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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
 

Obec  Chorvátsky Grob,  ako  stavebný  úrad  príslušný  podľa  §  119  ods.  3  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), 
na  základe  Určenia  stavebného  úradu  príslušného  na  konanie,  č.  OU‐BA‐OVBP2‐2021/050219‐002,  zo  dňa 
15.02.2021,  ktoré  vydal  Okresný  úrad  Bratislava,  Odbor  výstavby  a bytovej  politiky,  Oddelenie  štátnej 
stavebnej správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona 
návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby ‐ líniová stavba  podľa § 139 ods. 3 stavebného zákona, ktorý dňa 
26.01.2022 podal 

Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo 

(ďalej  len  "navrhovateľ"),  a  na  základe  tohto  posúdenia  vydáva  podľa  § 39  a  39a  stavebného  zákona  a  § 4 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 
 

Verejný vodovod ‐ Lekárenská ulica 
Bernolákovo, BERNOLÁKOVO, Lekárenská ulica 

 
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 2773/188, 2764/1, 2773/90, 2773/114, 2773/173, 2775/1, 
2773/18, 2773/234, 2773/235, 2773/179, 2773/27, 2773/28, 2773/328, 2773/154, 2773/30, 2773/7, 2773/31, 
2773/247,  2773/219,  2773/349,  2773/200,  2773/268,  2773/228,  2773/184,  v  katastrálnom  území 
Bernolákovo. 
 
Druh stavby:   inžinierska stavba  – miestny rozvod vody 
    líniová stavba – vodovodný rad 
 
Účel stavby:   verejný vodovod pre dodávky pitnej vody pre obyvateľov Lekárenskej ulice 

 
Uvedená stavba má v zmysle § 43a ods.3 písm. g) stavebného zákona charakter inžinierskej stavby. 
Uvedená stavba má v zmysle § 139 ods.3 písm. e) stavebného zákona charakter líniovej stavby. 
 
Stavba obsahuje: 

- Verejný vodovod  

a) vedený v pozemkoch  reg. „C“  KN p.č. 2773/188, 2764/1, 2773/90, 2773/114, 2773/173, 2775/1, 

b) dimenzia DN100 HDPE, PN10 – dĺžka vodovodu 339,86 m, 

c) napájaný na verejný vodovod DN200 vedený v Poštovej ulici v mieste zemného uzáveru  a verejný 
vodovod DN 150 v Orechovej ulici v mieste zemného uzáveru,  

- 18x vodovodná prípojka (z toho 17x D32 a 1x D50)  a  18x vodomerná šachta na pozemkoch reg. C KN, p.č. 
2773/18,  2773/234,  2773/235,  2773/179,  2773/27,  2773/28,  2773/328,  2773/154,  2773/30,  2773/7, 
2773/31, 2773/247, 2773/219, 2773/349, 2773/200, 2773/268, 2773/228, 2773/184. 
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- Vodomerné šachty sú navrhované betónové prefabrikované, vnútorných rozmerov 900x1200x1800 mm. 

- Hydrant  sa  navrhuje  podzemný  liatinový  DN80  s krytím  1,0  m,  ktorý  bude  osadený  v uzlovom  bode 
staničenia 162,32 m, pričom pred hydrantom bude osadený podzemný uzáver HAWLE 4000 DN80. 

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
1. Stavba  bude  umiestnená  na  pozemkoch  register  "C"  parc.  č.  2773/188,  2764/1,  2773/90,  2773/114, 

2773/173,  2775/1,  2773/18,  2773/234,  2773/235,  2773/179,  2773/27,  2773/28,  2773/328,  2773/154, 
2773/30, 2773/7, 2773/31, 2773/247, 2773/219, 2773/349, 2773/200, 2773/268, 2773/228, 2773/184, v 
katastrálnom území Bernolákovo, ako  je zakreslená vo výkrese č. 2 – Vodovod ‐ Situácia v mierke 1:500, 
ktorý bol doložený ku návrhu o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby. 

2. Projektová  dokumentácia  pre  územné  rozhodnutie  bola  vypracovaná  Ing.  Michalom  Martinákom  – 
PLYNSA, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo. 
Zodpovedným projektantom je Ing. Michal Martinák, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 3104*A2.   
Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Stavebného úradu. 
 

3. Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN: Stavba musí spĺňať 
základné požiadavky na stavby v zmysle § 43 a všeobecné technické požiadavky v zmysle § 47 stavebného 
zákona,  ako  aj  požiadavky  príslušných  stavby  sa  týkajúcich  predpisov  a  noriem.  Vo  vzťahu  k  jestvujúcim 
inžinierskym  sieťam  musia  byť  dodržané  ustanovenia  STN  73  6005.  Stavba  okrem  toho  musí  spĺňať'  aj 
požiadavky  príslušných  legislatívnych  predpisov  týkajúcich  sa  ochrany  prírody  a  bezpečnosti  pri  práci. 
Stavbou  dotknuté  susedné  pozemky  budú  bezodkladne  po  ukončení  stavebných  prác  uvedené  do 
pôvodného stavu. 

4. Počas realizácie stavby, ani počas jej užívania nesmú byť poškodzované susedné nehnuteľnosti. Nevyhnutné 
vstupy na susedné pozemky vyvolané realizáciou stavby sú podmienené súhlasom ich vlastníkov. 

5. Stavebník  je  povinný  vykonať  náležité  opatrenia  na  zamedzenie  nadmerného  znečistenia  alebo 
neodôvodneného  poškodenia  obecnej  komunikácie  počas  realizácie  stavby  a  na  zabezpečenie  bezpečnej 
plynulej premávky na nej. 

6. Ochrana  zdravia  ľudí  –  zásobovanie  vodou,  odkanalizovanie,  dodávka  tepla,  osvetlenie  a odvetranie 
priestorov, stanovené povinnosti vyplývajú z požiadaviek platných právnych predpisov určených na ochranu 
zdravia ľudí. 

7. Navrhovateľ  je  povinný  pred  realizáciou  výkopových  prác  zabezpečiť  vytýčenie    a označenie  všetkých 
podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem.  

 

Osobitné podmienky: 

 Projektové  riešenie  bude  spĺňať  požiadavky    vyhlášky  č.  532/2002  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú 
podrobnosti  o všeobecných  technických  požiadavkách  na  výstavbu  a všeobecných  technických 
požiadavkách na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si od príslušného stavebného úradu 
stavebné povolenie podľa stavebného zákona.  

 Navrhovateľ je povinný splniť, resp. zohľadniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov 
štátnej  správy,  samosprávy  a organizácií,  vznesených  v územnom konaní.  Zvlášť  upozorňujeme  na 
podmienky: 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

1.  Obec  Bernolákovo,  Hlavná  111,  900  27  Bernolákovo,  Stanovisko  obce  k PD  pre  územné 
rozhodnutie a stavebné povolenie na stavbu „Verejný vodovod – Lekárenská ulica“ v k.ú. Bernolákovo 
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a vyjadrenie  k súladu  stavby  s platnou  územnoplánovacou  dokumentáciou,  zo  dňa  15.07.2021,  č. 
052/5581/2021/DK  

Obec  Bernolákovo,  zastúpená  starostom  obce  Mgr.  Richardom  Červienkom,  vydáva  stanovisko  v 
zmysle § 4 ods. 3 písm. d)  zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v  spojení  s § 140b ods. 1, 2  zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k PD 
pre  územné  a stavebné  povolenie  na  stavbu  „Verejný  vodovod  –  Lekárenská  ulica“ na  pozemkoch  „C“  KN 
parc.  č. 2764/1, 2773/173, 2773/188, 2773/114, 2773/90, v k. ú. Bernolákovo a vyjadrenie k súladu stavby s 
platnou územnoplánovacou dokumentáciou. 

Pozemky  sa  nachádzajú  na  Lekárenskej  a Orechovej  ulici,  v  hraniciach  zastavaného  územia  obce 
Bernolákovo, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990, podľa § 2 písm. i) zákona č. 
220/  2004  Z.z.  o  ochrane  a  využívaní  poľnohospodárskej  pôdy  a  o  zmene  zákona  č.  245/2003  Z.  z.  o 
integrovanej  prevencii  a  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých 
zákonov. 

V  zmysle  platnej  územnoplánovacej  dokumentácie  (UPD)  obce  Bernolákovo  schválenou  dňa 
13.12.1995 uznesením č. 7/95  je predmetný pozemok súčasťou funkčnej plochy určenej pre využitie: plocha 
cestných  komunikácií,  a to  miestna  obslužná  komunikácia  funkčnej  triedy  C3.  Prípustný  spôsob  využitia 
funkčnej plochy: územie slúžiace pre verejné technické vybavenie. 

Predmetom projektu je vybudovanie verejného vodovodu DN100 na ulici Lekárenská, ktorý sa napojí 
na  jestvujúci  vodovod  DN150  v križovatke  ulíc  Orechová,  Lekárenská  a prepojí  sa  na  vodovod  DN200 
v križovatke ulíc Lekárenská, Poštová. Dĺžka navrhovaného vodovodu je 339,86 m. Po trase na navrhuje 19 ks 
vodovodných prípojok D32 a 1 ks D50.   

Z  vyššie  uvedeného  vyplýva,  že  stavba  „Verejný  vodovod  –  Lekárenská  ulica“  na  pozemku  „C“  KN 
pare. č. 2764/1, 2773/173, 2773/188, 2773/114, 2773/90, v k. ú. Bernolákovo je v súlade s verejným záujmom, 
nakoľko nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou schválenou dňa 13.12.1995 uznesením 
č. 7/95. 
 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, vyjadrenie zo dňa 

17.08.2021 pod č. HŽP/15039/2021 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „R.ÚVZ“) ako 
vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) 
zákona  NR  SR  č.  355/2007  Z.  z.  o  ochrane,  podpore  a  rozvoji  verejného  zdravia  a  o  zmene  a  doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu 
žiadateľa Obec Bernolákovo, Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo zo dňa 05.08.2020, podľa § 13 ods. 
3 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko: 

Súhlasí sa s návrhom na územné a stavebné konanie stavby „Verejný vodovod – Lekárenská ulica“ na 
p. č. 2764/1, 2773/173, 2773/188, 2773/114, 2773/90, k.ú . Bernolákovo s touto podmienkou: 

Ku kolaudácii stavby predložiť laboratórny rozbor pitnej vody z vodovodných rozvodov stavby, ktorý preukáže 
vyhovujúci  kvalitu  pitnej  vody  podľa  Vyhlášky MZ  SR  č.  247/2017  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o 
kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní 
pitnou vodou v znení neskorších predpisov. 
 

3. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek    štátnej správy odpadového hospodárstva, 
Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 28.07.2021  pod. č. OU‐SC‐OSZP‐2021/011281‐002 

Po preskúmaní žiadosti a na základe doručenej dokumentácie podľa ustanovenia § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. a 
bod 2. zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie: 

A.) K projektovej  dokumentácii  pre  účely  vydania  územného  rozhodnutia,  Okresný  úrad  Senec,  odbor 
starostlivosti  o  životné  prostredie,  úsek  štátnej  správy  odpadového  hospodárstva,  nemá  námietky 
k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok: 

• držiteľ odpadu  je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6  zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch, 
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• držiteľ  odpadu  je  povinný  správne  zaradiť  odpad  alebo  zabezpečiť  správnosť  zaradenia  odpadu  v 

súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 

• odpady  sa  môžu  uložiť  len  na  riadenú  skládku  prevádzkovanú  na  základe  rozhodnutia  príslušného 
orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, 

• skladovanie výkopovej zeminy  tak ako  je uvedené v §3 ods.18)  zákona o odpadoch  je možné  len na 
základe  súhlasu  príslušného  orgánu  štátnej  správy  odpadového  hospodárstva  v  súlade  s  §97  ods.l) 
písm. v) zákona o odpadoch, 

• priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP 
SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

B.) K projektovej  dokumentácii  pre  účely  vydania  stavebného  povolenia,  Okresný  úrad  Senec,  odbor 
starostlivosti  o  životné  prostredie,  úsek  štátnej  správy  odpadového  hospodárstva,  nemá  námietky 
proti realizácii predmetnej stavby. 

 Pri  realizácii  stavby  je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.  z. o odpadoch a súvisiace všeobecne 
záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 

 Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo 
fyzická osoba‐podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je 
pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. 

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14  ‐ držiteľa odpadu 
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 Pôvodca  odpadu  je  povinný  jednotlivé  odpady  správne  zaraďovať  a  zhromažďovať  vytriedené  podľa 
druhov odpadov a poddruhov  (katalógových  čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.  z., 
ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov),  zabezpečiť  pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo  iným 
nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade 
so zákonom o odpadoch. 

 Pôvodca  odpadu  je  povinný  viesť  evidenciu  a  ohlasovať  údaje  z  evidencie  príslušnému  okresnému 
úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, 
v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti. 

 Ak sa nekontaminovaná zemina a  iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas  stavebných 
prác  použije  na  účely  výstavby  v  prirodzenom  stave  na  mieste,  na  ktorom  bol  vykopaný,  nejde  o 
odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch. 

 Investor  (pôvodca)  komunálnych  odpadov  je  povinný  okrem  iného  zapojiť  sa  do  systému  zberu 
komunálnych  odpadov  v  obci  aj  pre  komodity  sklo,  kovy,  biologicky  rozložiteľný  odpad  zo  záhrad  a 
parkov. 

 Investor  odovzdá  tunajšiemu úradu doklady o  odbere odpadov  vzniknutých  z  realizácie  stavby  a  ich 
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 
ods.l písm. b) bod 5 zákona o odpadoch 

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely vydania 
územného rozhodnutia a stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o 
správnom konaní.  
 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, oddelenie požiarnej prevencie, 

Hasičská 4, 902 01 Pezinok, vyjadrenie zo dňa 13.08.2021 pod č. ORHZ‐PK‐2021/002060‐002 

Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranné  zboru  v  Pezinku  ako  príslušný  orgán  štátnej  správy 
posúdilo podľa §28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 
40b  vyhlášky Ministerstva  vnútra  SR  č.  121/2002  Z.z.  o požiarnej  prevencii  v znení  neskorších  predpisov  PD 
stavby  z hľadiska  protipožiarnej  bezpečnosti  stavby  pre  stavebné  konanie  „Verejný  vodovod  –  Lekárenská 
ulica“ v obci Bernolákovo, p.č. 2764/1, 2773/173, 2773/188, 2773/114, 2773/90, k.ú. Bernolákovo,  investor: 
Obec Bernolákovo, a s riešením protipožiarnej ochrany bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
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5. Okresný  úrad  Senec,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  úsek  ochrany  prírody  a  krajiny, 
Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 05.08.2021  pod. č. OU‐SC‐OSZP‐2021/011884‐002 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, 
orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý organ podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon"),  dáva  v  zmysle  §  9  ods.  i  písm.  b)  a  c)  zákona  nasledovné 
záväzné stanovisko: 
1. Stavba sa navrhuje umiestniť v  zastavanom území obce a v území, pre ktoré piati prvý stupeň ochrany v 

rozsahu ustanovení § 12 zákona. 
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú. 
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany. 
4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby vás upozorňujeme, že v zastavanom 

území obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo 
výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 10 m2; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 
ods. 3 zákona je príslušná rozhodnúť obec Bernolákovo – orgán ochrany prírody a krajiny.  

5. V  prípade  stavby  v  blízkostí  drevín  je  potrebné  postupovať  v  zmysle  STN  83  7010  Ochrana  prírody  ‐ 
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni 
celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov 
a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. 

 

6.  Okresný  úrad  Senec,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  úsek  štátnej  vodnej  správy, 
Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 18.08.2021  pod. č. OU‐SC‐OSZP‐2021/011829‐002 
Žiadosťou zo dňa 21.07.2021 ste predložili na vyjadrenie podľa ust. § 28 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 ) projekt stavby: 
Bernolákovo:  „Verejný  vodovod  –  Lekárenská  ulica“  v obci  Bernolákovo,  p.č.  2764/1,  2773/173,  2773/188, 
2773/114,  2773/90,  k.ú.  Bernolákovo,  pre  Obec  Bernolákovo,  Hlavná  111,  900  27  Bernolákovo.  Projektovú 
dokumentáciu vypracoval Ing. Michal Martinák v júli 2021 
Projekt  rieši  vybudovanie  verejného  vodovodu  DN100  na  ulici  Lekárenská,  ktorý  sa  napojí  na  jestvujúci 
vodovod  DN150  v križovatke  ulíc  Orechová,  Lekárenská  a prepojí  sa  na  vodovod  DN200  v križovatke  ulíc 
Lekárenská,  Poštová.  Dĺžka  navrhovaného  vodovodu  je  339,86 m.  Po  trase  na  navrhuje  19  ks  vodovodných 
prípojok D32 a 1 ks D50. 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne 
príslušný orgán štátnej správy preskúmal návrh riešenia. Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných 
pomerov možná po splnení nasledovných podmienok: 
- návrh zástavby v danej lokalite musí byť v súlade s platným Územným plánom obce Bernolákovo, 
- ustanovenia 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  ),  ust.  vyhlášky  MŽP  SR  č.556/2002  Z.z.  o  vykonaní  niektorých 
ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy, 

- pri  umiestňovaní  a  realizácii  stavby  žiadame  rešpektovať  jestvujúce  inžinierske  siete,  vodárenské  zdroje, 
prírodné  liečivé  zdroje,  vodné  toky  a  nádrže  a  ich  ochranné  pásma,  resp.  zohľadnené  požiadavky  ich 
vlastníkov a prevádzkovateľov 

- budú rešpektované ochranné pásma podzemných rozvodov závlahovej vody a požiadavky ich správcu, 
- napojenie  sa  na  verejný  vodovod  bude  možné  až  po  odsúhlasení  s ich  vlastníkom  a prevádzkovateľom 

a uzatvorení  zmlúv  a uzatvorení  zmluvy o budúcej  zmluve na  zabezpečenie odborného  výkonu prevádzky 
verejného vodovodu  

Vodovod je vodná stavba. 
Investor požiada o vydanie povolenia na vodnú  stavbu,  v zmysle ust.  § 26  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)  pred 
vydaním stavebného povolenia na hlavnú stavbu. 
Toto  vyjadrenie  nie  je  rozhodnutím  v  správnom  konaní  a  nenahrádza  povolenie,  ani  súhlas  orgánu  štátnej 
vodnej  správy  vydávané podľa  vodného  zákona  a  podľa  §  73 ods.  18  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) sa považuje za 
záväzné stanovisko. Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný. 
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7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie  zo dňa 08.03.2021 
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., (ďalej len ZSD) po 
preštudovaní projektovej dokumentácie dáva nasledovné stanovisko: 
S predloženou PD pre stavebné konanie súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 
1. Predmetným  územím  prechádza  NN  káblové  vedenie  preto  žiadame  rešpektovať  všetky  energetické 

zariadenia  v majetku  spoločnosti  Západoslovenská distribučná,  a.s.  (silové  aj  oznamovacie)  a  dodržať  ich 
ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. . Zakresľovanie sietí je možné 
získať  pre  zariadenia  VN  a  NN  na  stránke  https://www.zsdis.sk/Uvod/Online‐služby/Geo  portal  pre 
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3 

2. V  prípade,  že  pri  výstavbe  dôjde  k  prácam  v  ochrannom  pásme  VN  a  WN  vedenia  a  budú  sa  v  ňom 
pohybovať  osoby, mechanizmy  vykonávajúce  práce  súvisiace  so  stavebnými  prácami  na  stavbe,  žiadame 
Vás  o  dodržanie  ustanovení  §43  Zákona  o  energetike  č.251/2012  Z.z.  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých 
zákonov. 

3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové vedenia v 
majetku  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s.  Vytyčovanie  podzemných  vedení  vykonáva  Tím 
prevádzky Bratislava, koordinátor p. Majer tel. +421‐(0)2‐5061 3271 na základe písomnej objednávky. 

4. Pri  križovaní  a  súbehu  s  vedeniami,  ktoré  sú  majetkom  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s., 
vykonávať  výkopové  práce  so  zvýšenou  opatrnosťou  ‐  ručným  spôsobom.  Pri  prácach  dodržiavať 
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN. 

5. Bez napojenia na distribučnú sieť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
6. Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania. 

 
8.  SPP  ‐  distribúcia  a.s.,  Mlynské  nivy  44/b,  825  11  Bratislava,  vyjadrenie  zo  dňa  04.03.2021,  č. 
TD/NS/0134/2021/Šč 
SPP‐D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „Zákon  o  energetike“)  SÚHLASÍ  s 
realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- pred  realizáciou  zemných  prác  a/alebo  pred  začatím  vykonávania  iných  činností,  je  stavebník  povinný 

požiadať SPP‐ D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP‐D (www.spp‐distribucia.sk), 

- v  záujme  predchádzaniu  poškodenia  plynárenského  zariadenia,  ohrozenia  jeho  prevádzky  a/alebo 
prevádzky  distribučnej  siete,  SPP‐D  vykonáva  bezplatne  vytyčovanie  plynárenských  zariadení  do 
vzdialenosti 100 m 

- stavebník  je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom 
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP‐D www.spp‐distribucia.sk (časť E‐služby) najneskôr 
3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že 
SPP‐D  môže  podať  podnet  na  Slovenskú  obchodnú  inšpekciu  (SOI),  ktorá  je  oprávnená  za  porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,‐ € až 150 000,‐ €, 

- stavebník  je  povinný  zabezpečiť  prístupnosť  plynárenských  zariadení  počas  realizácie  činností  z  dôvodu 
potreby  prevádzkovania  plynárenských  zariadení,  najmä  výkonu  kontroly  prevádzky,  údržby  a  výkonu 
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP‐D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v 
ochrannom pásme plynárenských zariadení: 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 
nízkotlakého  (ďalej  ako  „NTL")  plynovodu a  stredotlakého  (ďalej  ako  „STL")  plynovodu a  vo  vzdialenosti 
menej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení 
týchto plynárenských zariadení, a  to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou 
opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred  realizáciou  akýchkoľvek  prác  vo  vzdialenosti  menej  ako  1,00  m  na  každú  stranu  od  obrysu  NTL 
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom 
ako  ručne,  je  stavebník  povinný  v  mieste  križovania  s  plynárenským  zariadením  (a  ak  ku  križovaniu 
nedochádza,  v  mieste  priblíženia  k  plynárenskému  zariadeniu)  obnažiť  plynárenské  zariadenie  ručne 
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kopanou  kontrolnou  sondou  pre  overenie  priestorového  uloženia  plynárenského  zariadenia  a  taktiež 
overenie priebehu trasy vftacieho (resp pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej 
sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,  

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a 
STL plynovodu nie  je možné  realizovať výhradne  ručne alebo bezvýkopovou metódou s  ručne kopanými 
kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP‐D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred 
požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti 
menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP‐D (p. Ivan Lipovský, email: ivan.lipovsky@spp‐distribucia.sk) na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup  k akýmkoľvek  technologickým zariadeniam SPP‐D nie  je povolený a manipulácia  s  nimi  je prísne 
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP‐D, 

- stavebník  je povinný  zabezpečiť odkryté plynovody,  káble, ostatné  inžinierske  siete počas  celej doby  ich 
odkrytia proti poškodeniu, 
- stavebník  nesmie bez  súhlasu  SPP‐D nad  trasou plynovodu  realizovať  také  terénne úpravy,  ktoré by 
zmenili  jeho  doterajšie  krytie  a  hĺbku  uloženia,  v  prípade  zmeny  úrovne  terénu  požadujeme  všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 
- každé  poškodenie  zariadenia  SPP‐D,  vrátane  poškodenia  izolácie  potrubia, musí  byť  ihneď  ohlásené 
SPP‐D  na  tel.  č.  0850  111  727,  nedodržanie  tejto  povinnosti  môže  viesť  k  vážnemu  ohrozeniu  života, 
zdravia a majetku verejnosti,  
- upozorňujeme,  že  SPP‐D  môže  pri  všetkých  prípadoch  poškodenia  plynárenských  zariadení  podať 
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom 
a/alebo  bezpečnostnom  pásme  plynárenského  zariadenia  uložiť  podľa  ustanovení  Zákona  o  energetike 
pokutu vo výške 300,‐ € až 150 000,‐ €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 
trestného  činu  všeobecného  ohrozenia  podľa  §  284  a  §  285,  prípadne  trestného  činu  poškodzovania  a 
ohrozovania prevádzky všeobecn prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. 
Trestný zákon,  
- stavebník  je  povinný  pri  realizácií  stavby  dodržiavať  ustanovenia  Zákona  o  energetike.  Stavebného 
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 
plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 906 01, 702 12, 
- stavebník  je  povinný  rešpektovať  a  zohľadniť  existenciu  plynárenských  zariadení  a/alebo  ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník  je  povinný  pri  súbehu  a  križovaní  navrhovaných  vedení  s  existujúcimi  plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

- v  zmysle  §  79  Zákona  o  energetike  stavebník  nesmie  bez  súhlasu  prevádzkovateľa  distribučnej  siete  v 
ochrannom  pásme  plynárenských  zariadení  vykonávať  činnosti  ako  ani  umiestňovať  stavby,  kontrolné 
šachty, trvalé porasty a pod., 

- v  zmysle  §  80  Zákona  o  energetike  stavebník  nesmie  bez  súhlasu  prevádzkovateľa  distribučnej  siete  v 
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

OSOBITNÉ PODMIENKY:   
- treba  dbať  hlavne  na  križovanie  a  súbeh  s  distribučným  plynovodom  ‐  ochranné  a  bezpečnostné 

pásma ( hlavne podľa TPP 908 01). 
 

9.  Slovak  Telekom,  a.s.,  Bajkalská  28,  817  62  Bratislava,  vyjadrenie  zo  dňa  16.07.2021  pod  č. 
6612121302 
Na základe Vašej  žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené 
záujmové  územie. Dôjde  do  styku  so  sieťami  elektronických  komunikácii  (ďalej  len  SEK)  spoločností  Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom 
pre vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany 
SEK,  ktoré  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  tohto  stanoviska.  Zároveň  je  stavebník  povinný  rešpektovať 
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nasledovné: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné 
dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2.  Vyjadrenie  stráca  platnosť  uplynutím  doby  platnosti  uvedenej  vyššie  vo  vyjadrení,  v  prípade  zmeny 
vyznačeného  polygónu,  dôvodu  žiadosti,  účelu  žiadosti,  v  prípade  ak  uvedené  parcelné  číslo  v  žiadosti 
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 
žiadosť  je  v  kolízii  so  SEK  Slovak  Telekom,a.s.  a/alebo  DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.  alebo  zasahuje  do  ochranného 
pásma týchto sieti  (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telekom,  a.s.  na  stanovenie  konkrétnych  podmienok  ochrany  alebo  preloženia  SEK  prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621 
4. V zmysle § 66 ods. 7  zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
5.  Zároveň upozorňujeme  stavebníka,  že  v  zmysle  §66 ods. 10  zákona  č.  351/2011 Z.z.  je potrebné uzavrieť 
dohodu  o  podmienkach  prekládky  telekomunikačných  vedení  s  vlastníkom  dotknutých  SEK..  Bez  uzavretia 
dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných 
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa 
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona 
č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po 
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred  realizáciou  výkopových  prác  je  stavebník  povinný  požiadať  o  vytýčenie  polohy  SEK  spoločností  Slovak 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa 
môžu nachádzať zariadenia  iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia,  rádiové trasy,  televízne 
káblové  rozvody,  týmto  upozorňujeme  žiadateľa  na  povinnosť  vyžiadať  si  obdobné  vyjadrenie  od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná 
Slovak  Telekom,  a.s.  základe  objednávky  zadanej  cez  internetovú  aplikáciu  na  stránke: 
https://www.telekom.sk/vviadrenia 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
11.  Stavebník  alebo  ním  poverená  osoba  je  povinná  bez  ohľadu  na  vyššie  uvedené  body  dodržať  pri  svojej 
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní 
podľa stavebného zákona a následnej  realizácie výstavby, žiadateľ nie  je oprávnený poskytnuté  informácie a 
dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
13.  Žiadateľa  zároveň  upozorňujeme,  že  v  prípade  ak  plánuje  napojiť  nehnuteľnosť  na  verejnú  elektronickú 
komunikačnú  sieť  úložným  vedením,  je  potrebné  do  projektu  pre  územné  rozhodnutie  doplniť  aj 
telekomunikačnú prípojku. 
14.  Poskytovateľ  negarantuje  geodetickú  presnosť  poskytnutých  dát,  Poskytnutie  dát  v  elektronickej  forme 
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii 
so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 

• Ochranu  alebo  preloženie  sietí  v  zmysle  konkrétnych  podmienok  určených  zamestnancom  Slovak 
Telekom,a.s. 
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• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 
Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. 
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich 
vedomia) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať 
žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
 

10. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie zo dňa  
18.08.2021 pod č. 33764/2021/40201/Kl 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
DÚR  rieši  výstavbu  verejného  vodovodu  pre  plánovanú  výstavbu  súboru  20  rodinných  domov  v  lokalite 
Lekárenská k. ú. Bernolákovo. 

Zásobovanie  pitnou  vodou  je  riešené  navrhovaným  verejným  vodovodom  DN100  z  materiálu  HDPE  dĺžky 
339,86m pripojeným na existujúci verejný vodovod DN150 v križovatke ulíc Chalúpková, Orechová  (vodovod 
prechádza  cez  parcelu  2773/114)  a  verejný  vodovod  DN200  v  križovatke  Lekárenská,  Poštová.  Trasa 
navrhovaného vodovodu je vedená v navrhovanej komunikácií ktorá prechádza cez parcelu 2773/114. 

Na navrhovanom verejnom vodovode sú v zmysle predloženej situácie navrhnuté prípojky D32 v počte 19ks a 
1 ks D50 k objektom rodinných domov. 
Meranie  spotreby  vody  pre  jednotlivé  rodinné  domy  je  navrhnuté  samostatnými  fakturačnými  meradlami 
umiestnenými vo vodomerných šachtách na príslušných vodovodných prípojkách. 
Zabezpečenie požiarnej vody je riešené návrhom podzemných požiarnych hydrantov na verejnom vodovode 
Potreba vody pre 70 obyvateľov je vyčíslená nasledovne Q h = 0,46 l.s’1. 
K predloženej DÚR Vám v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
dávame nasledovné vyjadrenie. 

I. Z hľadiska situovania navrhovanej stavby 

1.  V  Lekárenskej  ulici  sa  nachádza  verejná  kanalizácia  DN300,  ktorú  žiadame  rešpektovať  vrátane  pásma 
ochrany v súlade s § 19 Zák. č. 442/2002 Z.z. „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“. 
2. Vytýčenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne je možné objednať cez 
podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo na webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných 
centrách).  Súčasťou  objednávky  musí  byť  situácia  z  GIS‐u  BVS,  ktorú  je  možné  získať  na  ktoromkoľvek 
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kontaktnom centre BVS. 
3. V  trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany  je  zakázané vykonávať  zemné práce, umiestňovať 
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné tabule, billboardy, konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii 
alebo  ktoré  by  mohli  ohroziť  ich  technický  stav,  vysádzať  trvalé  porasty,  umiestňovať  skládky,  vykonávať 
terénne úpravy a podobne. 
4. Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať 
STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 
II. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou 
1. Z  bilančného  hľadiska  je  zásobovanie  navrhovanej  stavby  pitnou  vodou  z  verejného  i  vodovodu  BVS 

možné. Verejný vodovod môže mať funkciu zdroja požiarnej vody, nenahrádza však požiarny vodovod. V 
prípade požiaru nemôžeme garantovať potrebné množstvo vody a požadovaný pretlak pri napojení SHZ a 
DHZ priamo na vodovodnú sieť. 

2. Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že existujúci verejný vodov,, v Poštovej ulici, na ktorý 
sa  navrhovaný  verejný  vodovod  pripája  je  v  majetku  BVS,  a  vodovoc  v  ulici  Orechová,  na  ktorý  sa 
navrhovaný verejný vodovod pripája, prevádzkuje BVS na základ'  zmluvy o odbornom výkone prevádzky 
ZOP 10/2009 s vlastníkom verejného vodovodu. 

3. K navrhovanej koncepcii zásobovania vodou nemáme pripomienky. 

4. K navrhovanému technickému riešeniu máme nasledovné pripomienky: 
 

Verejný vodovod 
a) Do situácie žiadame doplniť pásmo ochrany navrhovaného verejného vodovodu. 
b) Verejný vodovod vrátane pásma ochrany v súlade s § 19 Zák. č. 442/2002 Z.z. „0 verejných vodovodoch a 

verejných  kanalizáciách“  situovať  v  komunikáciách,  resp.  do  verejne  prístupného  koridoru  so  šírkou  a 
nosnosťou povrchu pre vjazd servisných vozidiel zabezpečujúcich výkon prevádzky. 

c) Materiál potrubia žiadame HDPE, požiarne hydranty v podzemnom vyhotovení. 
d) Verejný vodovod navrhovať v súlade s STN 755401, STN 736005, a Štandardair verejného vodovodu BVS, 

ktoré sú dostupné na internetovom sídle BVS. 
e) Navrhovaný verejný vodovod nesmie byť prepojený s potrubím vodovodu z vlastného zdroja vody (napr. 

studne). 

Vodovodné prípojky 
a) V  rámci  ďalšieho  stupňa  projektovej  dokumentácie  je  potrebné  predložiť  vzorové  technické  riešenie 

vodovodných prípojok vrátane prehľadnej špecifikácie jednotlivých prípojok (dĺžka, dimenzia). Vodovodné 
prípojky budované v súbehu s verejným vodovodom žiadame ukončiť vo vodomernej šachte. 

b) Vodovodná  prípojka  ani  žiadna  jej  časť  nesmie  byť  prepojená  s  potrubím  iného  vodovodu,  vlastného 
zdroja vody (napr. studne) alebo iného zdroja vody. 

c) Technické riešenie, návrh vodovodnej prípojky musí byť v súlade so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného I dodržania STN, EN a ON vrátane 
ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia    v  podmienkach 
BVS,a.s", ktoré sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnene na internetovom sídle www.bvsas.sk 
 

III. Z hľadiska budúcej prevádzky 
Budúce  majetko  ‐  právne  a  prevádzkové  usporiadanie  navrhovaného  verejného  vodovodu  a  verejnej 

kanalizácie treba deklarovať a zmluvne upraviť do vydania vodoprávneho rozhodnutia v súlade so Zákonom č. 
442/2002  Z.z.  o  verejných  vodovodoch  a  verejných  kanalizáciách,  v  zmysle  ktorého  je  ich  vlastník  povinný 
zabezpečiť odborný výkon prevádzky odborne spôsobilou osobou so živnostenským oprávnením. 

Navrhovaný verejný vodovod je predĺžením verejného vodovodu BVS, preto žiadame do vydania stavebného 
povolenia  uzatvoriť  na  Oddelení  koordinácie  vodohospodárskych  stavieb  BVS  budúcu  zmluvu  o  odbornom 
výkone  prevádzky.  Nevyhnutnou  podmienkou  prevzatia  verejného  vodovodu  do  zmluvnej  prevádzky  je 
splnenie vyššie uvedených technických podmienok. 

K DUR sme sa vyjadrili listom č. 6323/2021/40201/kl zo dňa 07.04.2021 čím toto vyjadrenie rušíme. 
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Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie BVS. 

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky do vydania územného rozhodnutia. 

V súlade s § 17 ods. 2 písmena i) a § 18 ods. 2 písmena i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách v  znení neskorších predpisov a v súlade s platným cenníkom poplatkov BVS bude za 
vyjadrenie uplatnený poplatok. 
  

11. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, Okresný dopravný  inšpektorát v Senci, 

Hollého  8,  P.O.BOX  59,  903  01  Senec,  stanovisko  zo  dňa  31.05.2021  pod  č.  ORPZ‐SC‐ODI‐343‐

001/2021 
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Senci (ďalej len „ODI“) v zmysle § 2 ods.1 písm. j) zákona NR SR 

č.  171/1993  Z.  z.  o  Policajnom  zbore  v  znení  neskorších  predpisov,  posúdil  na  základe Vašej  žiadosti  obsah 
predloženej  projektovej  dokumentácie  líniovej  stavby  „Verejný  vodovod  –  Lekárenská  ulica“  ‐  stavba  v  obci 
Bernolákovo. 

Okresný dopravný inšpektorát si k určeniu dopravného značenia uplatňuje nasledovné podmienky: 
1. Požadujeme  predložiť  projekt  organizácie  dopravy  (POD),  v ktorom  budú  zakreslené  konkrétne  ulice, 

ktorých sa líniová výstavba dotýka s už existujúcim dopravným značením. 
2. Požadujeme POD vyznačiť trasu líniovej stavby, v ktorom budú zakreslené a zvýraznené dočasné dopravné 

značenia konkrétnych ulíc, ktorých sa líniová výstavba dotýka. 
3. Projekt  dočasného  dopravného  značenia  požadujeme  spracovať  v zmysle  vyššie  uvedených  pripomienok 

a v zmysle STN 01 8020 a následne predložiť spolu s kópiou tohto stanoviska na určenie použitia dočasných 
dopravných značiek a dopravných zariadení, príslušnému cestnému správnemu orgánu, resp. obci v zmysle 
zákona  SNR  č.  135/1961 Zb.  o pozemných  komunikáciách a to  v dostatočnom predstihu pred  samotným 
osadením  dopravných  značiek  a dopravných  zariadení.  Dopravné  značenia  požadujeme  v PD  označiť 
v zmysle STN 01 8020. 

Žiadateľ predloží POD na príslušný cestný správny orgán včas pred začatím stavebných prác zasahujúcich do 
dopravného priestoru komunikácií za účelom vydania určenia použitia dopravného značenia. 

 
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií:  

Oznámenie  o začatí  konania  bolo,  v súlade  s  §  36  ods.  4    stavebného  zákona,  formou  verejnej  vyhlášky  
a v súlade  s  § 26 ods. 1  zákona  č.  71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov  (ďalej  len 
„správny  poriadok“)  doručované  vyvesením  po  dobu  15  dní  na  úradnej  tabuli  správneho  orgánu  a web 
stránke  obce.  Posledný  deň  tejto  lehoty  bol  dňom  doručenia.  Vyvesenie  bolo  realizované  v termíne 
24.04.2022 až 09.05.2022. Dňa 09.05.2022 sa konalo ústne pojednávanie vo veci, pričom účastníci konania 
boli poučení, že svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne, najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak 
sa na ne nebude prihliadať. 

Dňa  09.05.2022  na  ústnom  pojednávaní  –  v lehote  stanovenej  na  vyjadrenie  ‐  podali  námietky  nasledovní 
účastníci konania: 

1) Katarína Kalivodová, Podhájska 2, 900 82 Blatné  

(znenie námietky a právna úvaha vysporiadania sa z námietkou, nachádzajú v odôvodnení) 

Stavebný  úrad  po  posúdení  doplnených  podkladov,  vo  veci  námietky  účastníčky  konania  p. 
Kalivodovej,  nakoľko  budúci  prevádzkovateľ  vodovodu  sám  deklaroval,  že  námietke  nie  je možné 
vyhovieť,  námietku zamieta.  
 

2) Karol Drábik, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
Tereza Drábiková, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
Petr Kubíček, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
Daniela Kubíčková, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 

(znenie námietky a právna úvaha vysporiadania sa s námietkou, nachádzajú v odôvodnení) 

Stavebný úrad konštatuje, že námietke účastníkov konania bolo vyhovené. 



Č.sp. ÚKaSP‐244‐2022‐EA‐BERN ‐ Č.z. 10324/2022  str. 12 

 
 

Odôvodnenie: 

Dňa  26.1.2022  podal  navrhovateľ  návrh  na  územné  rozhodnutie  na  umiestnenie  hore  uvedenej  stavby. 
V úvode  bolo  predmetom  konania  umiestnenie  vodovodu  na  Lekárenskej  ulici,  spolu  s umiestnením  20  ks 
vodovodných prípojok a vodomerných šácht na pozemkoch obyvateľov Lekárenskej ulice. 

Stavebník mu návrhu predložil prílohy: 
- Projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú Ing. Michal Martinákom, 
- Určenie stavebného úradu príslušného na konanie č. OU.BA‐OVBP2‐2021/050219‐002, zo dňa 15.02.2021, 
- Informačnú kópi katastrálnej mapy, 
- Informatívne výpisy z LV č. 2125, 1994, 
- Písomný súhlas vlastníka pozemku p.č. 2773/114 a 2773/90 – Bratská jednota baptistov v SR, s realizáciou 
projektu, 

- Vyjadrenia dotknutých orgánov, 
- Súhlasy obyvateľov Lekárenskej ulice, nakoľko časť stavby, t.j. vodovodné prípojky a vodomerné šachty, sú 
umiestňované na pozemkoch v ich vlastníctve. Súhlasy predložili: 

 a) Prípojka č. 1 ‐ p.č. 2773/18 – Mária Rakická a Miroslav Rakický, 
 b) Prípojka č. 2 ‐ p.č. 2773/234 – Martin Beňa a Ľudmila Beňová, 
 c) Prípojka č. 3 ‐ p.č. 2773/235 – Martin Krchňavý, 
 d) Prípojka č. 4 ‐ p.č. 2773/179 – Slávka Dubovská, 
 e) Prípojka č. 6 ‐ p.č. 2773/27 – Katarína Kalivodová, 
 f) Prípojka č. 6 ‐ p.č. 2773/27 – Božena Šárniková, 
 g) Prípojka č. 7 ‐ p.č. 2773/28 – Paula Olšanská, 
 h) Prípojka č. 8 ‐  p.č. 2773/328 – Petr Kubíček, Daniela Kubíčková, Tereza Drábiková, Karol Drábik, 
 ch) Prípojka č. 9 ‐ p.č. 2773/154 – Karol Nadáždy, 
 i) Prípojka č. 10 ‐ p.č. 2773/30 – Magdaléna Szerencsesová, 
 j) Prípojka č. 11 ‐ p.č. 2773/114 a 2773/7 – Bratská jednota baptistov v SR, 
 k) Prípojka č. 12 ‐ p.č. 2773/31 – Slávka Rakšányová, 
 l) Prípojka č. 13 ‐ p.č. 2773/247 – Martina Horečná, 
 m) Prípojka č. 14 ‐ p.č. 2773/219 – Marek Nagy a Kristína Nagyová, 
 n) Prípojka č. 15 ‐ p.č. 2773/349 – Michaela Lauková a Erik Lauko, 
 o) Prípojka č. 16 ‐ p.č. 2773/200 alternatívne 206 – Eva Jurčová a František Jurča, 
 p) Prípojka č. 17 ‐ p.č. 2773/268 – Katarína Koreňová, 
 r) Prípojka č. 18 – p.č. 2773/228 – Branislav Miklošík, 
 s) Prípojka č. 19 – p.č. 2773/184 – Marián Uhrík a Eva Uhríková. 
  
Prípojka  č.  5,  ktorá  je  obsahom predloženej  projektovej  dokumentácie,  nie  je  predmetom  tohto  územného 
rozhodnutia, nakoľko navrhovateľ predložil stavebnému úradu dňa 18.05.2022 žiadosť, aby bola prípojka č. 5 
vynechaná, nakoľko sa navrhovateľovi nepodarilo získať súhlas majiteľky pozemku p.č. 2773/26 s umiestnením 
prípojky  č.  5  a vodomernej  šachty  na  tomto  pozemku.  Účastníčka  konania  a majiteľka  p.č.  2773/26  pani 
Kvetoslava Jankovičová, Hlavná 117A, 900 27 Bernolákovo, podľa vyjadrenia navrhovateľa nepreberala poštu 
a nebolo  ju  možné  zastihnúť  na  uvedenej  adrese.  Navrhovateľ  následne  predložil  stavebnému  úradu  nový 
výkres č. 2 – Situácie vodovodu, kde je vyznačené, že prípojka č. 5 a vodomerná šachta sa týmto rozhodnutím 
neumiestňujú. 
  
Prípojka č. 20, ktorá  je obsahom predloženej projektovej dokumentácie, nie  je predmetom tohto územného 
rozhodnutia, nakoľko navrhovateľ predložil  stavebnému úradu dňa 08.04.2022 žiadosť,  v ktorej  žiada vylúčiť 
parcelu  p.č.  2773/38  –  Prípojka  č  20  z tohto  konania,  nakoľko  vlastník  spomenutého  pozemku  a účastník 
konania p. Marek Mikyška, Poštová 61, 900 27 Bernolákovo sa na základe obežníka dostavil za navrhovateľom 
a oznámil mu, že prípojku nepotrebuje. Navrhovateľ následne predložil stavebnému úradu nový výkres č. 2 – 
Situácie  vodovodu,  kde  je  vyznačené,  že  prípojka  č.  20  a vodomerná  šachta  sa  týmto  rozhodnutím 
neumiestňujú. 

Stavebný úrad si overil vlastníctve pozemkov dotknutých týmto rozhodnutím cez portál OverSi. 
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Stavebný  úrad  oznámil  dňa  21.04.2022  začatie  územného  konania  všetkým  známym  účastníkom  konania  a 
dotknutým  orgánom  a organizáciám  formou  verejnej  vyhlášky  v súlade  s  §  36  ods.  4  stavebného  zákona 
a zároveň v súlade s §26 ods. 1 správneho poriadku, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 
orgánu  a web  stránke  obce.  Posledný  deň  tejto  lehoty  bol  dňom  doručenia.  Vyvesenie  bolo  realizované 
v termíne  24.04.2022  až  09.05.2022.  Oznámenie  o začatí  konania  bolo  vyvesené  aj  na  úradnej  tabuli 
navrhovateľa  v termíne  21.04.2022  až  06.05.2022.  K prerokovaniu  návrhu  stavebný  úrad  súčasne  nariadil 
ústne pojednávanie na deň 09.05.2022, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. 

Stanoviská oznámili nasledovné dotknuté orgány (znenia stanovísk sú obsahom tohto rozhodnutia): 
1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, Stanovisko obce k PD pre územné rozhodnutie , 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva,   
3. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek  štátnej správy odpadového hospodárstva,  
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, oddelenie požiarnej prevencie,  
5. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny,  
6. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,  
7. Západoslovenská distribučná a.s.,  
8. SPP ‐ distribúcia a.s.,   
9. Slovak Telekom, a.s.,   
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,    
11. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, Okresný dopravný inšpektorát v Senci. 

Na  ústnom  pojednávaní  dňa  09.05.2022,  v zákonnej  lehote  na  vyjadrenie,  vzniesli  svoje  pripomienky  ku 
konaniu nasledovní účastníci konania: 

- Katarína Kalivodová, Podhájska 2, 900 82 Blatné 
- Karol Drábik, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 

Tereza Drábiková, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
Petr Kubíček, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
Daniela Kubíčková, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 

1) Katarína Kalivodová, Podhájska 2, 900 82 Blatné 

Účastníčka  vzniesla pripomienku,  že  by  chcela,  aby na  jej  pozemku boli  umiestnené dve  vodovodné 
prípojky  a  dve  vodomerné  šachty  (p.č.  2773/27),  nakoľko  pozemok  vlastní  spoločne  so  sestrou  p. 
Boženou Šárnikovou (teda v budúcnosti sa ráta s rozdelením pozemku). 

Navrhovateľ  Obec  Bernolákovo  sa  vyjadrila,  že  preverí  možnosť  vybudovania  dvoch  vodovodných 
prípojok  na  jednom  pozemku.  Navrhovateľ  doručil  na  stavebný  úrad    informáciu,  že  oslovil 
prevádzkovateľa vodovodu v danom území – Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. s otázkou, či  je 
možné  vybudovať  na  jeden  pozemok  dve  vodovodné  prípojky.  Dňa  12.05.2022  odpovedala 
navrhovateľovi  Ing.  Anna  Leitmanová  –  vedúca  oddelenia  vodárenských  koncepcií  Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. nasledovne: 
„V zmysle  dokumentu  „Technické  podmienky  pripojenia,......“  (dokument  je  zverejnený  aj  na  našom 
webe)  je  možné  na  parcelu  zriadiť  1  prípojku,  nezávisí  to  od  počtu  vlastníkov  predmetnej  parcely.  
V tomto prípade je  možné do vodomernej šachty na prípojke na pozemok osadiť 2 vodomery na T‐kus.  
Až po rozdelení pozemkov( preukázané katastrálnou mapou prípadne geometrickým plánom) je možné 
zriaďovať prípojku na každú nehnuteľnosť zvlášť. Rozdelenie parcely ale musí byť tak, aby umiestnenie 
VŠ na prípojke bolo na  každej  parcele  do 10 m od pripojenia na  verejný  vodovod  (  napr.  tak  ako  sú 
rozdelené parc.č.2773/247 a 2773/219). O vodomer  si  bude  žiadať  vlastník  nehnuteľnosti  na  základe 
samostatnej  žiadosti  s príslušnými  dokladmi   až  po  skolaudovaní  a majetkoprávnom  vysporiadaní 
verejného vodovodu.“ 

Navrhovateľ  o uvedenom  stanovisku  osobne  informoval  p.  Kalivodovú,  pričom  tá  podpisom  na 
stanovisko BVS, a.s. potvrdila, že o ňom bola informovaná. Uvedené navrhovateľ následne dokladoval 
stavebnému úradu. 

Stavebný  úrad  po  posúdení  doplnených  podkladov,  vo  veci  námietky  účastníčky  konania  p. 
Kalivodovej,  nakoľko budúci  prevádzkovateľ  vodovodu  sám deklaroval,  že  námietke  nie  je možné 
vyhovieť,  námietku zamietol.  
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2) Karol Drábik, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 

Tereza Drábiková, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
Petr Kubíček, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
Daniela Kubíčková, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 

Účastníci  konania  žiadajú,  aby  umiestnenie  vodovodnej  prípojky,  ktorá  je  teraz  podľa  výkres  č.  2  – 
Situácia  vodovod,  umiestnená  na  p.č.  2773/326,  bolo  presunuté  na  pozemok  p.č.  2773/328  (VŠ 
a prípojka č. 8). 

Navrhovateľ Obec Bernolákovo sa do záznamu z ústneho pojednávania zo dňa 09.05.2022 vyjadril, že 
s požiadavkou účastníkov konania súhlasí. Navrhovateľ predložil stavebnému úradu nový výkres č. 2 – 
Situácie vodovodu, kde je vyznačená zmena umiestnenia VŠ a prípojky č. 8 – nachádza sa na pozemku 
p.č. 2773/328. 

Stavebný úrad konštatoval, že námietke účastníkov konania bolo vyhovené. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných 
osobitnými  predpismi,  zabezpečil  plnenie  požiadaviek  vlastníkov  a správcov  sietí  technického  vybavenia 
na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

Skonštatovalo  sa,  že  umiestnenie  stavby  je  v súlade  so  schválenou  územno‐plánovacou  dokumentáciou 
pre dotknuté  územie  na  základe  Stanoviska  obce  Bernolákovo  č.  052/5581/2021/DK,  zo  dňa  15.07.2021, 
a projektová  dokumentácia  pre  územné  rozhodnutie  navrhovanej  stavby  vyhovuje  všeobecným  technickým 
požiadavkám  na  výstavbu  podľa  ustanovení  vyhlášky  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. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako  je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Účastníci konania: 
Obec  Bernolákovo,  Ing.  Michal  Martinák,  Rakický  Miroslav,  Rakická  Mária,  Beňa  Martin,  Beňová  Ludmila, 
Krchňavý Martin, Dubovská Slávka,  Jankovičová Kvetoslava, Kalivodová Katarína, Šárniková Božena, Olšavská 
Paula,  Drábik  Karol,  Drábiková  Tereza,  Kubíček  Petr,  Kubíčková  Daniela,  Nádaždy  Karol,  Szerencsésová 
Magdaléna,  Bratská  jednota  baptistov  v  Slovenskej  republike,  Rakšányová  Slávka,  Horečná  Martina,  Nagy 
Marek,  Nagyová  Kristína,  Lauko  Erik,  Lauková  Michaela,  Jurča  František,  Jurčová  Eva,  Korenová  Katarína,  
Miklošík Branislav, Uhrík Marián, Uhríková Eva, Mikyška Marek, vlastníci pozemkov a stavieb na p.č. : 
 
Lekárenská ulica ‐ účastníci konania vlastníci susedných pozemkov 
KN „C“ 
2775/1, 2773/6, 2773/194, 2773/193, 2773/177, 2773/91, 2773/342, 2773/340, 2773/38, 2773/341, 2773/39, 
2773/242, 2773/37, 2773/199, 2773/35, 2773/160, 2773/350, 2773/33, 2773/32, 2773/262, 2773/119, 
2773/155, 2773/273, 2773/327, 2773/330, 2773/29, 2773/326, 2773/197, 2773/139, 2773/150, 2773/265, 
2773/185, 2773/25, 2773/24, 2773/23, 2773/83, 2773/19, k.ú. Bernolákovo  
KN „E“ 
2773/19, 2773/18, 2775, k.ú. Bernolákovo 
 
Poštová ulica  – účastníci konania vlastníci susedných pozemkov 
KN „C“ 
2771/1, 2772/20, 2772/19, 2772/26, 2772/25, 2772/22, 2772/46, 2772/62, 2772/61, 2772/60, 2772/34, 
2772/49, , 2772/2, 2772/56, 2772/47, 2773/126, 2773/47, 2773/127, 2773/128, 2773/161, 2773/163, 
2773/276, 2773/94, 2773/101, 2773/208, 2773/295, 2773/99, 2773/342, 2773/76, 2773/75, 2773/282, 
2773/346, 2773/280, 2773/279, 2773/178, 2773/15, 2773/89, 2773/88, 2773/373, 2773/87, 2773/310, 
2773/10, 2773/105, 2773/335, 2773/111, 2773/305, 2773/77, 2773/69, 2775/1, 2776/36, 2776/173, 
2776/154, 2776/380, 2776/11, 2776/395, 2776/221, 2776/386, 2746/4, 2746/2, 2746/1, 2745, 2748/1, 
2748/13, 2748/19, 2748/6, 2744/5, 2744/29, 2744/196, 274/175, 2744/2, 2744/183, 2744/96, 2744/182, 
2744/98, 2744/100, 2744/105, 2744/107, 2744/108, 2744/258, 2744/117, 2744/118, 2744/119, 2744/250, 
2741/11, 2741/37, 2741/347, 2741/247, 2741/24, 2741/394, 2741/460, 2741/254, 2741/9, 2741/32, 
2741/595, 2741/620, 2741/621, 2741/6, 2741/303, 2741/216, 2741/515, 2741/516, 2741/317, 2741/575, 
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2741/574, 2741/577, 2741/623, 2741/624, 2740/4, 2740/5, 2740/8, 2739/359, 2739/159, 2739/114, 2739/10, 
2739/209, 2739/205, k.ú. Bernolákovo  
KN „E“ 
2764/1, 2741/7 , 2739/209, 2764/2, 2776/13, 2773/101 k. ú. Bernolákovo  
 

Upozornenie: 
Územné  rozhodnutie  má  podľa  § 40  ods. 1  stavebného  zákona  platnosť  3  roky  odo  dňa  nadobudnutia 
právoplatnosti  tohto  rozhodnutia.  Nestratí  však  platnosť,  ak  bude  v tejto  lehote  podaná  žiadosť  o  stavebné 
povolenie predmetnej stavby. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo 
jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje. 

 

Poučenie o odvolaní: 
Podľa § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia  na  Okresný  úrad  Bratislava,  Tomášikova  3349/46,  831  03  Bratislava  cestou  stavebného  úradu  – 
Obec Chorvátsky Grob, nám. J. Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob. 
Toto rozhodnutie je, v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. o správnom súdnom poriadku, preskúmateľné správnym 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová 

             starostka obce Chorvátsky Grob 
 

Toto rozhodnutie má, podľa § 42 ods. 2  stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky  a v súlade s § 26 ods. 
1 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 
orgánu a web stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní. 

 

Vyvesené dňa: ..............................      Zvesené dňa: .................................... 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

  

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa 
nevyrubuje. 

Prílohy rozhodnutia: 
Príloha č. 1 – výkres č. 2 – Vodovod ‐ Situácia 

Príloha pre navrhovateľa: 
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie 
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Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo 
2. Ing. Michal Martinák, Poštová 67, 900 27  Bernolákovo 
3. Rakický Miroslav, Komenského 5071/26, 900 27 Bernolákovo 
4. Rakická Mária, Komenského 5071/26, 900 27 Bernolákovo 
5. Beňa Martin, Lekárenská 36, 900 27 Bernolákovo 
6. Beňová Ludmila, Lekárenská 36, 900 27 Bernolákovo 
7. Krchňavý Martin, Mozartova 9, Trnava 917 08 
8. Dubovská Slávka, Lekárenská 1650/32, Bernolákovo 900 27 
9. Jankovičová Kvetoslava, Hlavná 117, 900 27 Bernolákovo 
10. Kalivodová Katarína, Podhájska 2, 900 82 Blatné 
11. Šárniková Božena, Ulica Národného oslobodenia 25, 900 27 Bernolákovo 
12. Olšavská Paula, Lekárenská 6557/26, Bernolákovo 90027 
13. Drábik Karol, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
14. Drábiková Tereza, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
15. Kubíček Petr, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
16. Kubíčková Daniela, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo  
17. Nádaždy Karol, Ulica Národného  Oslobodenia 1314/17, Bernolákovo  900 27 
18. Szerencsésová Magdaléna, Ulica Národného oslobodenia 15, Bernolákovo 900 27 
19. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, Súľovská 2, Bratislava 
20. Rakšányová Slávka, Lekárenská 18, 900 27 Bernolákovo 
21. Horečná Martina, Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava 
22. Nagy Marek, Ulica Národného oslobodenia  1, Bernolákovo  900 27 
23. Nagyová Kristína, Ulica Národného oslobodenia  1, Bernolákovo  900 27 
24. Lauko Erik, Bilíkova 1871/26, Bratislava ‐ Dúbravka, 841 01 
25. Lauková Michaela, Jedľová 3, 821 07 Bratislava 
26. Jurča František, MUDr., Lekárenská 12, Bernolákovo 
27. Jurčová Eva, Lekárenská 12, 900 27 Bernolákovo 
28. Korenová Katarína, Lekárenská 8, Bernolákovo  900 27 
29. Miklošík Branislav, Lekárenská 1996/6, Bernolákovo  900 27 
30. Uhrík Marián, Poštová 38, Bernolákovo 900 27 
31. Uhríková Eva, Poštová 38, Bernolákovo 900 27 
32. Marek Mikyška, Poštová 61, Bernolákovo 900 27 
 
32.  vlastníkom  pozemkov  a  stavieb,  ktoré  sú  susedné  k    p.č.  2773/188,  2764/1,  2773/90,  2773/114, 
2773/173,  2775/1,  2773/18,  2773/234,  2773/235,  2773/179,  2773/26,  2773/27,  2773/28,  2773/328, 
2773/154, 2773/30, 2773/7, 2773/31, 2773/247, 2773/219, 2773/349, 2773/200, 2773/268, 2773/184, v k.ú. 
Bernolákovo,  a  známym  a neznámym  účastníkom  konania,  ktorých  vlastnícke  práva  k   pozemkom 
a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté,  podľa § 26 
ods.  2  zákona  č.  17/1967  Zb.  o správnom  konaní  v znení  neskorších  predpisov,  a  podľa  §  42  ods.  2 
stavebného zákona, t.j. vlastníci pozemkov a stavieb na p.č. : 
 
Lekárenská ulica ‐ účastníci konania vlastníci susedných pozemkov 
KN „C“ 
2775/1, 2773/6, 2773/194, 2773/193, 2773/177, 2773/91, 2773/342, 2773/340, 2773/38, 2773/341, 2773/39, 
2773/242, 2773/37, 2773/199, 2773/35, 2773/160, 2773/350, 2773/33, 2773/32, 2773/262, 2773/119, 
2773/155, 2773/273, 2773/327, 2773/330, 2773/29, 2773/326, 2773/197, 2773/139, 2773/150, 2773/265, 
2773/185, 2773/25, 2773/24, 2773/23, 2773/83, 2773/19, k.ú. Bernolákovo  
KN „E“ 
2773/19, 2773/18, 2775, k.ú. Bernolákovo 
 
Poštová ulica  – účastníci konania vlastníci susedných pozemkov 
KN „C“ 
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2771/1, 2772/20, 2772/19, 2772/26, 2772/25, 2772/22, 2772/46, 2772/62, 2772/61, 2772/60, 2772/34, 
2772/49, , 2772/2, 2772/56, 2772/47, 2773/126, 2773/47, 2773/127, 2773/128, 2773/161, 2773/163, 
2773/276, 2773/94, 2773/101, 2773/208, 2773/295, 2773/99, 2773/342, 2773/76, 2773/75, 2773/282, 
2773/346, 2773/280, 2773/279, 2773/178, 2773/15, 2773/89, 2773/88, 2773/373, 2773/87, 2773/310, 
2773/10, 2773/105, 2773/335, 2773/111, 2773/305, 2773/77, 2773/69, 2775/1, 2776/36, 2776/173, 
2776/154, 2776/380, 2776/11, 2776/395, 2776/221, 2776/386, 2746/4, 2746/2, 2746/1, 2745, 2748/1, 
2748/13, 2748/19, 2748/6, 2744/5, 2744/29, 2744/196, 274/175, 2744/2, 2744/183, 2744/96, 2744/182, 
2744/98, 2744/100, 2744/105, 2744/107, 2744/108, 2744/258, 2744/117, 2744/118, 2744/119, 2744/250, 
2741/11, 2741/37, 2741/347, 2741/247, 2741/24, 2741/394, 2741/460, 2741/254, 2741/9, 2741/32, 
2741/595, 2741/620, 2741/621, 2741/6, 2741/303, 2741/216, 2741/515, 2741/516, 2741/317, 2741/575, 
2741/574, 2741/577, 2741/623, 2741/624, 2740/4, 2740/5, 2740/8, 2739/359, 2739/159, 2739/114, 2739/10, 
2739/209, 2739/205, k.ú. Bernolákovo  
KN „E“ 
2764/1, 2741/7 , 2739/209, 2764/2, 2776/13, 2773/101 k. ú. Bernolákovo  

 

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky a potvrdenie tohto vyvesenia a zvesenia :  
Obec Chorvátsky Grob 
Obec Bernolákovo 
(vyvesiť na úradnej verejnej tabuli v mieste obvyklom, na web stránke Obce Chorvátsky Grob a Bernolákovo a na CUET) 
 
 

Na vedomie ( nemá účinky doručenia ): 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo 
2. Ing. Michal Martinák, Poštová 67, 900 27  Bernolákovo 
3. Rakický Miroslav, Komenského 5071/26, 900 27 Bernolákovo 
4. Rakická Mária, Komenského 5071/26, 900 27 Bernolákovo 
5. Beňa Martin, Lekárenská 36, 900 27 Bernolákovo 
6. Beňová Ludmila, Lekárenská 36, 900 27 Bernolákovo 
7. Krchňavý Martin, Mozartova 9, Trnava 917 08 
8. Dubovská Slávka, Lekárenská 1650/32, Bernolákovo 900 27 
9. Jankovičová Kvetoslava, Hlavná 117, 900 27 Bernolákovo 
10. Kalivodová Katarína, Podhájska 2, 900 82 Blatné 
11. Šárniková Božena, Ulica Národného oslobodenia 25, 900 27 Bernolákovo 
12. Olšavská Paula, Lekárenská 6557/26, Bernolákovo 90027 
13. Drábik Karol, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
14. Drábiková Tereza, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
15. Kubíček Petr, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo 
16. Kubíčková Daniela, Lekárenská 24, 900 27 Bernolákovo   
17. Nádaždy Karol, Ulica Národného  Oslobodenia 1314/17, Bernolákovo  900 27 
18. Szerencsésová Magdaléna, Ulica Národného oslobodenia 15, Bernolákovo 900 27 
19. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, Súľovská 2, Bratislava 
20. Rakšányová Slávka, Jedlíkova 4, Bratislava 811 06 
21. Horečná Martina, Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava 
22. Nagy Marek, Ulica Národného oslobodenia  1, Bernolákovo  900 27 
23. Nagyová Kristína, Ulica Národného oslobodenia  1, Bernolákovo  900 27 
24. Lauko Erik, Bilíkova 1871/26, Bratislava ‐ Dúbravka, 841 01 
25. Lauková Michaela, Jedľová 3, 821 07 Bratislava 
26. Jurča František, MUDr., Lekárenská 12, Bernolákovo 
27. Jurčová Eva, Lekárenská 12, Bernolákovo, SR 
28. Korenová Katarína, Lekárenská 8, Bernolákovo  900 27 
29. Miklošík Branislav, Lekárenská 1996/6, Bernolákovo  900 27 
30. Uhrík Marián, Poštová 38, Bernolákovo 900 27 
31. Uhríková Eva, Poštová 38, Bernolákovo 900 27 
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32. Marek Mikyška, Poštová 61, Bernolákovo 900 27 

dotknuté orgány 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, Štátna správa odpad. hosp., Hurbanova 21, 903 01  Senec 
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o ŽP, Ochrana prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01  Senec 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, Štátna vodná správa, Hurbanova 21, 903 01  Senec 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 01  Pezinok 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 903 01  Senec 
SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09  Bratislava 
Bratská jednota Baptistov v Slovenskej republike, Cirkevný zbor v Bernolákove, Poštová 55A, 900 27  
Bernolákovo 
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