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ZÁPISNICA 15.02.2022 
 
Komisia pre tvorbu nového územného plánu (KNUP) 
 
Rokovanie komisie 15.02.2022 o 17:00 v zasadačke Obecného úradu 
Prítomní členovia a hostia menovite podľa prezenčnej listiny: 
Ing. Michal Peleš, , Ing. Ivan Jurča, , Ing. Martina Brunel, Ing. arch. Radomil Kachlík, Ing. Miroslav 
Michelík  
Hostia: Ing. Jaroslav Sekerka 
Ospravedlnení z rokovania:, Bc. Miroslav Turenič, Bc. Kristián Babic, Radovan Hanic, Ing.arch. Tomáš 
Sabin 
Prítomných členov s právom hlasovať: 5 z 9 
Minimálne kvórum na schválenie uznesenia: 3 
 
 
 
Program KNUP: 
 
1, Úvod 
2, Dopravné projekty – kruháč na ceste III/1065, pasport dopravneho značenia  
3, Vyjadrenie k zámeru „za Shellkou“ – k prvému podkladu od spracovateľa 
4, Majetkové vysporiadanie na OZ 
5, Doprojektovanie areálu ZŠ a MŠ na Komenského  
6, Rôzne  
 
 
 
 
K bodu 2. 
Ing. Sekerka odprezentoval samotný pasport dopravného značenia a dôvod jeho aktualizácie, ktorým je 
zosúladenie dopravného značenia s vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z a normou STN 01 8020 Dopravné 
značenie na pozemných komunikáciach. Členovia komisie si podrobne prešli navrhované zmeny a nad 
rámec navrhovaného odporúčajú zapracovať prerokované zmeny a ďalej pokračovať v rozpracovávaní 
nasledujúcich tém: 

- Zriadenie odvodňovacej priekopy v zelenom páse na Trnavskej ulici /medzi križovatkou s 
Potočnou a Poľovníckou ul./ V súčasnosti parkujúce autá bránia rozhľadu vozidlám 
vychádzajúcim z Potočnej ul. 

- Rokovať s obyvateľmi Mierovej ul. o zriadení zóny 30/alt. spomaľovacieho prahu asi v polovici 
ulice 

- Obnovenie rokovania s obyvateľmi Čerešnovej ul. o odovzdaní ul. do správy obce. 
- Obnovenie rokovaní s majiteľmi pozemku potrebného na vybudovanie predĺženia Šípkovej ul. 

po Tabakovú ul. Projekt existuje – žiadať zaslanie od Ing. Sekerku. 
- Stavebné prepojenie cyklochodníka Bernolákovo - Nová Dedinka na Moravskú ul. preveriť či 

nemá investor podmienku UR, SP vybudovať tento prepoj, naprojektovať zrealizovať. 
- Realizácia spomaľovacých prahov – sinusových na Poľnej ul. – Peleš – navrhuje zvážiť 

alternatívu priestorového spomaľovača, ktorý nepoškodzuje vozidlá.     
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- Dopravné preriešenie celého centra obce, tak ako bolo zadefinované pre ur.arch súťaž 
s tažiskovým koncepčným riešením ulíc, Viničná, Školská. Zadať požiadavky, objednať projekt. 

- Prechod pre chodcov cez Dukelskú ul. v priestore Chalúpkova – chodník za cintorínom. 
- Osadenie značiek označujúcich vchod a východ z obce na I/61, zníženie/zvýšenie rýchlosti 

v celom úseku na 70km/h 
- Osadenie signalizačného značenia železničného priecestia zo Železničnej ul. 
- Ulica Záhradná – osadiť tabuľu zóna 30, tak bude znížená rýchlosť platiť pre celú ulicu, 

vybudovať spomaľovač za križovatkou Záhradná- Vršky, po dohovore s obyvateľmi 
 

- Obmedzujúce dopravné zásahy na (vedlajšich) príjazdových komunikáciách upresňovať, resp. 
stanoviť, po dohode s dotknutými, príslušnými obyvateľmi. 

 
 
KNUP odporúča tento materiál, keďže sa jedná len o zosúladenie dokumentácie s novou 
vyhláškou stiahnuť z programu OZ. Následne po zapracovaní zmien, a schváleni na ODI 
materiál trvalo zverejniť na webe obce, kde by mali obyvatelia možnosť online do neho 
nahliadniť a pripomienkovať. Pripomienky a návrhy občanov podrobiť odbornému posúdeniu, 
prekonzultovaní s dotknutými a priebežne zapracovávať do dokumentácie.   
 
Samostatne KNUP prebrala tému okružnej križovatky na Lúčnej ul. /križovanie s ul Hrubé lúky/. 
Ing Sekerka, prezentoval predbežný návrh na dostupných pozemkoch a konštatoval, že 
križovatka by sa dala umiestniť iba pri masívnom zábere pozemku MŠ Kondrótova. KNUP 
odporúča znovu urýchlene rokovať s majiteľmi pozemku potrebného na riadne osadenie 
okružnej križovatky v pôvodne plánovanom priestore, a taktiež rokovať s BSK (dopravná 
komisia) o možnej spolupráci (BSK bude rekonštruovať cestu na Novú Dedinku). 

 
KNUP súhlasí s navrhovanou aktualizáciu Dopravného pasportu a odporúča pokračovať v navrhnutom 
postupe. Zároveň odporúča obnoviť rokovania s vlastníkmi pozemkov potrebných pre výstavbu okružnej 
križovatky na Lúčnej ul. 
ZA: 5  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  
 
 
K bodu 3.  
Vyjadrenie k zámeru „za Shellkou“ – k prvému podkladu od spracovateľa – bez hlasovania 
 
Komisia KNUP prerokovala odpoveď spracovanú M. Pelešom a dohodla sa, že odpoveď doplní 
o pripomienky I, Jurču, UPI, v časti zásad a regulatívov umiestnenia dopravného vybavenia. Odpoveď 
je prílohou zápisnice. 
 
 
K bodu 4.  
Majetkove vysporiadanie na 16. zasadnutie OZ / - bez hlasovania 
 

K majetkoprávnemu vysporiadaniu:  

Návrh manželov Podobných – stiahnuť. Pozemky, cez ktoré sa predpokladá vedenie IS nie je v majetku 
obce /Dukelská ul./ Doložiť najprv súhlasy všetkých majiteľov pozemkov a majiteľa /správcu 
komunikácie/ Odporúčanie – podať si návrh na zmenu funkčného využita pozemku. 

Návrh pani Nedeliakovej – postupovať ako na Svätoplukovej ul. ponúknuť aj ostatným susedom, predať 
kto ponúkne viac. 

K bodu 5. 
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Doprojektovanie areálu ZŠ a MŠ na Komenského – bez hlasovania 
 
KNUP bola v krátkosti informovaná o problémoch s kapacitami v ZŠ, ktoré boli prezentované na porade 
poslancov. Okrem hladania dočasného riešenia na preklenutie času do dostavby ZŠ Školská, je súbežne 
nutné riešiť aj ďalšie priestory. Keďže obec má posúdenie areálu na Komenského ulici, KNUP odporúča 
pokračovať v doprojektovaní celého areálu ZŠ a MŠ na Komenského ulici ako celku, rozetapizovať 
projekt. 
K bodu 6. 
Rôzne 
 
p. Brunel  
- Do komisie VO na prístavbu ZŠ Školská nominovať na KNUP Ing.arch. Kachlíka 
-  
 
 
 
Rokovanie bolo ukončené o 19:10 
 
Zapisovateľ:  Ing. Michal Peleš, v. r. 
 
Predseda:  Ing. Michal Peleš v. r. 
 
Overovateľ:  Ing. Martina Brunel v. r. 
  Ing. Ivan Jurča v.r. 
   













Komentár k USZ z 22.12.21 
 
Úvod: 
V roku 1990 malo Bernolákovo cca 4400 obyvateľov a zároveň:  2 areály ZŠ 
        2 areály MŠ 
        1 areál SŠ 
        2 kostoly 
        Futbalové ihrisko 
        Volejbalové ihrisko 
        3 detské ihriská 
        1 zdravotné stredisko 
        Strelnicu 
        Verejný barokový park 
        3 obchody a 1 nakupne stredisko 
 
Dnes má Bernolákovo prihlásených 9300 obyvateľov /cca 13000 reálnych/ a zároveň: 
        2 areály ZŠ – nízka kapacita 

2 areály MŠ – nízka kapacita 
1 areál SŠ – vyhovujúca kapacita 

        2 kostoly – nízka kapacita 
        Futbalové ihrisko - nevyhovujúce 
        4 detské ihriská – nizka kapacita 
        1 zdravotné stredisko – nizka kapacita 
        3 supermarkety – vyhovujúce 
        1 domov dôchodcov - vyhovujúce  
 
V území spracovanom v UŠZ prichádza k navýšeniu počtu obyvateľov o 1/3 stavu z roku 1990. 
V porovnaní veľkostí sídiel v SR podľa počtu obyvateľov je navýšenie počtu obyvateľov o 1500 
porovnatelný s veľkostou obce Uhrovec, ktorá /údaje z roku 2017/ je 672 najvačším sídlom z cca 
2700, Teda 2100 sídiel je menších ako zámer. Jedná sa o 16% nárast počtu obyvateľov, teda aj 
navrhovaná činnosť by mala prinášať v priemere 16% podiel na celkovej infraštrukture. Len pre 
informáciu je odhadovaný investičný dlh na občianskej vybavenosti 40 000 000 € 
V navrhovanej forme je zámer nevyhovujúci /UŠ alebo UP-Z musí byť kladne prerokovaná OZ 
Bernolákovo/ z viacerých dôvodov.  
Návrhované územie je „odrezané od pôvodnej obce frekventovanou cestou I/61, preložka je 
v optimistickom variante plánovaná za dekádu, teda územie musí poskytovať také funkcie, ktoré 
budú vybalncovávať obrovské zaťaženie existujúcej občianskej a dopravnej infraštruktúry obce. 
 
OV 
 
Materská škola – ak by mala byť prevádzkované obcou, kapacita min 60 detí, tomu zodpovedajúci 
dvor, malá telocvičňa. OV – materská škola je vybavenosť s nízkou prioritou, keďže predpokladaný 
časový rámec realizácie – 7 až 10 rokov demogrfický predstavuje pokles tlaku na predškolské 
zariadenia, ale enormný tlak na školské, športové a voľnočasové vybavenie obce pre školopovinnú 
a adolescentnú mládež. 
 
Obchodné prevádzky sú rátané v obchodnej pasáži /Centrum II - Kaufland/ veľmi otázna 
obsaditeľnosť a rentabilita. – mimo požiadaviek obce. 
 
Kaviarne – ok 
 
Zdravotné ambulancie – vyhovujúce – podľa požiadaviek obce 



Absentuje možnosť práce /kancelárie, drobné prevádzky, coworking/ vytvára tlak na dopravu, 
presuny, keďže nie je žiaduce aby sa oblasť menila cez deň na mesto duchov, treba pracovať aj 
s udržaním časti ľudi v zóne a poskytnutí príležitosti aj obyvateľom z existujúcej obce /pozitívny 
dopad na regionálnu dennú migráciu/ 
 
Úplne absentuje jedna z hlavných požiadaviek obce, športoviská /podľa charkteristiky z „Výstupu 
z komise KNUP“/ ktorá by priniesla novú chýbajúcu funkciu zameranú na školopovinnú mládež, 
dospievajúcich a dospelých, ktorá by vdýchla zóne špecifický nádych, v prípade športovisk 
regionálneho významu by profitovala z polohy pri ceste I/61. čiastočne by tým kompenzovala 16% 
nárat počtu obyvateľov. 
 
Doprava 
 
Upozornujeme na zásady a regulatívy umiestnenia verejneho dopravného vybavenia z paltnej UPN 
v znení ZaD 1/2010, viď príloha UPI obec Bernolákovo, časti podčiarknuté červenou, ktoré boli 
prenesené do ZaD 1/2020 na strane 39  - Zásady a regulatívy vyplývajúce z riešenia územného plánu v 
znení následných zmien a doplnkov, časť Cestná doprava . ZO zásad uvedených v dokumentoch 
vyplýva nutnosť DKP komunikácií a podľa výsledku znížiť, alebo ponechať intenzitu zaťaženia územia, 
alebo etapizovať plán výstaby tak, že bude naviazaný na naslednú preložku I/61. Toto je hlavnou 
požiadavkou obce, tak aby sme sa dokázali ďalej vyjadriť k navrhovanému projektu.  
 
 
 
Vychádzajúc zo stanovísk dotknutých orgánov a DKP k zóne Centrum II - Kaufland je dopravné 
napojenie len cez styčníkovú križovatku na III/1083 nedostočné, keďže zo zóny Kaufland nebolo 
umožnené ľavé odbočenie a muselo byť doplnené vjazdom z I/61. V tomoto štádiu rozpracovania je 
potrebné preriešiť aj túto alternatívu. Alternatívou može byť riešenie rozpracované v ÚŠ zóny 
Centrum II – Kaufland ako alternatíva 2, napojenie cez okružnú križovatku odpájacej vetvy preložky 
I/61. 
Pešie a cyklistické napojenie, je riešené nedostatočne, nie je zapracované dvojbodové mimourovňové 
napojenie na pôvodnú obec. Tak isto nie je vhodné urovňové napojenie na zónu Centrum II – 
Kaufland, keďže je predpokladaný enormný nárast dopravy a nevyhovujúce priestorové pomery 
/dostaočné dĺžky pripájacích a odpájacích pruhov/ 
Nie je riešená zastávka regionálnej autobusovej dopravy / v koordinácií Centrum II – Kaufland/  
 
 
Priestorové kompozičné požiadavky 
 
Návrh posobí náhodným a nesúrodým dojmom nezohladnujúcim suburbárny charakter obce. 
Požiadavkou obce bolo vytvoriť námestie a zhromaždovací priestor /10%/  
Navrhovaná koncepcia blokových domov evokuje pocit sídliska z dôb minulých. Vhodnejšia koncepcia 
by bola viacero roztrusených bodových domov rôznych výšok utopených v zeleni. Zahustujúca zeleň 
by bola logickým pokračovaním Dolného hája a integracia prírodného a antromorfného prostredia na 
úrovni spoločnej symbiozy by bola naplnením cieľov strategických dokumentov na ochranu ŽP 
a adaptaciu na klimatickú zmenu. Tento koncept by viacej korenspondoval s viziou sídla ktorá vzišla 
z Ideovej urbanistickej súťaže 2021. viď https://www.archinfo.sk/sutaze/slovenske/vizia-rozvoja-
obce-bernolakovo-vysledky-sutaze.html 
 
V návrhu nie su rešpektované ochranné pásma lesa a cesty I.triedy. Tieto ochranné pásme je 
nevyhnutné rešpektovať a návrh koncipovať tak, aby boli tieto OP záväzné aj pri následnej realizácií. 
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