
                                                         Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Bernolákovo 

č. ............... 

zo dňa........... 

Obec Bernolákovo podľa § 11 ods. 4 písm . c) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov nariaďuje: 

§ 1 

             

(1)  Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Bernolákovo –     
Zmeny a doplnky č. 1/2011 

 (2)  Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú uvedené v záväzných 
regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 1/2011, sú 
uvedené v jej textovej časti ako časť A. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti, kap. a. 
„Záväzná časť“  a sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN. 

(3)  Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a limity jeho využitia, 
plochy a línie pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené v Komplexnom výkrese 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – zmeny a doplnky výkresu 
č. 2 ÚPN SÚ Bernolákovo „Komplexný urbanistický návrh“, schváleného uznesením OZ 
č. 7 / 95 zo dňa 13. 12. 1995, s vyznačenou záväznou časťou riešenia, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú prílohu  tohto VZN. 

§ 2 

Územnoplánovacia dokumentácia Územný plán obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 
1/2011 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Bernolákove, na Krajskom 
stavebnom úrade v Bratislave a na stavebnom úrade v Bernolákove. 

§ 3 

Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť dňa..................  
               
 
                                                                 
                                                             I n g .Ľu b o m í r  P o ó r  
                                       starosta obce 
                                                              
 
 
 
 



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove 
 
 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e : 
 
1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov 
č. j. .........................zo dňa............. k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN obce 
Bernolákovo – zmeny a doplnky  č. 1/2011. 
 
2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a 
doplnky č. 1/2011. 
 
 
B. s c h v a ľ u j e : 
 
1. Územný plán obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 1/2011. 
 
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce 
Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 1/2011. 
 
3. VZN obce Bernolákovo č.................zo dňa.............., ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť 
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 1/2011 
s účinnosťou od .......................... 
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A. ZMENY A DOPLNKY  ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ 
ČASTI  
 

a. Záväzná časť  
>>>>>>>> Záväzná časť tvorí samostatnú prílohu záväznej časti pôvodnej dokumentácie, a to 
v nasledovnom znení: >>>>>>>> 

„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ stanovujú súbor záväzných regulatívov. Regulatívy sa vzťahujú na 
územie s predpokladom lokalizácie zástavby:  

− územie s predpokladom lokalizácie zástavby predstav uje nové rozvojové plochy (zámery) 

o mimo zastavaného územia obce, kde je navrhovaná nová výstavba na doteraz 
nezastavaných plochách. 

V tomto území sa jedná o novú výstavbu – regulatívy priestorového usporiadania (miera možného 
stavebného využitia tohto územia) a funkčného využívania územia sú definované v súbore 
záväzných regulatívov.  

Regulatívy sú spracované pre funkčne a priestorovo homogénnu jednotku – regulačný blok = 
navrhovaný doplnok  č. D1. Regulačný blok je priestorovo vymedzený v grafickej časti (výkres č. 2) . 

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia charakteru kvantitatívnych 
limitných hodnôt a parametrov sú pre regulačný blok špecifikované v kapitole a.1 a a.2.  
 

a.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania  

Pre usmernenie priestorového usporiadania riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je 
definovaný súbor nasledujúcich regulatívov: 

1. súlad architektonického stvárnenia v rozvojovom zámere ako aj architektonický  súlad pri riešení 
fasád (farebnosť, materiál a pod.) s dôrazom v území č. D1-1/2011 zabezpečovať 
prostredníctvom príslušného oddelenia obecného úradu 

2. rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
vyplývajúce z  vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, 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  

3. pre regulačný blok rešpektovať konkrétnejšie regulatívy uvedené v nasledovnom texte, kde sú 
stanovené: 

Maximálna podlažnos ť objektov  

o maximálne 4 m pre zariadenia prislúchajúce k rodinným a bytovým domom (garáže, drobné 
hospodárske objekty) v regulačnom bloku č. D1-1/2011  

o maximálne 10 m pre rodinné domy a ostatné objekty v regulačnom bloku č. D1-1/2011.  

Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v regulačnom bloku určenú v metroch. Výškové 
obmedzenie neplatí pre bodové stavby technického vybavenia (napr. vysielacie zariadenia) 
a prípadné kompozičné výškové akcenty. 

Pre účely tohto územného plánu je výška meraná z čelnej strany objektu (z urbanistického 
hľadiska najexponovanejší pohľad v danom priestore). 
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Vysvetlivky špecifického pojmu „Kompozičný výškový akcent“: 

Kompozičný výškový akcent je jeden objekt alebo súbor max. 3 objektov (umiestnených 
v sústredenom priestore v rámci jednej lokality),  určujúcich spoločensky najvýznamnejší priestor 
danej lokality. 

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi 

Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou 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. 
Minimálne odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky. 
Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie odstupov a 
vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na 
požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene. 
 
Intenzita využitia plôch   
Intenzita využitia plôch je určená maximálnym koeficientom zastavanosti (KZ), ktorý je pomerom 
zastavanej plochy objektmi k ploche pozemku, resp. regulačnej zóny. V prípade regulačného 
bloku č. D1-1/2011 je hodnota koeficientu zastavanosti 0,4.  

Regulatív určuje prípustnú intenzitu využitia plôch v regulačnom bloku. Je určený ako pomer 
zastavanej plochy objektmi k celkovej ploche regulačného bloku. Do zastavaných plôch sa 
nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie. 

 

a.2. Zásady a regulatívy funk čného využívania územia  

Pre usmernenie funkčného využívania riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ v regulačnom 
bloku je definovaný  súbor regulatívov, kde je stanovené: 

1. hlavné (dominantné) funkčné využitie = záväzná funkcia s min. podielom 75 % funkčného využitia 
celého regulačného bloku 

2. prípustné (doplnkové) funkčné využitie – upresňuje súbor funkcií, ktoré sú prípustné v rámci 
regulačného bloku ako doplnkové funkcie k hlavnej funkcii v max. rozsahu 25 % funkčného 
využitia celého regulačného bloku 

3. neprípustné (zakázané) funkčné využitie – taxatívne vymenováva súbor funkcií, ktoré sú 
zakázané v rámci regulačného bloku. 

 
Pre regula čný blok č. D1-1/2011 stanovujeme podrobnejšiu reguláciu príp ustného 
a neprípustného využitia plôch:  

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 

− plochy rodinných domov 

Popis záväznej funkcie: Územie zastavané prevažne bytovou zástavbou charakteru rodinných 
domov.   

Prípustné funkčné využitie: 

− zariadenia prislúchajúce k rodinným domom (garáže, drobné hospodárske objekty) 

− občianska vybavenosť - základná (služby, maloobchodné prevádzky), najmä v polyfunkcii s 
bývaním 

− drobné výrobné prevádzky, ktoré nie sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 
zákona NR SR č. 478/2002 Z. z.  o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa  zákon č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR 
č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a  ktoré nenarúšajú kvalitu životného a obytného 
prostredia a svojím architektonickým a hmotovým riešením a prevádzkou nemenia charakter 
funkčnej plochy 
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− šport a rekreácia súvisiace s lokalitou - ihriská a oddychové plochy 

− verejná a vyhradená zeleň súvisiaca s lokalitou 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

− ostatné súvisiace funkcie - iné okrem neprípustných 

Neprípustné funkčné využitie: 

− výroba (priemyselná a poľnohospodárska) a podnikateľské aktivity výrobné, vrátane drobných 
výrobných prevádzok, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR 
č. 478/2002 Z. z.  o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa  zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie týchto objektov 
a prevádzky, ktoré sú zdrojmi hluku 

− občianska vybavenosť s vysokými nárokmi na zásobovanie a statickú dopravu (nákladná doprava, 
veľkoplošné parkoviská) 

− sklady, skládky a plochy dopravnej (parkoviská nákladných vozidiel nad 3,5 t) a technickej 
vybavenosti nadlokálneho charakteru 

 

a.3. Zásady a regulatívy umiestnenia ob čianskej vybavenosti  

1. Nové zariadenia občianskej vybavenosti lokalizovať tam, kde to pripúšťajú regulačné podmienky, 
ktoré územný plán obce stanovuje pre navrhované zámery (pozri kapitolu a.2.): 

o v rámci vymedzeného regulačného bloku č. D1-1/2011 je prípustné lokalizovať len nové 
zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho charakteru, t. j. vybavenosti určenej pre obsluhu 
obyvateľov tejto časti územia (najmä obchod a služby, príp. školské a predškolské 
zariadenia, zdravotnícke zariadenia) – zariadenia je potrebné umiestňovať v primeranej pešej 
dostupnosti obyvateľov v samostatných objektoch (výnimočne ako súčasť rodinných domov 
a  v novostavbách bytových domov na ich prízemí) 

Druhy a typy zariadení občianskej vybavenosti vyplynú z ďalších stupňov PD. Kapacitu zariadení 
základnej občianskej vybavenosti v obytných zónach je potrebné navrhovať so zohľadnením počtu 
obyvateľov zóny. 

2. Pri projektovaní stavieb občianskej vybavenosti dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, 
platné v čase realizácie stavieb. 

3. Pri umiestňovaní zariadení občianskej vybavenosti navrhnúť podľa druhu a veľkosti zariadenia 
zodpovedajúci rozsah plôch statickej dopravy – kapacitu parkovísk pri vybavenosti riešiť v zmysle 
STN 73 6110. 

 

a.4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopr avného 
vybavenia  

1. Zabezpečiť realizáciu dopravnej infraštruktúry v novonavrhovanom rozvojovom zámere č. D1-
1/2011. 

2. Dopravnú obsluhu jednotlivých zón zabezpečovať prostredníctvom obslužných komunikácií 
funkčných tried C2 a C3 ako aj nemotoristických komunikácií s funkciou pobytovou a obslužnou – 
funkčných tried D1, D2 a D3.  

3. Funkčné triedy, kategórie a šírkové usporiadanie plánovaných komunikácií navrhnúť v ďalších 
stupňoch PD v zmysle STN 73 6110. 

4. Pre zabezpečenie dostatočného množstva parkovacích miest budú stanovené nasledovné 
koeficienty výpočtu v zmysle STN 73 6110: 

- súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie ka = 1,2 
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- súčiniteľ vplyvu veľkosti obce kv = 1,0 resp. 1,1 (vo výpočte je potrebné zohľadniť vplyv 
hlavného mesta Bratislavy, jeho blízkosť a prepravné vzťahy)  

- súčiniteľ vplyvu polohy riešeného územia kp = 0,5 resp. 0,8 (podľa prípadu) 

- súčiniteľ deľby prepravnej práce kd  = 1,0 resp. 1,2  (podľa vzdialeností zastávok hromadnej 
prepravy). 

5. Výpočet statickej dopravy sa vykoná v zmysle STN 73 6110 podľa vzorca: 

N = Oo x ka + Po x ka x kv x kp x kd  

6. Pri návrhu odstavných a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu ŽP 
a postupovať v zmysle STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (norma 
udáva podmienky umiestnenia odstavných a parkovacích státí a pod.) a STN 73 0531 Ochrana 
proti hluku v pozemných stavbách 

7. Rešpektovať ochranné pásma dopravných stavieb podľa kapitoly č. a.10. (ochranné pásma 
letiska M. R. Štefánika – Bratislava). 

8. V ďalších stupňoch PD postupovať podľa nasledovných podmienok: 

- dodržiavať aspoň minimálne dopravné priestory komunikácií v zmysle STN 73 6110, bod 4.2, 

- lokality určené výhradne pre zástavbu rodinných domov podľa možností riešiť formou 
obytných zón, s napojeniami riešenými cez vyvýšené prejazdy do úrovne chodníkov. 
Komunikácie obytných zón sa navrhujú vo FT D1 so stavebnými prvkami upokojovania 
dopravy. Obytné zóny (ulice) podľa možností riešiť ako neprejazdné. Aj v priestoroch 
obytných zón zriadiť verejné parkovacie miesta.  

- z hľadiska upokojenia dopravy na obslužných komunikáciách podľa možností vyvyšovať 
plochy niektorých križovatiek do úrovne chodníkov (prípadne zriaďovať iné prvky za účelom 
upokojenia dopravy v zmysle TP MDPaT SR č.15),  

- parametre cestných komunikácií, ako aj dopravné napojenia na nadradený komunikačný 
systém,  navrhovať v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6102,  

- uličné čiary (čiary oplotení) riešiť v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol zabezpečený náležitý 
rozhľad pri vychádzaní z pozemkov na komunikáciu, t. z. v minimálnej vzdialenosti 2,0 metre 
od obrubníkov komunikácií (v prípade FT D1, min. 2,0m od hrán zväčša pojazdievanej časti 
komunikácie),  

- odstupy a zalomenia oplotení pozemkov riešiť v súlade s požiadavkami STN 73 6102 
o rozhľade v križovatkách.  

Poznámka: Všetky navrhované dopravné uzly a trasy majú charakter základnej dopravnej koncepcie 
a ich presné umiestnenie ako aj spôsob dopravného pripájania lokality sa dohodne v ďalších stupňoch 
PD. 
 

a.5. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného tech nického 
vybavenia  

Zásady a regulatívy všeobecné  

1. Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma technických zariadení a líniových stavieb – pozri 
kapitolu a.10.  

2. Už pri projektových prípravných prácach koordinovať trasy inžinierskych sietí. 

3. Zabezpečiť realizáciu technickej infraštruktúry v novonavrhovanom rozvojovom zámere č. D1-
1/2011 v predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením. 

4. V rozvojovom zámere č. D1-1/2011 vytvárať verejne prístupné koridory pre možnosť trasovania 
inžinierskych sietí. 

5. Podrobný návrh v rámci rozvojového zámeru č. D1-1/2011 (uličné rozvody) v riešenom území 
spracovať v podrobnejších stupňoch dokumentácie. 
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6. Pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa príslušných 
noriem a predpisov, zabezpečiť vecnú a časovú koordináciu stavieb prípadných rekonštrukcií 
existujúcich vodárenských zariadení mimo riešeného územia s novonavrhovanými stavbami. 

Zásady a regulatívy v oblasti vodného hospodárstva  

1. Ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade zo zákonom č. 364/2004 Z. z. 
o vodách a NV 296/2005 Z. z. (vypúšťanie dažďových vôd, splaškových vyčistených odpadových 
a osobitných odpadových vôd do povrchových vôd). 

2. Rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami. 

3. Zásobovanie pitnou vodou podmieniť aktuálnymi podmienkami príslušného správcu. 

4. Rozvodnú sieť pitnej vody v navrhovaných rozvojových zámeroch opatriť požiarnymi hydrantmi a 
v max. miere zokruhovať rozvodnú sieť pitnej vody.  

5. Odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

6. Odvádzanie splaškových odpadových vôd riešiť odtokom do kanalizačnej siete existujúcej 
zástavby Bernolákova resp. podmieniť aktuálnymi podmienkami príslušného správcu.  

7. Odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku riešiť mimo systém 
verejnej kanalizácie. 

8. V ďalších stupňoch PD rešpektovať nasledovné podmienky: 

o vodovodné vetvy v maximálnej možnej miere zaokruhovať tak, aby bola možná dodávka 
vody z dvoch smerov 

o v priečnom reze nových komunikácií je nutné výhľadovo uvažovať s umiestnením vodovodu, 
dažďovej aj splaškovej kanalizácie 

o najvyššia prípustná miera znečistenia odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie 
musí byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške č. 55/2005 Z. z. 

o pred každou nehnuteľnosťou je potrebné umiestniť vodomernú šachtu potrebných rozmerov 
a revíznu splaškovú kanalizačnú šachtu. 

Zásady a regulatívy v oblasti energetiky  

1. Vo vyšších stupňoch PD všetky spotreby ZP pri rozvoji obce konzultovať s SPP-distribúcia a.s. 
RCs. 

2. Zabezpečiť zdroje zemného plynu pre distribučnú rozvodnú sieť v novom rozvojovom zámere 
z existujúcich plynovodov. 

3. Realizovať plynofikáciu navrhovaného rozvojového zámeru č. D1-1/2011 prostredníctvom STL 
plynovodov.     

4. Realizovať preložku vzdušného vedenia VN 22 kV. 

5. Zabezpečiť zdroje energie pre distribučnú el. káblovú rozvodnú sieť v novom rozvojovom zámere 
č. D1-1/2011 z existujúcich nn vedení. 

6. El. vedenia situované vo verejne prístupných miestach v zastavaných územiach navrhovať 
káblové uložené v zemi v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 523 z 19. 9. 2002. 

Zásady a regulatívy v oblasti telekomunikácií  

1. Pred realizáciou výstavby v rozvojovom zámere č. D1-1/2011 vytýčiť presné trasovanie 
telekomunikačných káblov. 

2. Pri zabezpečení najnovších telekomunikačných služieb riešený rozvojový zámer č. D1-1/2011 
pripojiť na VTS prostredníctvom optickej prístupovej siete. 

3. Z hľadiska mobilných operátorov nový rozvojový zámer č. D1-1/2011 zapracovať do GSM 
infraštruktúry v súlade s pokrytím obce. 
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4. V prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením dodržiavať normu STN 33 40 50 
ods. 3.3.1. o podzemných telekomunikačných vedeniach. 

Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenost i  

Zariadenia obrany štátu 

1. V riešenom území nie sú navrhované žiadne zariadenia obrany štátu. 

Zariadenia požiarnej ochrany 

1. Zabezpečiť zdroje vody a zriadiť odberné miesta na verejnom vodovode podľa § 8 ods. 1 vo 
vzdialenosti podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 699/2004 Z. z. MV SR o zabezpečovaní stavieb vodou 
na hasenie požiarov. 

Zariadenia protipovod ňovej ochrany 

1. Bezpečne zachytávať a odvádzať dažďové vody.  

2. Dodržiavať preventívne protierózne opatrenia v rámci povodia, t. j. rešpektovať správne 
agrotechnické postupy, udržiavať a vytvárať ochranné vegetačné pásy v blízkosti 
poľnohospodárskych plôch, zriaďovať vsakovacie plochy. 

Zariadenia civilnej ochrany obyvate ľstva 

1. Priebežne aktualizovať doložku CO, ktorá by okrem iného mala obsahovať: 

o zabezpečenie záujmov CO („zákon o CO“) 

o varovanie a vyrozumenie obyvateľstva v prípade po vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového 
stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (vyhláška MV SR č. 
388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových 
podmienok informačného systému civilnej ochrany obyvateľstva) 

2. Súčasnú analýzu a koncepciu kolektívnej ochrany obyvateľstva zamerať hlavne na ukrytie 
obyvateľstva (budovanie jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne) – individuálnu ochranu 
obyvateľstva. 

3. V novej rozvojovej časti obce doriešiť ochranu obyvateľstva ukrytím podľa ods. 3) §4 a ods. 1) 
bodu a) a e) § 15 „zákona o CO“. 

4. Pri spracovaní požiadaviek CO v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni je potrebné vychádzať: 

o z NV SR č. 166/1994 Zb. o kategorizácii územia SR v znení neskorších predpisov. 

5. Ochranné stavby v územných obvodoch umiestňovať:  

a) v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby 
prevzaté do starostlivosti,  

b) v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach, 
internátoch, všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, telovýchovných 
objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity pre personál a 
osoby prevzaté do starostlivosti,  

c) v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej kapacity návštevnosti pre 
personál a osoby prevzaté do starostlivosti,  

d) v budovách štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre plánovaný 
počet zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti. 

6. Pri výbere vhodných podzemných alebo nadzemných priestorov stavieb na jednoduché úkryty 
budované svojpomocne rešpektovať požiadavky v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a dbať na: 
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o vzdialenosť miesta  pobytu ukrývaných osôb  tak, aby sa  mohli v prípade ohrozenia včas 
ukryť,  

o zabezpečenie  ochrany pred  rádioaktívnym  zamorením a pred preniknutím nebezpečných 
látok,  

o minimalizáciu  množstva  prác  nevyhnutných  na  úpravu týchto priestorov,  

o statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,  

o vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným 
zariadením,  

o utesnenie.  

7. Pri navrhovaní zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb pre obyvateľstvo) v ďalších 
stupňoch dokumentácie postupovať v zmysle Zákona č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany, najmä § 4 citovaného zákona. 

8. Pri zabezpečovaní požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov CO postupovať v zmysle vyhlášky MV 
SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok 
informačného systému civilnej ochrany – v podrobnejších stupňoch PD technicky zabezpečiť 
najmä varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb (§2 odsek 3 uvedenej vyhlášky) 

9. Varovanie obyvateľstva bude obecným úradom zabezpečené reláciou v obecnom rozhlase, alebo 
inými mobilnými vyrozumievacími prostriedkami. 

Zariadenia odpadového hospodárstva 

1. Vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie každej stavby vyčleniť dostatočné plochy na 
umiestnenie zberných nádob a kontajnerov na odpady a separovane zbierané zložky odpadov. 

 

a.6. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistori ckých hodnôt  

1. Z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov v riešenom území, musí byť v jednotlivých 
etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi splnená nasledovná podmienka v zmysle 
zákona č. 50/1976 Z. z. o ÚP a SP (úplné znenie 109/1998 Z. z.) a zákona č. 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu: „Investor / stavebník si musí od Krajského pamiatkového úradu 
v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiadať konkrétne stanovisko ku každej 
pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie 
komunikácií, bytová výstavba atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže 
dôjsť k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.“  

 

a.7. Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zrete ľom na 
udržanie ekologickej stability  

1. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie minimalizovať dopady negatívnych prvkov na 
ekologickú stabilitu územia. 

2. Chrániť rBKXVIII Biela voda, nBKVII, rBKXVIII Čierna voda, rBC27 Bažantnica, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti riešeného územia, v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. vypracovať ich 
presné vymedzenie.  

3. Zabezpečiť ochranu prírody v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.. 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny riešené územie spadá v zmysle § 12 zák. č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov do prvého stupňa ochrany. Nenachádzajú sa 
tu maloplošné chránené územia národného významu, ani územia európskeho významu. 

Poznámky: 

Biokoridor regionálneho významu rBKXVIII  Biela voda prepája biocentrá a biokoridory. Je tvorený 
vodným tokom s brehovými porastmi.  
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Biokoridor nadregionálneho významu nBKVII prepája biocentrá Strmina – Šúr – Malý Dunaj. 
V riešenom území bol navrhnutý na vybudovanie, lebo prechádzal cez poľnohospodársku pôdu 
veľkoplošnú, intenzívne obrábanú. Plynulý prechod bol sťažený bariérovými prvkami komunikáciou 
a železnicou. Návrhy „Zmien a doplnkov č. 1/2007“: Nadregionálny biokoridor nBKVII nebude v časti 
golfového ihriska ako línia. V návrhu ÚSES je tvorený plošnými prvkami, ktoré sú navzájom 
poprepájané. Za golfovým areálom na jeho južnom okraji biokoridor prechádza na plochy ornej pôdy, 
v tejto časti je v štádiu návrhu. Presná trasa nie je zatiaľ navrhnutá, reálnejšie smerovanie koridoru je 
bližšie k rBC Bažantnica a jeho napojenie na rBK Biela Voda. V tejto časti je potrebné vybudovať 
plochy nelesnej drevinovej vegetácie, ktorá prepojí Čiernu Vodu s Bielou Vodou a Malým Dunajom. 
V návrhu ÚPN Ivanka pri Dunaji nebol biokoridor nBKVII rešpektovaný. Na prepojenie bol navrhnutý 
regionálny biokoridor v trase toku Bielej Vody. 

Biokoridor regionálneho významu rBKXVIII  Čierna voda prepája biocentrá a biokoridory. Je tvorený 
vodným tokom s brehovými porastmi. Návrhy „Zmien a doplnkov č. 1/2007“: Biokoridor Čierna voda je 
v návrhu Golfového areálu posilnený plochami nelesnej drevinovej vegetácie, ktorá posilní existujúcu 
brehovú vegetáciu. Šírku koridoru mimo zastavané územie odporúčame minimálne 40 m. Návrh 
regionálneho biokoridoru Čierna voda predlžuje biokoridor aj na časť Ľadovej vody, tým sa prepojí 
biocentrum Bažantnica s Čiernou vodou. Technickými úpravami sa sprietoční  úsek Ľadovej vody. 

Biocentrum regionálneho významu rBC27 Bažantnica (v RÚSES nazvané Ľadová voda) je zvyškom 
lužných vŕbovo-topoľových lesov v poľnohospodárskej krajine, genofondovo významná lokalita 
z hľadiska fauny. Návrhy „Zmien a doplnkov č. 1/2007“: Biocentrum Bažantnica ostáva bez zmeny. 
 

a.8. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné p rostredie  

1. Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia ľudí a taktiež ochrany zvierat podľa § 44 zákona č. 
39/2007 Z. z.            

2. Riešiť a regulovať urbanistickú koncepciu územného rozvoja obce v súlade s ustanoveniami § 31 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zabezpečovať ochranu vôd na základe environmentálnych 
cieľov ustanovených § 5 vodného zákona.  

3. Pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a s ostatné súvisiace predpisy 
na úseku odpadového hospodárstva. 

4. Rešpektovať zámery a opatrenia Programu odpadového hospodárstva obce Bernolákovo. 

5. Rozšíriť separovaný zber odpadov na čo najväčší možný počet separovaných zložiek zástavby. 

6. Pri návrhu zástavby riešiť umiestnenie zberných miest pre zhromažďovanie odpadov podľa 
miestnych podmienok. 

7. Optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie prostredia na 
ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností ...). 

8. Riešiť strety záujmov výstavby s infraštruktúrou a vyvolané technické opatrenia (preložky IS). 

9. Pri lokalizácii výstavby rešpektovať ochranné pásma sietí dopravnej a technickej infraštruktúry. 

10. V projektovej príprave, povoľovacích procesoch ako i realizácii jednotlivých stavieb a opatrení sa 
zamerať na účinné opatrenia vedúce k eliminácii elektronického smogu (napr. pri výstavbe 
vysielačov, realizácii verejné osvetlenia a pod.). 

11. V ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie. 

12. V ďalších konaniach rešpektovať nasledovné podmienky: 

- preveriť potrebu uplatnenia limitujúcich obmedzení navrhovanej výstavby vo vzťahu 
k ochranným hygienickým pásmam (zdroje pitnej vody, cintorín, areál živočíšnej výroby a i.) 

- zhodnotiť aktuálnosť radónového rizika v záujmovom území a potrebu ochranných opatrení 
podľa vyhl. MZ SR č. 528/2007 Z.Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia 
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- stavebno-technické riešenie rodinných domov v podrobnostiach zosúladiť s požiadavkami 
STN 73 4301 Budovy na bývanie 

- v návrhu zástavby rešpektovať požiadavky na zabezpečenia vyhovujúcich svetlo-technických 
podmienok podľa STN 73 43 01 Budovy na bývanie a 730580 Denné osvetlenie budov 

-  zabezpečiť komplexné pokrytie riešeného územia potrebnou technickou infraštruktúrou, 
najmä verejným vodovodom a kanalizáciou - napojenie územia na verejný vodovod 
a kanalizáciu považovať za nevyhnutnú podmienku výstavby 

-    eliminovať možné nežiaduce ovplyvňovanie chránených funkcií (v riešenom území „Zmien 
a doplnkov č. 1/2011“ bývanie) prevádzkami nadmerne zaťažujúcimi životné prostredie 
hlukom, emisiami škodlivín a pachov 

- urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na maximálnu ochranu existujúcej zelene 
a podzemných vôd 

- obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch na základe stanovených zásad 
a regulatívov priestorového usporiadania 

13. Pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti 
životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

a.9. Vymedzenie zastavaného územia obce  

„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ vymedzujú zastavané územie tak, že obsahuje: 

− územie vymedzené hranicou zastavaného územia, evidovanou na katastrálnom úrade   

− územie skutočne zastavané, ktoré nie je v súčasnosti vymedzené hranicou zastavaného územia, 
evidovanou na katastrálnom úrade  

− územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými zámermi podľa Návrhu ÚPN obce (pôvodná 
dokumentácia) 

− územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovým zámerom podľa Zmien a doplnkov č. 1/2011 
– zámer č. D1-1/2011. 

Poznámka: Z uvedeného vyplýva, že „Zmeny a doplnky č. 1/2011“ riešia nový prírastok zastavaného 
územia – zámer č. D1-1/2011.  

Vysvetlivky k pojmu „zastavané územie obce“ – pod ľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
zmien a doplnkov: 

Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v 
katastrálnom území  obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce.  Zastavané územie je 
súbor 

a) stavebných  pozemkov, zastavaných  plôch, dvorov  a susedných parciel, ktoré sa  užívajú na účel, 
pre ktorý boli stavby uskutočnené, 

b) poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených  parcelami uvedenými v písmene a), 

c) pozemkov ostatných plôch, 

d) pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom 
obce alebo schváleným územným plánom zóny, 

e) pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu 
zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných 
potrieb obyvateľstva (rekreácie). 
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a.10. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených úze mí pod ľa 
osobitných predpisov  

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné vymedziť tieto ochranné pásma: 

− ochranné pásma letiska M. R. Štefánika Bratislava, stanovených rozhodnutím Štátnej leteckej 
inšpekcie zn. 1-66/81 zo dňa 03.07.1981 – výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných 
mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:  

o ochranným pásmom kužeľovej plochy s obmedzujúcou výškou 172,00 m n. m. B. p. v. 

Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho 
letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR. 

Letecký úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení 
nestavebnej povahy je v zmysle §28 odsek 2 a §30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve 
(letecký zákon) potrebné požiadať o súhlas pri stavbách a zariadeniach: 

o ktoré svojou výškou, prevádzkou, alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť 
vyššie popísané ochranné pásma letiska M. R. Štefánika Bratislava 

o vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods. 1, písmeno a) 

o stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods. 1, písmeno b) 

o zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných 
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia vysokého napätia 110 kV 
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods. 1, písmeno c) 

o zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje  (§30 ods. 
1, písmeno d). 

− ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov: 5,0 m od okraja potrubia vodorovne na obidve strany (trasa diaľkového 
vodovodu DN500 a budované potrubie DN1000 Podunajské Biskupice – Bernolákovo prechádza 
len v blízkosti západného okraja riešeného územia) 

− ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského 
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia (existujúce potrubia v blízkosti riešeného územia a navrhované 
potrubia, VTL plynovod DN700 sa nachádza mimo riešeného územia, preto ho neuvádzame): 

o 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území mesta (obce) 
s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa 

− bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského 
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia (existujúce potrubia v blízkosti riešeného územia a navrhované potrubia, 
VTL plynovod DN700 sa nachádza mimo riešeného územia, preto ho neuvádzame):: 

o určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri plynovodoch 
s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe 

− ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004  Z. 
z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí (územím prechádzajú len vedenia VN 22 
kV): 

o od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 
m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre 
zavesené káblové vedenie 1 m 

o v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 
vedením je zakázané: 
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- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky 

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m 

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od 
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou 

- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 

- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 

- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť 
prevádzky sústavy 

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je 
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia 

- vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť 
prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch 
stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa vymedzuje 
od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na 
vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu) 

− ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004  Z. 
z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti meranej kolmo na toto  vedenie od krajného kábla: 

o 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 

o v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je 
zakázané: 

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne 
ťažné mechanizmy 

- vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné 
práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť 
a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu 

− ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete 
v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 610/2003 Z. z. (§67) a priestorovej normy úpravy vedení 
technického vybavenia:.  

o ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho 
trasy. hĺbka a výška ochranného pásma je 2mod úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a 
v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie 

o v ochrannom pásme je zakázané:  

a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť 
vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete, 

b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia 
prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb. 

Preloženie vedení vyvolané stavebnou činnosťou tretích osôb možno vykonať len po dohode 
a za  podmienok dohodnutých s podnikom. Náklady takého preloženia uhrádza stavebník, ak 
sa nedohodlo inak. Ak zároveň dôjde k modernizácii vedenia, náklady na modernizáciu 
uhrádza podnik. 

V riešenom území nie je potrebné vymedziť žiadne chránené územia. 
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a.11. Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie 
delenia a sce ľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti 
krajiny  

Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, 
(podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), možno vyvlastniť alebo 
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len 
"vyvlastniť"). Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri 
budovaní vodnej stavby a podľa § 21  zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí. 

Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom 
konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné stavby podľa schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre 
verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré 
vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. 

V riešenom území  „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné 
stavby a opatrenia podľa nasledovného zoznamu: 

1. Koridory cestných komunikácií (CK), vrátanie zariadení a trás technickej infraštruktúry (vodovod, 
kanalizácia, plynovod, elektro, telekomunikácie) 

2. Elektrické vedenie VN 22 kV 

3. Ostatné miestne komunikácie, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, 
ktoré zabezpečujú dopravné napojenie objektov (obslužné komunikácie funkčných tried C2 a C3 
ako aj nemotoristické komunikácie s funkciou pobytovou a obslužnou – funkčných tried D1, D2 
a D3 a príslušné zariadenia dopravy podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v 
grafickej časti 

4. Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú 
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity energiami (elektrické a plynové rozvody a 
príslušné zariadenia elektrickej a plynovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – 
neoznačené v grafickej časti 

5. Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú 
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné 
rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – 
neoznačené v grafickej časti 

6. Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd (rozšírenie čistiarní odpadových vôd, kmeňové stoky, 
hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami kanalizačnej siete podľa 
príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti. 

Charakteristika VP stavieb: 

Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom 
záujme, (podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), možno vyvlastniť 
alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu 
(ďalej len "vyvlastniť"). Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť 
pozemky pri budovaní vodnej stavby a podľa § 21  zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí. 

Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo 
vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné stavby podľa 
schválenej územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné 
služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného 
prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. 

Poznámka: Všetky navrhované dopravné trasy majú charakter základnej dopravnej koncepcie a ich 
presné umiestnenie ako aj spôsob dopravného pripájania lokalít sa dohodne v ďalších stupňoch PD. 
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V riešenom území nie je potrebné vymedziť plochy na delenie a sceľovanie pozemkov, na asanáciu 
a chránené časti krajiny. 
 

a.12 Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné rieši ť v 
dokumentácii nižšieho stup ňa 

„Zmeny a doplnky č. 1/2011“ vymedzujú potrebu obstarať územný plán zóny v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 12): 

a) v prípade, ak je nutné vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely. 
 

b. Schéma záväzných častí riešenia a verejno-
prospešných stavieb  
Pre riešené územie „Zmien a doplnkov č. 1/2011“ sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a 
textovej časti nasledovne: 

− grafická časť - výkres č. 2: Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia  

− textová časť - kapitola č. a.: Návrh záväznej časti.  

Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb: 

1. Koridory cestných komunikácií (CK), vrátanie zariadení a trás technickej infraštruktúry (vodovod, 
kanalizácia, plynovod, elektro, telekomunikácie) 

2. Elektrické vedenie VN 22 kV 

3. Ostatné miestne komunikácie, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, 
ktoré zabezpečujú dopravné napojenie objektov (obslužné komunikácie funkčných tried C2 a C3 
ako aj nemotoristické komunikácie s funkciou pobytovou a obslužnou – funkčných tried D1, D2 
a D3 a príslušné zariadenia dopravy podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v 
grafickej časti 

4. Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú 
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity energiami (elektrické a plynové rozvody a 
príslušné zariadenia elektrickej a plynovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – 
neoznačené v grafickej časti 

5. Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú 
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné 
rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – 
neoznačené v grafickej časti 

6. Siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd (rozšírenie čistiarní odpadových vôd, kmeňové stoky, 
hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami kanalizačnej siete podľa 
príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti. 

 
 

 




