2 m na obe strany od kábla

Transformačná stanica VN/NN: vymedzené vonkajšou stenou transformačnej stanice
Energetická bilancia
Tabuľka 7 Energetická bilancia
OBJEKT

Funkcia

Počet
meraní

Vykurovanie
a príprava
TÚV

Pi /kW/

Ps /kW/

Max. rezervovaná
kapacita – hlavný
istič

Objekt B

OBCHOD

1

Plynom

858

435

650 A

Objekt A

OBCHOD

1

Plynom

755

266

9x3x80A

Objekty A1 a B1

OBCHOD

9

Plynom

133

60

1x3x100A

Vonkajšie osvetlenie

Osvetlenie

1

-

20

20

1x3x32A

1766

781

SPOLU

11
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Vykurovanie a príprava TÚV:

Plynom

UPOZORNENIE:
Developer územia najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
požiada Západoslovenskú distribučnú o konzultáciu PD pre vydanie stavebného povolenia.
Po odkonzultovaní PD pre SP požiada o uzatvorenie Zmluvy o pripojení hromadného charakteru v súlade s postupom uvedeným na stránke distribučnej spoločnosti: https://www.zsdis.sk/Uvod/Developeri/Ako-prebieha-developersky-projekt
Stanovisko k stavebnému povoleniu môže byť vydané až po nadobudnutí platnosti Zmluvy o pripojení. V súlade so štandardnými podmienkami zmluvy o pripojení, spoločnosť Západoslovenská distribučná buduje na svoje náklady distribučné rozvody v danej lokalite. Podmienkou je zabezpečenie
stavebného povolenia na spoločnosť Západoslovenská distribučná na objekty distribučného charakteru (VN, TS, NN rozvod) a zápis práv k pozemkom dotknutých výstavbou distribučných rozvodov
a zariadení v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná. Za týmto účelom, developer po uzatvorení Zmluvy o pripojení požiada Západoslovenskú distribučnú o vystavenie plnomocenstva.
Projektová dokumentácie pre stavebné povolenie musí byť spracovaná podľa štandardu PD, ktorý je
uverejnený na stránke:
https://www.zsdis.sk/Uvod/Developeri/Postup-riesenia-developerskych-projektov/Stavebne-povolenie
Popis technického riešenia
Súvisiaca investícia
Územím prechádza 22kV vzdušné vedenie č. 210/214, ktoré koliduje s plánovaniu výstavbou. Na preloženie vzdušného vedenia do kábla má vlastník zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. spracovanú projektovú dokumentácia pre územné rozhodnutie a podanú žiadosť o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „BA Bernolákovo Dukelská, VNK“. Predmetná kabelizácia vzdušného vedenia je
súvisiacou stavbou, s pripojením novej trafostanice obchodnej zóny. Obe investície bude potrebné
v ďalších stupňoch projektu časovo skoordinovať.
PS 01 - Trafostanica TS 1 (stavebník ZSD)
V lokalite výstavby bude vybudovaná nová kiosková betónová, transformačná stanica TS1 s transformátorom 2x630kVA.
Požadovaný pozemok pre TS vrátane uzemňovacej siete: 8m x 6m
Stavebná časť:
výrobca Elektro Haramia typ EH5
pôdorysné rozmery (š) x (d) x (v-nadzemná časť) = 4910mm x 2830mm x 2650mm (+podzemná časť
800mm)
Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá
funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať. TS sa osadí do výkopu na
zhutnené štrkové lôžko.
Okolo TS sa vybuduje vonkajšia uzemňovacia sieť.
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VN rozvodňa
typ KKTT
pole č. 1 - prívod linka č. 210/214
pole č. 2 - prívod linka č. 210/214
pole č. 3 – vývod na transformátor T1
pole č. 4 - vývod na transformátor T2
Transformátor:
22/0,4 kVA
výkon 2x 630kVA
NN rozvodňa:
voľne stojaci skriňový NN rozvádzač
NN od T1 - 8 poistkových odpínačov 400A
NN od T2 – 8 poistkových odpínačov 400A

Obrázok 1 Typ trafostanice

SO 01 VN prípojka
Z nového 22kV zakabelizovaného vzdušného vedenia č. 210/214, bude zrealizované odbočenie 2xVN
káblom do navrhovanej distribučnej.
Uloženie káblov bude v súlade s STN 34 1050 za dodržania STN 73 6005, do pieskového lôžka, s výstražnou fóliou. Pri križovaní komunikácií a inžinierskych sietí bude kábel uložený do chráničky FXKV
mm, uloženej na zhutnený podklad. Križovanie existujúcich komunikácií bude riešené riadeným podtláčaním.
Demontáž vzdušného vedenia
Demontáž a kabelizácia existujúceho vzdušného VN vedenia v území je riešená samostatnou stavbou
ZSD „BA_Bernolákovo Dukelská, VNK“.
SO 02 - NN ROZVODY (stavebník ZSD)
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Z NN rozvádzača navrhovanej TS budú vyvedené nové káblové vetvy NN rozvodu. Káble budú slučkované v navrhovaných istiacich skríň SR, umiestnených na verejne prístupných miestach lokality. Navrhované káblové vedenie je jednotného typu NAYY-J 4x240. NN káble budú uložené vo voľnom teréne
v káblovej ryhe 350x800 mm, 500x800 mm v pieskovom lôžku kryté tehlami a výstražnou fóliou. Pri
križovaní s cestou a vjazdami na pozemky budú káble uložené v káblových ryhách 500x1200 mm
v chráničkách FXKV 160 mm na zhutnenom podklade.
SO 03 – Prípojky NN
Prípojka objekt A a A1 – pripojenie bude priamo z NN rozvádzača navrhovanej TS.
Objekt B a B1: napojenie z novej SR distribučného rozvodu
Elektromerové rozvádzače navrhovaných odberných miest budú umiestnené na verejne prístupnom
SO 04 - Vonkajšie osvetlenie
Napojenie jednotlivých stožiarov VO bude realizované slučkovaním a pravidelným striedaním jednotlivých fáz. Všetky stožiare budú vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do spoločného výkopu s káblami NN rozvodu. Zemný pásik bude umiestnený min. 10cm pod alebo vedľa
káblového vedenia NN. Navrhované sú LED svietidlá, presná špecifikácia osvetľovacích stožiarov a typov svetelných zdrojov ako aj bod napojenia resp. bude definovaný správcom verejného osvetlenia.

8.2.2 Zásobovanie plynom
8.2.2.1 Charakteristika súčasného stavu
V lokalite výstavby centra OV sa nenachádza verejný plynovod STL. Výstavba v areáli si vyžiada predĺženie verejného plynovodu STL z rúr PE100SDR11 D90, dĺžky cca 452m s napojením na jestvujúci plynovod STL DN200, pred parcelou č. 4778/1.
Na parcele investora sa nachádza verejný plynovod VTL DN300 PN2,5MPa. Ochranné pásmo plynovodu VTL DN300 je 8m od osi na obe strany potrubia. V ochrannom pásme plynovodu VTL nesmie byť
parkovisko, ani chodník, len zelený pás.
Bezpečnostné pásmo plynovodu VTL predstavuje 20m od osi na obe strany potrubia. Objekty OV
budú osadené min. 20m od verejného plynovodu VTL.

8.2.2.2 Návrh riešenia
Verejný plynovod STL je navrhnutý z rúr z polyetylénu PE100SDR11 D90x8,2 , dĺžky 452m. Na verejnom plynovode 1m od napojenia, je navrhnutý celoplastový uzáver plynu so zemnou súpravou PE
D90. Vedený bude v zelenom páse, mimo ochranného pásma plynovodu VTL. Pri križovaní plynovodu
VTL, bude uložený v PE chráničke.
Prípojka plynu STL
Plynovodná prípojka STL sa napojí na navrhnutý verejný plynovod STL z rúr PE D90, 100kPa. Plynovodná prípojka STL je navrhnutá z rúr PE100SDR11 D63x5,8. Ukončená bude HUP, guľovým kohútom
cca 1m nad terénom, v plastovej certifikovanej skrinke, mimo ochranného pásma plynovodu VTL.
V plastovej certifikovanej skrinke bude osadený HUP, plynomer STL s prepočítavacím zariadením.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY BERNOLÁKOVO – SENECKÁ CESTA – CENTRUM OV V PRIESTORE CENTRUM II. – NÁVRH

52

Pred zahájením výkopových prác, je nutné prizvať majiteľov podzemných vedení k ich presnému vytýčeniu .
Križovanie a súbeh plynovodu ST s prípadným podzemným vedením musí byť v súlade s STN
736005, TPP90601
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9 ZHODNOTENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
9.1 Znečistenie ovzdušia
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. V § 7 zákona č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov je stanovený postup pre jej hodnotenie. Záujmové územie z hľadiska znečistenia ovzdušia nie je zaradené medzi zaťažené územia, v okrese Senec sa nenachádza
žiadny z 10-tich najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia v rámci SR pre základné znečisťujúce látky.
Územie okresu Senec je dobre prevetrávané, čím dochádza k rýchlemu a účinnému rozptylu plynných
znečisťujúcich látok v ovzduší. U tuhých znečisťujúcich látok vzrastá sekundárna prašnosť úmerne intenzite rozptylových podmienok.
Zdroje znečisťovania ovzdušia v okrese Senec pochádzajú z diaľkového prenosu znečisťujúcich látok z
bratislavskej aglomerácie (Slovnaft, Paroplynový cyklus, Volkswagen, OLO, Istrochem, Tepláreň II v
okrese Bratislava III), ako aj z miestnych a okolitých malých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a z dopravy.

9.2 Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou
Pôda je integrovanou zložkou životného prostredia a predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj. Vo všeobecnosti sa na plošnej kontaminácii pôd podieľajú najväčšou mierou činitele ako výskyt prirodzenej
kontaminácie pôd rizikovými prvkami z geochemických anomálií, vplyv globálnych emisií pochádzajúci prevažne zo zahraničných zdrojov, vplyv vnútroštátnych zdrojov s lokálnym až regionálnym dosahom z rôznych druhov priemyslu, vplyv poľnohospodárstva (najmä obsah ťažkých prvkov), divoké
skládky odpadu a vplyv emisií z dopravných prostriedkov.
Zdrojom degradácie pôd je komunálne a hlavne poľnohospodárske prostredie.
Hoci v rastlinnej výrobe došlo k útlmu spojenému s nižšími dávkami aplikácie priemyselných hnojív a
ochranných prostriedkov, stále sa prejavuje celoplošná degradácia s dopadom na zmenu štruktúry
pôdneho profilu a zvyškové obsahy niektorých cudzorodých látok. Bodovými zdrojmi kontaminácie sú
hnojiská a silážne jamy i strojové parky hospodárskych dvorov.
Podľa mapy kontaminácie pôdneho fondu (VÚPOP in Správa o stave životného prostredia SR v roku
2004) však dotknutá lokalita spadá do zóny relatívne čistých pôd. Geogénne podmienený obsah rizikových prvkov (ťažkých kovov) nepresahuje limitné hodnoty A.
Pôdy územia sú stredne náchylné na veternú eróziu. Prevládajú vetry SZ a JV smeru. Vietor spôsobuje
ročný odnos pôdy až 350 kg /ha. Z ďalších exogénnych procesov sa môže vyskytovať presadanie
spraší. Aktuálna vodná erózia je slabá (Atlas krajiny SR 2002).
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9.3 Kontaminácia horninového prostredia
Problém kontaminácie spočíva v antropickom narušovaní prirodzených ustálených biogeochemických
cyklov a tiež vnášaní rôznych druhov chemikálií organického alebo anorganického pôvodu do zložiek
životného prostredia. Určitý stupeň znečistenia horninového prostredia môžu spôsobiť predovšetkým
poľnohospodárske činnosti, priemyselné exhaláty, miestne prevádzky, odpadová voda a doprava, lokálne obmedzenejším, no intenzívnejším zdrojom znečistenia sa javia znečistené toky, z ktorých na
určitých úsekoch vsakuje znečistená voda. Časť kontaminantov prenikne do podzemnej vody, časť sa
zachytí aj v nenasýtenej zóne a horninovom prostredí. Divoké skládky môžu lokálne znečistiť aj horninové prostredie. V záujmovom území možno hodnotiť
V rámci k. ú obce Bernolákovo sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže:
Názov EZ:
Názov lokality
Druh činnosti:
Stupeň priority:
Registrovaná ako:

SC (001)/Bernolákovo – Pieskovisko – skládka s OP
Pieskovisko – skládka s OP
skládka komunálneho odpadu
v registri nie je uvedené
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Názov EZ:
Názov lokality
Druh činnosti:
Stupeň priority:
Registrovaná ako:

SC (002)/Bernolákovo – východ – ČS PHM smer Senec
východ – ČS PHM smer Senec
čerpacia stanica PHM
v registri nie je uvedené
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

9.4 Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie zaviazala plniť požiadavky spoločenstva v oblasti
ochrany, využívania, hodnotenia a monitorovania stavu vôd zastrešene rámcovým dokumentom známym pod názvom Rámcová smernica o vode – RSV (Water Framework Directive 2000/60/EC). Rámcová smernica bola transponovaná do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky č. 418/2010 Z. z.
o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona. Do nového zákona boli premietnuté aj jednotlivé
princípy z príslušných smerníc EU.
Kvalita vody v Malom Dunaji od nápustného objektu na Malom Pálenisku v Bratislave až po jeho zaústenie do Váhu v Kolárove, teda úsek dlhý viac ako 126 km, mala v roku 2010 prekročený len limit
pre dusitanový dusík. Malý Dunaj má veľký hospodársky význam, pretože sa jeho voda čerpá na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v chránenej vodohospodárskej oblasti Horného Žitného ostrova
cez kanále Malinovo-Blahová (HŽO I.) a Tomášov-Lehnice (HŽO II.). V oblasti Bratislavy do neho ústia
chladiace vody z dvoch blokov rafinérie Slovnaft a.s., ktoré bývajú zdrojom znečistenia ropnými látkami, fenolmi a inými látkami organického pôvodu. Druhým najvýznamnejším bodovým zdrojom znečistenia sú odpadové vody z ÚČOV mesta Bratislavy a odľahčovacích stôk. Hoci ÚČOV mesta Bratislavy čistí vody s vysokou účinnosťou, sú väčšinou zdrojom organického znečistenia a nutrientov. Pod
Bratislavou ústi do Malého Dunaja Šúrsky kanál, odvádzajúci nedostatočne čistené odpadové vody z
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podkarpatskej oblasti (Svätý Jur – Modra). Organické znečistenie sa samočistiacimi procesmi postupne odbúrava, ale N-NO2 sa vyskytuje v celom pozdĺžnom profile Malého Dunaja a ešte aj vo Váhu
ako ukazovateľ prekračujúci limitné koncentrácie podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Pravidelné sledovanie kvality povrchových vôd vykonáva SHMÚ v týchto najbližších profiloch:
•
•

Čierna voda - Senec, rkm 31,9
Čierna voda - Čierna voda, rkm 4,8

Tok Čierna voda v profile Čierna voda vykazuje dlhodobo najvyššie hodnoty znečistenia pre vysoký
obsah celkového dusíka a fosforu a mikrobiologické oživenie. Zlepšenie kvality vody v toku je zrejmé
v profile Senec okrem biologicko - mikrobiologických ukazovateľov.
Výrazné zlepšenie je v obsahu ťažkých kovov i organických mikropolutantov ako fenoly a ropné látky.
K výraznému zlepšeniu akosti povrchového toku v sledovanom úseku a aj oproti minulosti dochádza
vplyvom už zrealizovanej rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd Senec.
Kvalita podzemných vôd je ovplyvňovaná najmä charakterom využitia povrchu územia (husto osídlené územie a súvisiace komunálne zariadenia (kanalizácia), priemyselné aktivity, dopravné koridory
a uzly, skládky a staré environmentálne záťaže a znečistená zrážková voda. Z hľadiska ohrozenia zásob podzemných vôd znečisťujúcimi látkami (Atlas krajiny SR, 2002) je v hodnotenom území a jeho
širšom okolí nízke až veľmi veľké riziko.
Nepriaznivý vplyv na kvalitu vody Malého Dunaja má aj zaústenie Čiernej vody. Čierna voda v celej
dĺžke patrí medzi najznečistenejšie toky v povodí Malého Dunaja. Znečistenie Čiernej vody pochádza
hlavne z komunálnych odpadových vôd priľahlých obcí a novovybudovaných aglomerácií ako sú Chorvátky Grob, Slovenský Grob, Čierna Voda, Zálesie atď., z ktorých sú do Čiernej vody zaústené splaškové vody vo veľkej miere aj z malých domových čistiarní s pomerne slabým čistiacim efektom.

9.5 Hluk a vibrácie
Hluk je nežiaduci a škodlivý jav, ktorý nepriaznivo pôsobí na zdravotný stav obyvateľstva ako aj na
prírodné prostredie. Hlavnými zdrojmi hluku v riešenom území je doprava (automobilová doprava
súvisiaca s dopravou osobných a nákladných automobilov), železničná doprava (hlavne nákladné
vlaky) po železničnej trati ŽSR 130 : Bratislava - Šurany; Palárikovo –Štúrovo a letecká doprava (súvisiaca s prevádzkou Letiska M. R. Štefánika).
V súčasnosti najdominantnejším zdrojom hluku v predmetnej lokalite je existujúca doprava (pozemná
– cestná doprava ).
Hluk je v súčasnosti legislatívne upravený vyhláškou MZ SR č.549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom
zdravia človeka, avšak vplývajú aj na živočíšstvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú
poruchy sluchu, psychiky a zapríčiňujú neurózy.
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Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa Vyhlášky MŽ SR č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 8 Požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí
Kategória územia

Opis chráneného územia

Ref.čas.
interval

Prípustné hodnoty

a)
(dB)

Hluk z dopravy
Pozemná
a vodná
doprava
b c LAeq, p
) )

Železničné.
dráhy c
)
LAeq, p

Letecká doprava
LAeq, p

LAeq, p

Hluk z
iných
zdrojov
LAeq, p

I.

Územie s osobitnou ochranou pred hlu10
kom (napríklad kúpeľné miesta , kúpeľné a liečebné areály)

deň večer noc

45
45
40

45
45
40

50
50
40

60

45
45
40

II.

Priestor pred oknami obytných miestností
bytových a rodinných domov, priestor
pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a
d
iných chránených objektov, )rekreačné
územie

deň večer noc

50
50
45

50
50
45

55
55
45

65

50
50
45

III.

Územie ako v kategórii II v okolí diaľnic,
ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií
s hromadnou dopravou, železničných
9) 11)
dráh a letísk,
mestské centrá

deň večer noc

60
60
50

60
60
55

60
60
50

75

50
50
45

IV.

Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny,
priemyselné parky, areály závodov

deň večer noc

70
70
70

70
70
70

70
70
70

95

70
70
70

Pozn.:
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén.
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 11)
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas
vyučovania a pod.
––––––––––––––––––––––
10) § 35 zákona č. 538/ 2005 Zúz. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a
prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č. 135/ 1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady SR č. 164/ 1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je však lokálny a časovo obmedzený na dobu výstavby. Počas výstavby bude potrebné dodržiavať protihlukové opatrenia na zabránenie šírenia hluku zo stavby.
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9.6 Radónové riziko a seizmicita
Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov, ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v
budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a
vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z podložia stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb.
Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa riešené územie
nachádza v oblasti so stredným radónovým rizikom. Postup stanovenia presnej objemovej aktivity
radónu v pôdnom vzduchu, priepustnosti základových pôd riešeného územia ako aj návrh opatrení
bude vykonaný v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie v zmysle príslušných legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.
Kategória radónového rizika – podľa STN 73 0601 – STREDNÉ. Je nutné vykonať protiradónové stavebné opatrenia.
Podľa STN 73 0036, príloha A.2 „Seizmotektonická mapa Slovenska“, sa hodnotené územie nachádza
v oblasti, kde sa v historicky známom období vyskytla intenzita zemetrasenia 6° makroseizmickej aktivity MSK-64.

9.7 Nakladanie s odpadmi
Navrhované funkčné využitie v riešenom území prinesie vznik prevažne komunálneho odpadu a nevyvolá žiadne zmeny v problematike zberu a likvidácie odpadu v obci Bernolákovo.
Stavebné sute počas výstavby areálu budú priebežne odvážané na riadenú skládku s nekontaminovaným odpadom. Miesto skládky bude upresnené v ďalšom stupni projektového riešenia.
Z hľadiska odpadového hospodárstva ide o prevádzky, ktoré majú riešený spoločný systém odpadového hospodárstva založený na separácii zložiek odpadov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Bernolákovo č. 7/2019 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Bernolákovo v znení dodatku č. 1 k VZN
Pôvodca odpadov bude dodržiavať ustanovenia zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Evidencia odpadov
bude vykonávaná v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti.

9.8

Zásady ochrany a tvorby životného prostredia

Životné prostredie
• V zmysle zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť účinnú ochranu povrchových a podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie.
• Rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacej legislatívy.
• Rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších
predpisov.
URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY BERNOLÁKOVO – SENECKÁ CESTA – CENTRUM OV V PRIESTORE CENTRUM II. – NÁVRH

58

•

Zabezpečenie radiačnej ochrany realizovaním prieskumu objemovej aktivity radónu v pôdnom
vzduchu, priepustnosti základových pôd riešeného územia ako aj návrhom opatrení sa zaoberať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie10.

Odpadové hospodárstvo
•
•

•
•

Dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a
ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva,
Dodržiavať ustanovenia VZN obce Bernolákovo č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bernolákovo v znení
dodatku č. 1 (rok 2020)
Vzniknutý odpad z výkopových prác monitorovať na prítomnosť škodlivých látok a podľa výsledkov ho zneškodniť v súlade s platnou legislatívou,
Odstrániť rozptýlený odpad v území.

10

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MZ SR Č.
528/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
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10 NÁVRH KONCEPCIE ZELENE
10.1 Charakter a popis riešeného územia
10.1.1 Širšie zázemie a ochrana prírody
Územie širších vzťahov je charakterizované poľnohospodársky využívanou krajinou.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny riešené územie spadá v zmysle § 12 zák. č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov do prvého stupňa ochrany. Nenachádzajú sa
tu maloplošné chránené územia národného významu, ani územia európskeho významu.
V k. ú. obce sa nachádzajú prvky RÚSES:
•

•

•

biokoridor nadregionálneho významu nBKVII - prepája biocentrá Strmina – Šúr – Malý Dunaj. V riešenom území bol navrhnutý na vybudovanie, lebo prechádzal cez poľnohospodársku
pôdu veľkoplošnú, intenzívne obrábanú. Plynulý prechod bol sťažený bariérovými prvkami
komunikáciou a železnicou. V riešenom území sa spája s rBKXVIII a pokračuje v trase Čiernej
Vody smerom na Šúr.
biokoridor regionálneho významu rBKXVIII Čierna voda - prepája biocentra a biokoridory. Je
tvorený vodným tokom s brehovými porastami. V riešenom území končí pri zastavanom
území obce, kde sa spája s nBK. Návrh počíta s predĺžením aj na časť Ľadovej vody, tým sa
prepojí biocentrum Bažantnica s Čiernou vodou. Technickými úpravami sa sprietoční úsek Ľadovej vody. V časti prechodu do k.ú. Chorvátsky Grob posilniť brehovú zeleň.
biocentrum regionálneho významu rBC27 - Bažantnica ( v RÚSES nazvané Ľadová voda) je
zvyškom lužných vŕbovo- topoľových lesov v poľnohospodárskej krajine, genofondovo významná lokalita z hľadiska fauny. Do riešeného územia nezasahuje.

Prvky MÚSES:
•

mBC1 Lesík Sacky - biocentrum miestneho významu, tvorí ho lesný porast pri toku Čiernej
vody. Posilňuje funkčnosť nBK VII. Stresové faktory: blízkosť záhradkovej osady, blízkosť komunikácie.

10.1.2 Riešené územie
Zeleň v riešenom území takisto ako územie širších vzťahov je charakterizovaná len ako poľnohospodársky využívaná krajina.

10.2 Návrh riešenia
V návrhu riešenia pri navrhovanej hmotovo-priestorovej skladbe, zastavanosť budovami a spevnenými plochami neumožňuje v danom priestore vytvoriť plošne funkčnejšiu vegetáciu, z toho dôvodu
sa návrh ozelenenia riešeného územia sústreďuje na zvýšenie „kvality“ plôch zelene.
Pre zmiernenie negatívnych dôsledkov vybudovania spevnených plôch rozsiahlych parkovísk je potrebné realizovať sadovnícke úpravy vo forme viacetážovej (viacvrstvovej) zelene so zastúpením stro-
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mov, krov a bylín a to osobitne v časti plôch zelene popri komunikácii – čím by sa aspoň trochu zmiernil vplyv na susediacu malopodlažnú zástavbu rodinných domov so záhradami. Pri výbere druhov viacetážovej zelene je potrebné uprednostňovať odolné druhy domácich krov s cieľom podpory biodiverzity.
Z hľadiska presadzovania strategických dokumenty SR a EU, najmä adaptácie na klimatickú zmenu je
potrebné rešpektovať platné STN – napríklad STN 73 6110, ktorá predpisuje minimálne 1 strom na 4
parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami. Priestory pre výsadbu stromov musia
mať šírku minimálne 3,00 m pre prirodzený rozvoj podzemných aj nadzemných častí stromov . Navyše, v priestore parkovacích miest, kde sa bude sadiť vzrastlá zeleň, je potrebné zabezpečiť podmienky pre jej úspešný rast a rozvoj – čiže je tu potrebné inštalovať prekoreňovacie moduly, ktorých
rozmery (šírka 3 m, hĺbka 0,5 m – 0,8 m) garantujú prirodzený rozvoj koreňovej sústavy. Inštalujú sa
nad priepustné lôžko, ktoré umožní voľný priesak zrážkovej vody.
Z pohľadu adaptácie na zmenu klímy je potrebné riešiť:
•

•

Na úrovni budov - požiadavku na vegetačné strechy a prípadne aj vegetačné steny (ak to charakter stavby dovoľuje – buď priamo popínavé nenáročné rastliny na fasádu, alebo využiť
„lankový“ systém
Zachytiť zrážkovú vodu zo striech do retenčných nádrží a zachytenú vodu využívať na sanitárne účely

Požiadavka na „regulatívy ochrany a tvorby životného prostredia a regulatívy ochrany prírody, tvorby
krajiny a udržiavania ekologickej stability, ako aj regulatívy nakladania s odpadovou vodou a dažďovou vodou“
Využiť OZE
•

Na úrovni spevnených plôch – požiadavka na kvalitu povrchov spevnených plôch a umožnený
vsak – spádovanie do priľahlej zelene a vytvorených vsakovacích rigolov, vsak priamo do podložia cez priepustné povrchy (napríklad priepustnú dlažbu (viď obrázok nižšie). Na základe
niektorých zverejnených hydrogeolog. posudkov by mal byť vsak v Bernolákove možný11.

Z hľadiska aplikácie regulatívu max nepriepustnosti, je možné skonštatovať, že tento regulatív bol
v slovenských podmienkach uvedený v rámci aktualizácie metodickej príručky“ Štandardov minimálnej vybavenosti obcí (2010). Ide o stanovenie maximálne možnej nepriepustnosti (teda v škále „úplná
priepustnosť (0 %) – max . nepriepustnosť (100 %)
V hore menovanom dokumente bol pre kategóriu „Obchodné a nákupné centrá“ (tab. na str.110) navrhnutý regulatív maximálnej nepriepustnosti 60% pri zachovaní minimálneho 15% podielu vegetačných plôch (zelene). Uvedené je plne v súlade aj s regulatívmi používanými v zahraničí, napríklad Vo
Veľkej Británii v Londýne (Sutton)12 sa s vyhodnocovaním každej novej investičnej výstavby za pomoci

11

Poznámka: V najbližšom období sa bude meniť legislatíva, osobitne sa pripravuje novelizácia Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (ďalej ako Vodný zákon) v znení neskorších predpisov, spolu s vykonávacími vyhláškami, ktorými sa upraví možnosť
udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami prostredníctvom vsaku aj na parkoviskách pre osobné automobily bez potreby ORL. Zároveň by sa mal pripravovať aj Metodický pokyn zo strany MŽP SR ešte v roku 2021
12

Developing Green Space Guidelines for Sutton July 2011
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tzv. indexu zelenej infraštruktúry (Green Infrastructure Score -GIS)13, v samotnom Londýne za pomoci
v roku 2021 navrhnutého Green Factor14. Spočíva v stanovení indexu ešte pred zahájením výstavby,
vypočítania indexu v prípade realizácie výstavby a ich vzájomného porovnania. Rovnako je tomu aj v
niektorých spolkových krajinách v Rakúsku (napríklad mesto Graz ma pri povolení „Priestory pre priemysel, obchod, výrobu a výskum“ (Betriebsgebiete für Industrie, Gewerbe, Produktion und Forschung)
ale aj pre „Obchodné, kancelárske priestory, služby a nákupné centrá „(Handels-, Büro-, Dienstleistungszonen, Einkaufszentren) max.60% nepriepustnosti .
Výpočet je na základe percentuálneho vyjadrenia podľa rozlohy zastavania a typu povrchu nasledovne:
•
•
•
•

Úplná priepustnosť (0 %) – rastlý terén so zeleňou, resp. vodná plocha
Polovičná priepustnosť (50 %) – plocha pokrytá zatrávňovacími dlaždicami, resp. iným polopriepustným povrchom
Čiastočná nepriepustnosť (70%) - plocha pokrytá dlažbou v pieskovom lôžku
Nepriepustnosť (100 %)– zastavaná plocha, plocha plne nepriepustná pre zrážkovú vodu (pokrytá asfaltom, plocha pokrytá dlažbou v maltovom lôžku)

Okrem toho sa do konečného výpočtu započítava rozloha vegetačných striech či už vytvorená na strechách budov, alebo na podzemných garážach (ak sa na danej ploche takáto vegetačná strecha nachádza), kde sa pri celkovej bilancii plôch samotná plocha zelenej strechy počíta nasledovne:
•
•
•

s výškou pôdneho substrátu 8 – 15cm počíta ako 60% nepriepustnosť
s výškou pôdneho substrátu 15 – 30 cm počíta ako 45% nepriepustnosť
s výškou pôdneho substrátu 30 – 50 cm (a viac) počíta ako 20% nepriepustnosť

Výsledkom je priemerná priepustnosť vyjadrená súčtom priepustnosti plôch podľa jednotlivých typov
povrchov na danej ploche.
(m² typu plochy • hodnota faktora priepustnosti x) + (m² typu plochy • hodnota faktora
priepustnosti x) + ...
% nepriepustnosti = ---------------------------------------------------------------------------------------------------m² celková rozloha pozemku

Pretože je v súčasnosti riešená plocha nezastavaná a teda plne priepustná, je počiatočný stav „úplná
priepustnosť (0 %) – tj. rastlý terén so zeleňou.
Konečný stav by mal byť v súlade s metodickou príručkou Štandardy min. vybavenosti obcí s navrhnutým indexom max. nepriepustnosti 60%. Pri riešenom návrhu bude potrebné teda buď zvýšením
podielu rastlej zelene (vrátane dodržania minimálneho 15% podielu vegetačných plôch (zelene),
a/alebo upraviť povrchy (napr., využívaním polopriepustných povrchov a pod.) a/alebo vybudovať na
plochách so zástavbou vegetačné strechy a pod.

13

http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/resources/GI_and_CC_Action_Plan_Consultation_Draft_02.09.10.pdf

14

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/urban_greening_factor_lpg_pre-consultation_draft.pdf
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Obrázok 2 Parkovisko Parndorf – priepustná dlažba parkovísk vyspádovaná do vsakovacieho rigolu

Priepustná dlažba parkovísk vyspádovaná do vsakovacieho rigolu (s obrubníkmi, ktoré usmerňujú
vsak) – popri komunikácii je výsadba nenáročných domácich krovov (príklad parkovisko v Kitsee)
Obrázok 3 parkovisko nákupne stredisko Kitsee
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Obrázok 4 Príklad riešenia parkoviska

11 NÁVRH REGULÁCIE ÚZEMIA
Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania pozemkov, resp. jednotiek pre reguláciu,
vrátane limitov využitia územia, zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb, zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny a napojenie na verejné dopravné
a technické vybavenie územia v podrobnosti zodpovedajúcej cieľu spracovania a rozsahu územia urbanistickej štúdie sú formulované v nasledujúcej štruktúre:

11.1 Regulácia funkčného a priestorového usporiadania
• Všeobecná časť – definovanie pojmov
• Regulácia funkčného využitia
• Regulačné listy blokov

11.1.1 Všeobecná časť – definovanie pojmov
Regulatívy sú definované v textovej a grafickej forme: Stanovenie podmienok výstavby na jednotlivých pozemkoch musí zároveň rešpektovať
Funkčne a priestorovo homogénna jednotka – Regulačný celok
• zásady podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb
a verejného dopravného a technického vybavenia územia,
• zásady umiestňovania stavieb na jednotlivých pozemkoch,
• zásady začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny
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Pozemok – regulačná jednotka
Je najmenšia vyčlenená časť, ktorá môže byť zastavaná alebo nezastavaná nadzemnými podlažiami,
je najmenšou územnou jednotkou riešeného územia. Pre jednotlivé pozemky sú stanovené zastavovacie podmienky, nevyhnutná vybavenosť stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia,
Intenzita využitia územia
Intenzita využitia územia je miera exploatácie územia zástavbou, vyjadrená množstvom zástavby na
jednotku územia. Ukazovateľmi intenzity využitia územia sú relatívne ukazovatele:
• index podlažných plôch (IZP),
• index zastavaných plôch (IPP),
pričom najčastejšie bývajú stanovené ako maximálne prípustná hranica miery využitia územia. Pre
zabezpečenie zachovania potrebného rozsahu zelene v území sa používa
• index zelene (IZ).

11.1.2 Priestorové usporiadanie
Určenie výšky objektov
• celková výška budovy je daná maximálnym počtom nadzemných podlaží, pričom max. konštrukčná
výška pre občiansku vybavenosť 3500 mm
Odstupy stavieb
• odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
Oplotenie stavieb
• pozemok je možné oplotiť plotom maximálnej výšky 1800 mm
• oplotenie rožných pozemkov nesmie zasahovať do rozľadového poľa komunikácií
Charakteristika typov urbanistickej štruktúry zastavaného územia
Voľná zástavba solitérov
• zástavba nevytvára ucelený, kompaktný priestor, priestorový rámec vzniká na základe dojmovej
previazanosti bodových prvkov,
• priestorový prejav solitérov je relatívne samostatný.

11.1.3 Regulácia funkčného využitia
Ukazovatele intenzity využitia územia:
• index zastavaných plôch (IZP) stanovuje maximálny možný podiel zastavanosti regulačného bloku
pozemnými stavbami a inžinierskymi stavbami spĺňajúcimi konštrukčnú charakteristiku budov
v zmysle funkčnej regulácie. Podiel zastavanosti je vyjadrený pomerom zastavanej plochy stavbami
k celkovej výmere regulačného bloku. Zastavaná plocha je vymedzená ortogonálnym priemetom
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vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií nadzemných častí stavby alebo súboru stavieb do vodorovnej roviny.
• Index podlažných plôch (IPP) – udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemne časti
zástavby k celkovej výmere stavebného pozemku
• Index zelene (IZ) – stanovuje minimálny podiel plôch zelene (vrátane vodných plôch) v rámci regulačného bloku s maximálnou priepustnosťou povrchu.
Zastavovacie podmienky na jednotlivých pozemkoch sú určené stavebnými čiarami:
• stavebná čiara – je územný priemet zvislej roviny, ktorá je rozhraním zastaviteľnej a nezastaviteľnej
časti pozemku. V nezastaviteľnej časti pozemku nie je možné umiestňovať žiadne trvalé budovy,
bez ohľadu na to, či majú nadzemné alebo podzemné podlažia.
• uličná čiara – je hranicou medzi pozemkom a verejným priestranstvom, alebo verejným komunikačným priestorom.

11.1.4 Prípustné funkčné využitie
ZASTAVITEĽNÉ PLOCHY
Občianska vybavenosť

OV
Obchod a služby

OV-O

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

OV-Z

Nevýrobné služby

OV-NS

Administratíva

OV-Z

Stravovanie

OV-S

Doprava

D
Odstavné plochy

Technická infraštruktúra

D-P
TI

Prečerpávacia stanica odpadových vôd

TI-ČS

Trafostanica

TI-TS

Verejné priestranstvá - Námestia

VP

NEZASTAVITEĽNÉ PLOCHY
Verejné priestranstvá

Zeleň

Z
Parková zeleň

Z-P

Sprievodná zeleň komunikácií a vod. tokov

Z-K
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Tabuľka 9 Hlavné zariadenia
FUNKČNÉ VYUŽITIE
Občianska vybavenosť

OV
Hypermarket

OV-O

Obchod a služby

OV-O

Nevýrobné služby

OV-N

Tabuľka 10 Možné zariadenia doplnkovej funkcie občianska vybavenosť
FUNKČNÉ VYUŽITIE
Občianska vybavenosť

OV
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

OV-Z

Verejné stravovanie

OV-S

Administratíva

OV-A

Blok

OO

Základné údaje
Vymedzenie bloku
Je situovaný v neurbanizovanom priestore, poľnohospodársky využívanom, nadväzujúci na cestu
I/61, rešpektujúci navrhovanú preložku cesty I/61

Plocha bloku
•

4,1 ha

Charakteristika
•

Riešené územie v súčasnosti predstavuje neurbanizovaný priestor, poľnohospodársky využívaný

Limity
•
•
•
•

VTL plynovod DN 300
vodovod DN 600
Podzemné rozvody závlahovej vody vrátane ochranného pásma - 5m od osi potrubia
Ochranné pásma letiska M. R. Štefánika Bratislava

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. a vyhlášky FMD č. 35/1984 § 15 je v riešenom území potrebné rešpektovať ochranné pásma komunikácií
• Cesty I. triedy - 50 metrov od osi vozovky
• Cesty III. triedy - 20 m od osi vozovky
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Regulácia
Funkčné využitie
•
•
•

lokalizácia zariadení: OV-O, OV-N, OV-S, OV-Š, OV-Z, TI, DP
Verejné priestranstvo VP – nezastaviteľná plocha, doplnená drobnou architektúrou, umeleckým dielom, zeleňou (vrátane ihrísk), vodnými plochami
Zeleň Z-P, Z-K,

Priestorové usporiadanie:
Spôsob zástavby
•

samostatne stojace budovy (vzájomne prepojené)

Podlažnosť
•

Max. 2 NP

Stavebná čiara
•

V zmysle regulačného výkresu

Intenzita využitia
•
•
•

Maximálny koef. zastavanej plochy (IZP)
Minimálny index zelene (KZ min)
Maximálny index podlažných plôch (IPP)

0,4
0,30
0,6

Zeleň
•
•
•

sadovnícke úpravy vo forme viacetážovej (viacvrstvovej) zelene so zastúpením stromov, krov
a bylín,
pri výbere druhov viacetážovej zelene je potrebné uprednostňovať odolné druhy domácich
krov s cieľom podpory biodiverzity.
z hľadiska adaptácie na klimatickú zmenu je potrebné rešpektovať platné STN – napríklad
STN 73 6110, ktorá predpisuje minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta v priestore medzi
protiľahlými stojiskami.

Doprava
•
•
•

Navrhované komunikácie v zmysle STN 736110
Odstavné plochy pre OV v zmysle STN 736110,
Pešie a cyklistické prepojenia

Technická infraštruktúra
vedenia technickej infraštruktúry umiestňovať v rámci verejného priestoru do chodníka, komunikácie, kanalizačnú sieť v telese komunikácie
• Zásobovanie vodou
o navrhované vodovodné potrubia DN 150 HDPE,
•

Odvádzanie splaškových vôd
o navrhované kanalizačné potrubia DN 150 PVC a napojenie na verejnú kanalizáciu v obci
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•

Odvádzanie dažďových vôd na pozemkoch
o zo striech umiestniť a likvidovať na vlastných pozemkoch
o zo spevnených plôch umiestniť a likvidovať na vlastných pozemkoch
o likvidovať drenážou

•

Odvádzanie dažďových vôd s komunikácií a spevnených plôch verejných priestorov
o likvidovať v sprievodných zelených pásoch, odvodňovacích a vsakovacích rigoloch
o likvidovať drenážou

•

Zásobovanie plynom
o navrhovaný STL plynovod D 90,

•

Zásobovanie elektrickou energiou
o zakabelizovanie 22 kv
o nová TS 2x630 kVA
o kábelové NN vedenia umiestňovať v zelených pásoch

•

Verejné osvetlenie
o VO verejné osvetlenie, energeticky úsporné zdroje, unifikovaná výbava z hľadiska zjednodušenia údržby a prevádzky systému

•

Telekomunikácie
o slaboprúdové rozvody SL umiestňovať najmä v zelených pásoch

11.2 Návrh zastavovacích podmienok
Návrh zastavovacích podmienok s určením účelu využitia a intenzity zástavby, vyjadrené prípustným
druhom stavieb, koeficientom zastavanosti, indexom podlažných plôch, limitom výšky zástavby, podielom zelene vychádza priamo z urbanistického návrhu.
Pri stanovení limitných rozvojových parametrov z hľadiska priestorového usporiadania územia, je potrebné nadviazať na regulácie intenzity využitia územia stanovené pre obdobné územia v záväznej
časti ÚPN obce Bernolákovo, v znení zmien a doplnkov. Účel využitia jednotlivých objektov vychádza
z definovanej funkcie, pričom detailná funkčná regulácia je uvedená v kapitole 15 Návrh zmien a doplnkov.
Tabuľka 11 Zastavovacie podmienky
Funkcia

Plocha RÚ
(ha)

OO - Plochy občianskej vybavenosti

4,1029

IZP max15
0,4

IPP max16
0,6

KZ
min17

Max. výška (m)
0,30

15

15

IZP max – maximálny koeficient zastavanosti
IPP max – maximálny index podlažných plôch
17 KZ min – minimálny koeficient zelene
16
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Tabuľka 12 Funkčné využitie a plošné bilancie
Funkcia

OO - Plochy občianskej vybavenosti

Celková výmera
(m2)
41.029

ZP18
(m2)
Cca 11 000

SP19
(m2)

Zeleň
(m2)
abs/zap20
12 069

19 234

HNP21
SPOLU
(m2)
19 456,52

HNP
OV22
(m2)
19 456,52

V regulačnom výkrese sú stanovené stavebné čiary, ktoré vymedzujú zastavateľnú plochu a neprekročiteľnú hranicu pre nadzemné časti budov v rozsahu:
1. predná stavebná čiara – vymedzujúca neprekročiteľnú hranicu pre nadzemnú časť budovy
vo vzťahu k uličnej čiare,
2. zadná stavebná čiara – vymedzujúca neprekročiteľnú hranicu pre nadzemnú časť budovy
vo vzťahu k vnútornej časti pozemku (vnútroblok),
3. bočná stavebná čiara – vymedzujúca neprekročiteľnú hranicu pre nadzemnú časť budovy voči
susedným budovám.

18

ZP – zastavaná plocha
SP – spevnená plocha
20 Absolútna a započítateľná plocha zelene
21 HNP – hrubá nadzemná podlažná plocha
22 OV – Občianska vybavenosť vrátane administratívy
19
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12 NÁVRH VECNEJ A ČASOVEJ
ETAPIZÁCIE USKUTOČŇOVANIA
VÝSTAVBY
Návrh urbanistickej koncepcie rieši v dotknutom území umiestnenie vybavenostných funkcií v rozsahu objektovej skladby:
•
•

Objekty A, A1
Objekty B, B1

Z hľadiska vecnej a časove etapizácie uskutočňovania výstavby sa predpokladá následná postupnosť:
•

Objekty A, A1, B, B1 – I. etapa výstavby

13 BILANCIE FUNKČNÉHO VYUŽITIA
PLÔCH
13.1 Bilancie funkčného využitia plôch v riešenom území
Tabuľka 13 Bilancie funkčných plôch
Funkcia
Občianska vybavenosť - A

Výmera (m2)

Podiel

4481,93

10,72%

Občianska vybavenosť – A1

809,44

1,94%

Občianska vybavenosť – B

4481,93

10,72%

Občianska vybavenosť – B1

719,36

1,72%

Plocha zelene

19233,97

46,02%

Spevnené plochy a komunikácie

12068,64

28,88%

Celkový súčet

41795,27

100,00%
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Graf 1 Bilancie funkčných plôch

28,88%

10,72%
1,94%

Občianska vybavenosť - A
Občianska vybavenosť – A1
Občianska vybavenosť – B
Občianska vybavenosť – B1
Plocha zelene
Spevnené plochy a komunikácie

10,72%
1,72%

46,02%

13.2 Bilancie podlažných plôch v riešenom území
Tabuľka 14 Bilancie hrubých podlažných plôch podľa funkcií
Funkcia

Výmera HPP v m2

Podlažnosť

Podiel

Občianska vybavenosť - A

2 NP

8 963,86

46,07%

Občianska vybavenosť – A1

1 NP

809,44

4,16%

Občianska vybavenosť – B

2 NP

8 963,86

46,07%

Občianska vybavenosť - B1

1 NP

Celkový súčet

719,36

3,70%

19 456,52

100,00%

Graf 2 Podiel funkcií podľa podlažných plôch (nadzemné podlažia)
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4%

46%
46%

Občianska vybavenosť - A
Občianska vybavenosť – A1
Občianska vybavenosť - B
Občianska vybavenosť - B1

4%

14 VIZUALIZÁCIA ZAČLENENIA ZÁSTAVBY
DO ÚZEMIA
Sú súčasťou grafickej časti
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15 NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV ÚPN
OBCE BERNOLÁKOVO
Z Urbanistickej štúdie Zóna Bernolákovo – Senecká cesta – Centrum občianskej vybavenosti v priestore Centrum II vyplýva návrh zmeny platného Územného plánu obce Bernolákovo, v znení neskorších zmien a doplnkov.
Navrhovaná zmena je vypracovaná v súlade so zadaním urbanistickej štúdie a v súlade so systematikou Územného plánu obce Bernolákovo v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom neoddeliteľnou
súčasťou návrhu zmien a doplnkov sú výkresy (Návrh podkladu pre ZaD ÚPN obce Bernolákovo)
s priemetom navrhovaného riešenia do všetkých relevantných výkresov ÚPN obce Bernolákovo.

15.1 Textová časť návrhu zmien a doplnkov
15.1.1 Územný plán obce Bernolákovo v znení zmien a doplnkov
Pre riešené územie sú v súčasnosti existujúca funkcia
•

funkcia poľnohospodársky využívaná pôda

Schéma 11 Regulácia funkčného využitia v Územnom pláne obce Bernolákovo znení zmien a doplnkov
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15.1.2 Návrh zmien a doplnkov funkčného využitia územia
Ako vyplýva z návrhu koncepcie urbanistickej štúdie – zmenou funkčného využitia z funkcie – plochy
ornej pôdy na funkciu Plochy občianskej vybavenosti sa sleduje cieľ:
•

V exponovanej polohe obce vytvoriť centrum občianskej vybavenosti

Z hľadiska funkčného využitia sa pre celé riešené územie navrhuje funkcia: Územie občianskej vybavenosti, pričom ide o rozvojové územie.
Tabuľka 15 Regulatívy funkčného využitia – návrh zmien a doplnkov
k.ú

ÚPN obce Bernolákovo v znení zmien a doplnkov

Návrh zmien a doplnkov UŠ Zóna Bernolákovo –
Senecká cesta – Centrum občianskej vybavenosti
v priestore Centrum II

Bernolákovo

Plochy ornej pôdy

Plochy občianskej vybavenosti

Schéma 12 Návrh zmien a doplnkov regulácie funkčného využitia plôch v Územnom pláne obce Bernolákovo
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REGULAČNÝ LIST BLOKU

O

I.

Identifikačné číslo bloku

OO

II.

Funkčné využitie

Plochy občianskej vybavenosti

III.

Základná charakteristika

Plochy a zariadenia základnej a vyššej občianskej vybavenosti

IV.

Funkčná regulácia
Prípustná funkcia - Prevládajúca funkcia- 60 % funkčného využitia celého regulačného bloku.
plochy občianskej vybavenosti
• hypermarket
• predajne potravinárskeho tovaru (potraviny, zelenina-ovocie, mäsiarstvo, pekáreň)
• predajne základného nepotravinárskeho tovaru (drogéria, papiernictvo, odevy, kvety, lekáreň) zariadenia občerstvenia a spoločného stravovania (pohostinstvo, kaviareň, reštaurácia, cukráreň,
bar)
• zariadenia základných služieb pre obyvateľstvo (holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, čistiareň,
• oprava elektrospotrebičov, oprava obuvi a odevov)
• zariadenia sociálnej infraštruktúry (predškolské zariadenia, základné školy, kluby, zdravotnícke zariadenia atď.)
• zariadenia prechodného ubytovania (penzióny, hotely ...).

•

V.

Doplnková funkcia

Neprípustná funkcia

• drobné výrobné prevádzky, ktoré nie sú zdrojmi znečisťovania
ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o
ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
• šport a rekreácia súvisiace s lokalitou - ihriská a oddychové plochy
• verejná a vyhradená zeleň súvisiaca s lokalitou
• príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné
pre obsluhu územia
• ostatné funkcie - iné okrem neprípustných
•
•

• výroba (priemyselná a poľnohospodárska)
• sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru, okrem skladov súvisiacich s prevádzkou
• výroba (priemyselná a poľnohospodárska) a podnikateľské aktivity výrobné, vrátane drobných výrobných prevádzok, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie týchto objektov a prevádzky, ktoré sú zdrojmi hluku
• zariadenia dopravy, okrem zariadení súvisiacich s prevádzkou
• individuálna chatová rekreácia.
• bývanie

Regulácia intenzity využitia pozemku
maximálny index zastavanej plochy (IZP)
0,40

minimálny index zelene (KZ)
0,30

VI.

Regulácia urbanistickej štruktúry

• sústredená zástavba izolovaných objektov

VII.

Regulácia intervenčných zásahov

• realizácia urbanistickej štruktúry formou novej výstavby

VIII.
IX.

Regulácia zelene v území

• uplatňovať stanovištne vhodné, geograficky pôvodné, v menšej miere osvedčené introdukované okrasné druhy

Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov

• výkres verejnoprospešných stavieb

X.

Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia

XI.

Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD

• rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z OP letiska M. R. Štefánika Bratislava, stanovených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 166/81 zo dňa 03.07.1981,
•
• Urbanistická štúdia
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Max. výška objektov
2NP
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Index podlažných plôch (IPP)
0,6

