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Vybavuje:Ing. Mariana Stanková, tel. 02/322 230 09, mariana.stankova@chorvatskygrob.sk,  
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Obec Chorvátsky Grob, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom 
konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.3.2022 podal 

VGP Park Bratislava 2 a.s., Suché mýto 1, 811 03  Bratislava, 
ktorú  zastupuje Ing. Juraj Letko - STAT-KON s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01  Trenčín 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

na stavbu 

Europolis D61 Logistics - Logistický park -   SO 01 Príprava územia, terénne úpravy 
Chorvátsky Grob, Triblavina 

 

na pozemku register "C" parc. č. 1705/1, 1707/1, 1706/1 v katastrálnom území Chorvátsky Grob. Uvedeným 
dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 

SO 01 Príprava územia, terénne úpravy 

 Hrubé terénne úpravy 

 Realizácia hrubých terénnych úprav vzhľadom na polohové a výškové osadenie stavebných 
objektov (SO 11 a SO 12), ktorých konštrukčná hrúbka podlahy a podkladných vrstiev je 
uvažovaná 0,35m,  pozostáva z vyrovnania a zhutnenia pláne na úroveň HTU. Pre všetky vyššie 
spomenuté objekty stavebník uvažuje s úrovňou HTÚ na výške 129,80 m n.m. (úroveň HTU 
pod navrhovanými halami má priečny sklon 0,30% s klesaním od stredu navrhovanej haly). 

 Hrubé terénne úpravy pre spevnené plochy (komunikácie) predstavujú zemné úpravy na 
úroveň pláne pod ich konštrukciami. 

 Povrch pláne bude zrovnaný, prehutnený a v miernom spáde odvodnený na okraje 
výhľadových komunikácií a z dôvodu zabránenia vytvárania kaluží vody na upravenom povrchu 
HTÚ. 

 

Základné rozmerové a hmotové údaje: 
- riešená plocha HTÚ     =  147 000m2 

- plocha HTÚ navrhovaných budov   =   56 730m2 

- plocha HTÚ spevnených plôch   =   53 238m2 

- plocha HTÚ retenčných nádrží   =   9 067m2 

- plocha odhumusovania hr. 0,30m   =   124 000m2 

 
 
Uvedená stavba  má v zmysle § 43a ods.3 písm. s) Stavebného zákona charakter – ostatné inžinierske stavby. 
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Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

 

1. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie 
č. ÚPN 2001, Zmeny a doplnky  1/2004, lokalita U 42. Stavebník je povinný dodržať podmienky 
vyplývajúce z rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-86/2009-EDA-11 zo dňa  14.12.2009. 

2. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 1705/1, 1707/1, 1706/1 v katastrálnom území 
Chorvátsky Grob., ako je zakreslené vo výkrese situácie – výkres č. 110 , v mierke  1:750. 

3. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie je vypracovaná spoločnosťou STAT-KON s.r.o., 
Legionárska súp. č. 7158/5, 911 01  Trenčín,   zodpovedný projektant Ing. Juraj LETKO , autorizovaný 
stavebný inžinier, č. reg. 6925*A1, Komplexné architektonické a inžinierske služby .   

4.  Investor zabezpečí  vytýčenie stavby podľa  výkresu situácie   a tiež vytýčenie jestvujúcich podzemných 
vedení. 

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia 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 a 
príslušné technické normy.. 

7. Prístup k stavebným pozemkom – stavenisková doprava - bude z komunikácie Triblavinská na parc. č. 
1698/7 – z jej južnej časti od cesty Stará Senecká  I/61, s vylúčením staveniskovej dopravy cez obec 
Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda. Počas výstavby musí byť neodkladne a súvisle udržiavaná čistota 
komunikácií a nesmie byť narušené teleso, okraje a ani  povrch komunikácií akoukoľvek stavebnou 
činnosťou, alebo činnosťou dopravných, alebo stavebných mechanizmov. Stroje a mechanizmy, ktoré 
pracujú s podpretím mimo kolesových gumených náprav musia podoprenia podložiť gumenými, či inými 
podložkami za účelom ochrany povrchu cesty. Na miestne komunikácie je zakázaný vstup mechanizmov 
pohybujúcich sa, alebo vykonávajúcim činnosť  iným spôsobom, ako na pneumatikách ( napr.  nesmú 
vstúpiť na komunikácie žiadne pásové vozidlá a ani iné, pri ktorých je predpoklad, že svojou činnosťou 
narušia povrch komunikácií) . 

8. V prípade akéhokoľvek poškodenia komunikácií je povinný toto poškodenie stavebník nahradiť v plnej 
výške škody v rozsahu opravy s predpokladom opravy celého bloku cesty a to v celej šírke komunikácie ( 
nie len lokálne riešenie opravy). V šírke priestoru komunikácie ( chodník cesta, odvodňovací rigol) nie je 
dovolené skladovanie materiálu, prevádzanie stavebných činností a ani iné užívanie priestoru mimo 
nutných prejazdov a vstupov na stavebný pozemok. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

9.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.  Dodávateľ bude určený na základe výberového konania 
a následne do 15 dní oznámený stavebnému  úradu. 

10. Pri realizácii stavebných prác udržiavať čistotu na okolitých komunikáciách. Pri znečistení vozovky 
bezodkladne zabezpečiť vykonanie údržby vyzametaním, alebo vyumývaním komunikácie na vlastné 
náklady. 

11. Pri stavebných prácach nebude poškodená okolitá zeleň a dreviny,  trávnaté plochy verejného 
priestranstva, ktoré budú poškodené rozkopávkou, alebo uloženým stavebným materiálom, budú 
bezodkladne uvedené do pôvodného stavu (t.j. vyčistiť povrch od stavebných zvyškov, pohrabať, zhutniť, 
príp. naviesť humusovú vrstvu zeminy do výšky 5 cm, osiať trávnik). 

12. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, realizáciu stavebných 
činností zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov 
tak, aby neboli vystavení nadmernej hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných 
prácach neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, nevykonávať stavebné práce po 22. hod. a o 
víkendoch a sviatkoch, zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie 
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technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade so zákonom č. 
355/2007 Z. z. o ochrane a podpore  a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou 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, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí 
stavby, vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania 
stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky a zamedziť znečisteniu 
susedných pozemkov. 

13. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností uviesť ich do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, alebo 
hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škôd. 

14. Bez súhlasu stavebného úradu stavebník nesmie navážať na stavebný pozemok zeminu, zo staveniska 
zabezpečiť spevnený panelový výjazd. 

15. Dodržiavať príslušné ustanovenia §43d a e Stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné 
technické požiadavky na výstavbu. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecne technické požiadavky na 
výstavbu a príslušné technické normy. 

16. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998 
Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám 
v zmysle §43f Stavebného zákona ( ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vhodnosti 
použitých výrobkov). 

17. Skladovanie stavebného materiálu počas stavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach, 
chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať 
Obecný úrad Chorvátsky Grob. 

18. V štádiu realizácie stavby je stavebník povinný  dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov 
a rozhodnutí dotknutých orgánov,  ktoré  boli vydané v územnom aj stavebnom konaní. 

19. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) Stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému 
stavebnému úradu. 

20. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) Stavebného zákona stavbu označiť štítkom "STAVBA 
POVOLENÁ". 

21. Stavebník je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej 
uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle § 79 Stavebného zákona o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia. 

22. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému 
úradu  Bratislava výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré by sa objavili   pri výkopoch a ktoré môžu 
mať pamiatkový, alebo archeologický charakter a vyčkať na ďalšie dispozície uvedených orgánov. 

23. V zmysle §70 Stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné 
aj pre právnych nástupcov konania.  

 
Osobitné podmienky: 
- na základe vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku , š.p.  Karloveská 2, 842 17 Bratislava zo 
dňa 20.04.2022 pod č. CSSVPOZBA 97/2022/60 : 
Upraviť a doplniť projektovú dokumentáciu  stavby „  Europolis D61 Logistics - Logistický park“,  navrhnúť 
stavebno-technické riešenie hál a systém odvádzania zrážkových vôd s ohľadom na vodný tok Čierna voda, tak 
aby boli splnené požiadavky SVP. š.p.   
- Rešpektovať  rozhodnutie Krajského  pamiatkového úradu Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, zo dňa 
19.04.2022 pod č. KPUBA-2022/9108-3/32003/PRA  
KPÚ BA nariaďuje na záchranu ohrozených archeologických nálezov vykonať pamiatkový výskum vyvolaného 
realizáciou stavby .  Podmienky  výskumu sú stanovené v rozhodnutí  - viď nižšie v bode 6. Podmienok . 
 
- Rešpektovať rozhodnutie Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti  o životné prostredie, Hurbanova 
21, 903 01 Senec,  zo dňa 08.06.2022 pod č. OU-SC-OSZP-2022/008434-010 : 
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 Súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na 
výrub 635 ks drevín a 37 ks krovitých skupín rastúcich na pozemkoch parc. č. 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/4, 
1705/5, 1706/1, 1707/1, 1708 k.ú. Chorvátsky Grob. 
 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

1. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 19.04.2022 pod č. 
KPUBA-2022/9108-2/32002/PRA – záväzné stanovisko 

KPÚ BA súhlasí s realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s podmienkami: 

1. Stavebník oznámi písomne 10 dní vopred KPÚ BA začiatok stavebno-zemných prác na stavbe vrátane 
odstraňovanie ornice, resp. podorničia, terénnych úprav a iných zemných výkopov. 

2. Konkrétny spôsob ochrany potenciálnych, dosiaľ neznámych archeologických nálezov na mieste stavby určí 
KPÚ BA v samostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, spôsobe výskumu, nakladaní s nálezmi č. KPUBA-
2022/9108-3/32003/PRA zo dňa 19.4.2022 podľa príslušných ustanovení pamiatkového zákona. 

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k 
jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným úradom v 
stavebnom konaní o posudzovanej stavbe. 

2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 19.04.2022 pod č. 
KPUBA-2022/9108-3/32003/PRA - rozhodnutie 

KPÚ BA nariaďuje na záchranu ohrozených archeologických nálezov vykonať pamiatkový výskum vyvolaného 
realizáciou stavby s nasledovnými podmienkami: 
1. Stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie pamiatkového výskumu v 

rozsahu, spôsobe vykonávania a nakladania s nálezmi stanovenom v bode 4. tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník uzatvorí podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu 
s vybranou právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologický výskum podľa § 36 ods. 4 
pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba"). Tejto oprávnenej osobe doručí kópiu tohto 
rozhodnutia po nadobudnutí jeho právoplatnosti (zoznam oprávnených osôb: 
https://www.culture.gov.sk/wp-
content/uploads/2020/10/Zoznam_právnických_osob_opravnenych_vykonavat_AV-august_2020.pdf 

3. Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza stavebník 
4. KPÚ BA podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určí druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového 

výskumu a nakladanie s nálezmi 
a) Druh pamiatkového výskumu: 

- archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 písm. d) 
- predstihový výskum podľa § 35 ods. 4 písm. a) realizovaný na záchranu predpokladaných 

archeologických nálezov v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začatím stavebno-
zemných prác, resp. pred začatím odstraňovania ornice a podorničia. 

- záchranný výskum podľa § 35 ods. 4 písm. b) realizovaný počas a v súčinnosti so stavebno- zemnými 
(výkopovými) prácami vrátane odstraňovania ornice a podorničia. 

b) Rozsah výskumu: 
- nedeštruktívna časť výskumu (povrchová prospekcia, geofyzikálny prieskum, detekcia kovov) pokryje 

celé záujmové územie stavby (podľa predloženej projektovej dokumentácie), deštruktívna časť 
výskumu sa vykoná následne na miestach indikovaných alebo pozitívne zistených archeologických 
objektov a nálezov. 

c) Spôsob vykonávania výskumu: 
I. V prvej (predstihovej) etape sa vykoná nedeštruktívna časť výskumu, t.z. výskumnými technikami, 

zameranými na vyhľadávanie a zber hnuteľných nálezov metódami povrchovej prospekcie, následne 
oprávnená osoba zabezpečí vykonanie geofyzikálneho prieskumu a vzhľadom na plánované 
stavebno-zemné zásahy do miestnej zemnej stratigrafie je v tejto etape prípustné aj vyhľadávanie 
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metódou detekcie kovov. Na konci prvej etapy oprávnená osoba prizve na obhliadku zástupcu KPÚ 
BA za účelom priebežného vyhodnotenia výsledkov nedeštruktívnej časti výskumu. 

II. V druhej (predstihovej) etape sa vykoná deštruktívna časť výskumu na miestach povrchovou 
prospekciou pozitívne zistených archeologických objektov a nálezov, resp. koncentrácie drobných 
nálezov, alebo geofyzikálnym prieskumom indikovaných lokálnych podpovrchových anomálii. 
Lokálna sondáž pokryje miesto nálezu do takej miery, aby zistený nález mohol byť ručným výkopom 
odkrytý, preskúmaný, odborne zdokumentované jeho nálezové súvislosti a následne fyzicky 
vyzdvihnutý z nálezových súvislostí. Prípustné je aj vyhľadávanie metódou detekcie kovov. V prípade 
lokalizácie závažného nálezu (napr. depot predmetov, kostrový hrob) oprávnená osoba prizve na 
obhliadku zástupcu KPÚ BA. Každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby bude prerokovaný s 
KPÚ BA, ktoré určí rozsah príslušnej sondy za účelom dostatočného pokrytia miesta závažného 
nálezu a jeho preskúmania. V prípade odkrytia archeologického objektu nemožno vylúčiť potrebu 
archeobotanického vzorkovania výplne objektu pre účely laboratórnej analýzy. Súčasťou 
archeologického výskumu a jeho výskumnej dokumentácie môžu byť prípadné iné odborné analýzy 
a reštaurovanie získaných cenných archeologických nálezov (napr. fragmenty keramickej nádoby, 
poškodené kovové predmety), vyplývajúce z povahy týchto nálezov, ktoré zabezpečí oprávnená 
osoba. Na konci druhej etapy výskumu oprávnená osoba prizve na obhliadku odkrytých plôch 
zástupcu KPÚ BA, na ktorej sa vyhodnotia jednak odborné zistenia a jednak úspešnosť použitých 
deštruktívnych výskumných metód. Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie 
doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade negatívneho odborného 
výsledku deštruktívnej časti výskumu je oprávnená osoba povinná v dostatočnej miere 
zdokumentovať aj zistený negatívny stav. 

III. V tretej (súbežnej) etape sa vykoná záchranný výskum v úzkej súčinnosti a počas vykonávaných 
výkopových prác formou archeologického dozoru, t.z. za prítomnosti archeológa, za účelom 
vyhľadávania, zberu, identifikácie a vyhodnotenia archeologických nálezov, resp. tak, aby bolo 
možné zistený archeologický nález bezodkladne ručným výkopom obnažiť, preskúmať, 
zdokumentovať nálezové súvislosti, a následne hnuteľný nález vyzdvihnúť. Prípustné je aj 
vyhľadávanie metódou detekcie kovov. Pred ukončením terénnych výskumných prác oprávnená 
osoba prizve na obhliadku odkrytých plôch zástupcu KPÚ BA, na ktorej sa vyhodnotia celkové 
odborné výsledky vykonaného výskumu. 

d) Nakladanie s nálezmi: 
- podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona každý archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej 

republiky 
- oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 12 pamiatkového zákona povinná držať a chrániť archeologický 

nález až do jeho odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 
pamiatkového zákona. 

5. Cieľ výskumu: 
-  overenie archeologického potenciálu miesta stavby v etape po vykonaní geofyzikálneho prieskumu a 

pred samotnou realizáciou povolených stavebno-zemných prác, resp. záchrana zistených 
archeologických nálezov 

-  monitorovanie stavebno-zemných výkopov za účelom záchrany a ochrany prípadných, dosiaľ neznámych 
alebo neevidovaných archeologických nálezov, zistených pri realizácii povolenej stavby, odborné 
zdokumentovanie nálezov, miesta nálezov, resp. archeologických objektov. 

6. Podľa § 39 ods. 2 pamiatkového zákona stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba pri vykonávaní 
výskumu prihliadala na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
spolupracovala s orgánmi zabezpečujúcimi ochranu týchto záujmov a chránila práva a oprávnené záujmy 
vlastníkov nehnuteľností a iného majetku. 

7. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámila KPÚ BA 
začatie výskumu najmenej päť dní vopred a ukončenie terénnej časti výskumu bezodkladne. Realizáciu 
výskumu je potrebné nahlásiť aj príslušnému samosprávnemu úradu. 

8. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená vykonala podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona opatrenia proti 
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezov. 

9. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba prizvala na obhliadku odkrytých a preskúmaných plôch, príp. 
závažných nálezov, zástupcu KPÚ BA tak, ako je uvedené v bode 4. c). 
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10. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona spracovala získané 

odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR 
č. 253/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška). 

11. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona predložila výskumnú 
dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava (ďalej len „PÚSR"), 
na posúdenie. 

12. Stavebník podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdá bezodplatne do 120 dní od skončenia 
terénnej časti výskumu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu s príslušným stanoviskom 
PÚSR na KPÚ BA a jedno Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická ul. č. 2, 949 21 
Nitra. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti, 
ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

3.  AVS, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 31.03.2022 pod č. OP-22/03/04977 

VYJADRENIE AVS: 

1. K realizácii stavebných objektov nemáme námietky, upozorňujeme na skutočnosť, že v lokalite realizácie 
oplotenia je vybudovaný verejný vodovod a verejná kanalizácia so zariadeniami a súčasťami s ukončením 
na predmetnom pozemku. Vzhľadom k tejto skutočnosti pri akýkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri 
ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše 
zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

2. Akákoľvek stavebná činnosť môže byť vykonávaná iba so súhlasom AVS, v spolupráci s AVS a podľa pokynov 
pracovníkov AVS. 

3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať 
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať 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 tesnom 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. 

5. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme 
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať 
rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce 
objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných a kanalizačných potrubiach musí pred zásypom 
skontrolovať príslušný pracovník AVS. 

6. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany 
je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne 
prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník 
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne 
prevádzkovateľa. 

7. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
AVS v zmysle § 20 odst.l Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov je oprávnený: 

• v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, 
rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie a ich pásiem ochrany, vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane potrebných 
kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov 

• odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a 
spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a 
ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník 
pozemku, jeho správca alebo užívateľ; nedotknuté zostávajú osobitné predpisy, umiestňovať na 
nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave. 
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8. Z dôvodov uvedených v bode 7. požadujeme zabezpečiť k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii pre 

činnosti uvedené v bode č. 7 trvalý prístup ako aj trvalý prístup pre ťažké obslužné motorové vozidlá 
(napr. fekálne vozidlá s tlakovým čistením). 

Nakoľko predložená dokumentácia nerieši konkrétne návrh pripojenia areálu Europolis D61 Logistics - 
Logistický park na verejný vodovod v existujúcej vodomernej šachte a areálovej kanalizácie na verejnú 
kanalizáciu, stanovisko zaujmeme po doručení projektovej dokumentácie pripojenia stavby (montáž 
vodomeru) na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. K žiadosti je potrebné priložiť súhlasné stanovisko 
vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, na ktoré sa stavba pripája. 

Platnosť vyjadrenia je dva roky do vydania stavebného povolenia. V prípade zmeny technického riešenia je 
potrebné k predmetnej zmene zabezpečiť nové vyjadrenie našej spoločnosti. 

AVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novovzniknutých skutočností. 

4. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 11.03.2022 pod č. OU-SC-OSZP-2022/005662-
004: 
Po preskúmaní žiadosti a na základe doručenej dokumentácie podľa ustanovenia § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. 
Zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie: 
Nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby. 
Predpoklad vzniku odpadov pri vykonávaní stavebnej činnosti: 

Odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
 
Číslo            Názov druhu           Množstvo 

(t) Kat. 

15 0101    obaly z papiera a lepenky    0,3    O 

15 01 02   obaly z plastov    0,5    O 

17 01 07   zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  38   O 

17 03 02   bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 3    O 

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

2. 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. 

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

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaradovať 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 a v súlade so zákonom o 
odpadoch. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 
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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. 
 

5. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a 
krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 29.03.2022 pod č. OU-SC-OSZP-2022/005610-002 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, 
orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona nasledovné 
záväzné stanovisko: 

1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v 
rozsahu ustanovení § 12 zákona. 
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú. 
3. Líniová zeleň popri štátnej ceste, melioračných kanálov a tokov zostane nedotknutá. 
4. Upozorňujeme investora na Národnú prírodnú rezerváciu Súr, nachádzajúcu sa za štátnou cestou smer 
Vajnory, kde platí 5. stupeň (najvyšší) územnej ochrany a na ktorý sa vzťahujú podmienky v rozsahu § 16 a na 
ochranné pásmo NPR, kde platí 4. stupeň územnej ochrany v rozsahu podmienok § 15. 
5. Činnosť zasahuje do prvkov ÚSES BkNV č. VII Strmina - Šúr - Malý Dunaj a BkRV č. XVIII - Čierna Voda. 
Žiadame rešpektovať vzdialenosť min. 100 m od toku Čierna Voda a stanoviť stavebnú čiaru od biokoridoru 
regionálneho významu. 
6.  Vytvoriť vhodným oplotením areálu migračný koridor pre živočíchy tj. nepoužiť pletivové oplotenie, ktoré 
predstavuje významnú bariéru pri migrácii živočíchov(drevené oplotenia s max 2 m, pričom spodná drevená 
priečka je asi 30 cm nad zemou a medzi jednotlivými priečkami sú väčšie odstupy). 
7. Dodržať index zelene v areáli min. 30-35 % 
8. Upozorňujeme Vás, že mimo zastavaného územia 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 20 
m2; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny. Realizácia kompenzačných opatrení bude 
formou primeranej výsadby sprievodnej a vnútroareálovej zelene, hlavne izolačnej zelene po okraji areálu. 
Doporučujeme uprednostniť dreviny najbližšie k potenciálnej prirodzenej vegetácii daného stanovišťa. 
9. V prípade stavby v blízkosti 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. 
10. Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní 

činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný 
postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. 
 

6. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 29.03.2022 pod č. BA-1099 2022 

     Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble 
a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri 
vytýčení trasy. 
     Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 
nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 
žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v 
plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného 
rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná 
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 
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Upozorňujeme, že: 
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných 

prevádzkovateľov  
2/  rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia 
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky 
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u 

správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / 
• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 

PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v 
miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne 
nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej 
polohy PTZ 

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu 

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ 
• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme 
• aby odkryté časti PTZ bôli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou 
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 

dosky, fólia, markery) 
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 
• je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za 

zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy 
• ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : 

súhlasíme s prekládkou sietí Orange 
Nedodržanie podmienok, ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti 

podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre 
rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným 
dátumom. 

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na 
základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o 
existencii PTZ. 

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do 
projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
zodpovedá projektant. 

7.  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 12.01.2022 pod č. 6612200484 

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

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 
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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 
společnosti 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. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 
• Všeobecné podmienky ochrany SEK 
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V $ 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa 
zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 
vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené 
vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 
 

8.   Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 22.04.2022    
Súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 
1. 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-službv/Geoportal pre zariadenia WN 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 VVN 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 
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vykonáva Tím prevádzky Bratislava, koordinátor p. Zimmermann tel. +421-33-556 3007 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. 
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská 
distribučná/Západoslovenská energetika, a.s. 

9. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 21.04.2022 
pod č. 5286/26351/40103/2022: 

NDS ako vlastník a správca diaľnice D1 a jej súčastí po preštudovaní zaslanej žiadosti a predložených 
podkladov, nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia za nasledujúcich podmienok. 
1. Stavba bude umiestnená podľa predloženej projektovej dokumentácie, spracovanej Ing. Letko 03/2022. 
2. V prípade doplnenia, alebo zmeny PD, ktoré zasahujú do našich právom chránených záujmov požadujeme 

vopred predložiť NDS žiadosť na posúdenie stým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené 
požiadavky. 

3. NDS vyhlásila začiatkom septembra súťaž pre výber zhotoviteľa stavebných prác pre rozšírenie diaľnice D1 
v úseku Bratislava-Triblavina. Pre stavbu rozšírenia D1 je vydané právoplatné stavebné povolenie, pričom 
jej súčasťou je aj rekonštrukcia mostov na Triblavinskej ceste ponad Čiernu vodu a diaľnicu Dl. Počas 
rekonštrukcie uvedených mostov bude stavba dočasným záberom v kolízii so Stavbou, SO 16 Oplotenie. 
Požadujeme preto, aby časť oplotenia popri Triblavinskej ceste až po prístupovú cestu ponad Čiernu 
vodu na parcelu č. 1675/2, ktorá je v kolízii s budúcou rekonštrukciou mosta ponad Čiernu vodu bola 
zrušená, resp. umožnené jej dočasné odstránenie. 

4. Na parcele číslo 1675/2 v k.ú. Chorvátsky Grob vo vlastníctve spol. TROMF, a.s. bude umiestnená depónia 
stavebného materiálu s prístupom od Triblavinskej cesty, ktorému by oplotenie Stavby prekážalo. S 
uvedenou stavbou súhlasíme, za podmienky umožnenia prístupu na stavenisko na uvedenej parcele. 

5. V súvislosti s prípravou rekonštrukcie mostov na Triblavinskej ceste a realizáciou okružnej križovatky na 
nej, žiadame o koordináciu oboch stavieb z dôvodu zachovania jednotnej nivelety Triblavinskej cesty. 

6. NDS upozorňuje, že súčasťou Stavby musia byť navrhnuté opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov 
prevádzky diaľnic z hľadiska hluku a vibrácii v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípadných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibráciách a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej 
prevádzkovej kapacity, resp. maximálnej intenzity dopravy na diaľnici D1 a zároveň je nevyhnutné pri 
návrhu opatrení komplexne posúdiť negatívne účinky v celom objekte nie len v jeho časti nachádzajúcej sa 
najbližšie k telesu diaľnice. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej Stavby, a to aj 
v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na samotnom telese diaľnice. Po 
realizácii Stavby, nebude jej vlastník voči prevádzkovateľovi diaľnice uplatňovať akékoľvek požiadavky na 
elimináciu nepriaznivých účinkov ich prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou 
nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne 
vplyvy dopravy diaľnice v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe. Žiadame, aby 
predmetná podmienka bola pre navrhovateľa budúcej stavby záväzná pre vydanie povolenia podľa 
osobitých predpisov. 

7. Pred vydaním stavebného povolenia, podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, je potrebné požiadať cestný správny orgán, ktorým je pre 
diaľnice Ministerstvo dopravy a výstavby SR, o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme 
diaľnice D1 vpravo v km cca 16,800 až 17,500 v smere staničenia. 

8. Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme diaľnice Dl vopred oznámte na NDS, Stredisku správy a 
údržby diaľnic 2 Bratislava (ďalej len „SSÚD2"), Domkárska 9, 821 05 Bratislava, vedúci SSÚD2 Mgr. Martin 
Tománek, tel. č.: +421911010 323 a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného 
pracovníka SSÚD2. 
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9. V prípade vzniku škody na majetku NDS, investor je povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

Poškodenie oznámite SSÚD2 Bratislava, prípadne prekonzultujete spôsob a postup pri odstránení škody. 
10. Všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce ochrane zdravia pri práci. 
11. Na stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné 

zariadenia. 
12. Osvetlenie stavby nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov premávky na diaľnici D1. 
13. Po realizácii stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby doručíte NDS jedno pare 

dokumentácie skutočného zhotovenia Stavby (v papierovej aj v digitálnej forme). 

  Toto stanovisko má platnosť 2 roky a týka sa výlučne posudzovanej PD pre stavebné povolenie a 
udelenie výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 a nenahrádza žiadne iné stanoviská resp. 
vyjadrenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi SR. 
  V prípade, že dôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, v zmysle ktorého bolo toto stanovisko 
vydané alebo dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, je potrebné, aby investor Stavby požiadal o 
opätovné vyjadrenie. 

10. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.04.2022 pod č. 1409-
3/120/2022 

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov, Vám oznamujeme, že v 
rámci stavebných objektov SO 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA, TERÉNNE ÚPRAVY, SO 11 HALA A, SO 12 HALA B, SO 15 
VSTUPNÝ OBJEKT, VRÁTNICA, SO 16 OPLOTENIE, SO 17 DOPLNKOVÉ OBJEKTY - SPÍNACIA STANICA SST, SO 21 
AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, SO 22 AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, SO 23 AREÁLOVÝ VODOVOD 
PITNEJ VODY, SO 24 AREÁLOVÝ VODOVOD ÚŽITKOVEJ VODY, SO 25 ZDRUŽENÝ TECHNICKÝ OBJEKT (NÁDRŽ A 
STROJOVŇA SHZ), SO 27 STL AREÁLOVÝ PLYNOVOD, SO 29 TRAFOSTANICE, SO 30 AREÁLOVÉ ROZVODY NN, SO 
31 AREÁLOVÉ OSVETLENIE, SO 33 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY, SO 34 PRÍPOJKA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY, SO 
41 KOMUNIKÁCIE, PARKOVISKÁ A SPEVNENÉ PLOCHY, SO 42 VJAZD DP AREÁLU, SO 51 SADOVÉ A PARKOVÉ 
ÚPRAVY, ZELEŇ, SO 52 INFORMAČNÉ A REKLAMNE ZARIADENIA stavby „Europolis D61 Logistics - Logistický 
Park“ na parcelách č. 1705/1, 1705/4, 1705/5,1706/1,17017/1 v k.ú. Chorvátsky Grob neevidujeme žiadne 
hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 

Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 

11. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 
Bratislava, vyjadrenie zo dňa 22.06.2022 pod č. 03909/2022/PK-63, 18416/2022 
Bratislavský samosprávny kraj nie je v súčasnosti vlastníkom cesty Triblavinská. Prebiehajú rokovania o 

podmienkach prevodu komunikácie do vlastníctva a správy Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ako budúci vlastník cesty Triblavinská v súlade s § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov nemáme námietky k vydaniu stavebného 

povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie, spracovateľ doc.lng. Peter Makýš, riešenie dopravy 

Ing. Viktor Neumann, február 2022 ktorá je súčasťou žiadosti za nasledovných podmienok: 

- Stavenisková doprava bude využívať buď Triblavinskú cestu, za predpokladu uzatvorenia mosta 
ponad diaľnicu D1 (využívaná bude ako slepá ulica po lokalitu žiadateľa). Ak nenastane uzavretie mosta 
počas realizácie stavby hál, bude stavenisková doprava využívať napojenie na existujúcu okružnú 
križovatku v katastri obce Bernolákovo a to buď variantom A - dočasným premostením vodného toku, 
alebo variant B - cez pozemok parc.č. 439/3 reg.C-KN k.ú. Ivanka pri Dunaji. Podrobný POV, vrátane 
dočasného dopravného značenia požadujeme pred zahájením výstavby doložiť na tunajší úrad. 
Naďalej požadujeme vylúčiť staveniskovú, aj trvalú dopravu cez obec Chorvátsky Grob. 

Trvalá doprava bude riešená variantne: 

Variant 1 - s využitím križovatky Ivanka - Metro a rekonštruovanej a preloženej cesty Triblavinská. 

V prípade, že nedôjde k vybudovaniu križovatky Ivanka - Metro bude trvalá doprava využívať 

jestvujúcu okružnú križovatku cez pozemok 439/3 k.ú. Ivanka pri Dunaji. 

- Dodržať technické podmienky správcu cesty Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja. 

- Cestným správnym orgánom pre cesty II. triedy je Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií so sídlom na Hurbanovej ulici č. 21 v Senci. 
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Stanovisko nenahrádza stanovisko ku kolaudácii. 

12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 05.02.2020 pod č. 
TD/NS/0054/2020/Pe: 
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 vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu 

za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať 
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na 
webovom sídle SPP-D www.sDP-distribucia.sk (časť E-služby), 
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 
- 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 menšej 
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 menšej 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 kopanou kontrolnou 
sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy 
vŕtacieho (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. Matúš Tomášek, email: matus.tomasek@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 
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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 všeobecne 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, 
- 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, 
stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa podmienok 
stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme č. 
3000/010322/BA/MM, 
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko 
Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy, 
-podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie 
SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred 
podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby, 

13. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 21.03.2022 pod č. 1132/2022 

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok. Vyjadrenie je platné 6 mesiacov. 

 

Námietky účastníkov konania :  neboli vznesené 

Odôvodnenie: 

Dňa 28.3.2022 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 
začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 12.01.2010 pod č.sp. 
ÚKaSP-86/2009-EDA-11.  Následne  bolo územné rozhodnutie predlžené dňa 04.11.2021 pod č. ÚKaSP-1620-
2021-MIV-TRIB. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala 
dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 10 
pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky 
a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 
stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej 
realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na 
jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 
- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  
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- Okresný úrad Senec, Odb. starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva,  
- Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny 
- Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabinovská č. 

16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, oddelenie požiarnej prevencie, Hasičská 4, 

902 01 Pezinok 
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17  Bratislava 
- Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 811 03  Bratislava 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04  Bratislava 
-      Hydromeliorácie, š.p.,, Vrakunská 29, 825 63  Bratislava 
-      Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 
-      Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
-      SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44B, 825 11  Bratislava 
-      Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
-      OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

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

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného 
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, 
ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

Poučenie o odvolaní: 
Podľa § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 
Senec cestou stavebného úradu – Obec Chorvátsky Grob, nám. J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob.  
Toto rozhodnutie je v zmysle Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) preskúmateľné správnym 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka obce  
 

 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. 
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Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 
60 písm. g  vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 25.3.2022. 

 
Príloha :  Situácia  -SO 01 – Príprava územia, terénne úpravy   v mierke 1:750 
 

Doručí sa všetkým známym aj neznámym účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva 
k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť oznámením priamo 
dotknuté  podľa priloženej situácie stavby verejnou vyhláškou: 

 Verejnou vyhláškou  vlastníkom pozemkov register „C“ parc. č. 1710/3, 1709/1, parcela „E KN“ č. 1706 
v katastrálnom území Chorvátsky Grob  

Verejnou vyhláškou vlastníkom pozemkov v katastrálnom území BERNOLÁKOVO so žiadosťou o vyvesenie 
v mieste spôsobom obvyklým,  pozemky register „C“ parc.č . 5105/8, 5115/1 

Verejnou vyhláškou vlastníkom pozemkov v katastrálnom území IVANKA pri DUNAJI so žiadosťou o vyvesenie 
v mieste spôsobom obvyklým,  pozemky register „C“ parc.č . 439/3, pozemky register „E“ parc.č. 395/2, 395/3, 
395/4, 395/5, 395/6,  

 

Na vedomie účastníkom konania ( nemá účinky doručenia ) : 

 
1. VGP Park Bratislava 2 a.s., Suché mýto 1, 811 03  Bratislava - navrhovateľ 
2. STAT-KON s.r.o., Legionárska súp. č. 7158/5, 911 01  Trenčín- zástupca navrhovateľa 
3. Ing. Juraj Letko - STAT-KON s.r.o., Legionárska súp. č. 7158/5, 911 01  Trenčín - projektant 
4. verejnou vyhláškou všetkým známym a neznámym vlastníkom pozemkov 
5. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo so žiadosťou o vyvesenie spôsobom v mieste 
obvyklým 
6. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji so žiadosťou o vyvesenie spôsobom 
v mieste obvyklým 

  
dotknuté orgány 
7. Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 811 03  Bratislava 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,, Prešovská 48, 826 46  Bratislava 
9. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05  Bratislava 
10. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava 
11. Hydromeliorácie, š.p.,, Vrakunská 29, 825 63  Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04  Bratislava 
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 01  Pezinok 
14. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 
21, 903 01  Senec 
15. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01  Senec 
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 
17. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
18. Slovenský vodohospodársky podnik,, Bratislava, Karloveská 2, 842 17  Bratislava 
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44B, 825 11  Bratislava 
20. Západoslovenská  distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
21. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 
903 01  Senec 
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