
ZľILUVA O BEZODPLATNOM PREVODE STAVEBI{YCH OBJEKTOV
UzavretéL podl'a ust. $ 5l občianskeho zákonníkav znení neskorších predpisov

medzi úěastníkmi:

0'/J9-u-cĄ-Ą

Obec Dunajslĺĺ Lužná

Jánošíkovská 46617 ,900 42 Dunajská Lužnźt
00 400 009
2020663755
nie je platcom DPH
Štefan Jurčík, starosta obce
Samospľávny inemný celok zriadený zźk. č,.36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskoľších pľedpisov

Pľevádzajúci:

obchodné meno:

Sídlo:
tČo:
DIČ:
lČ lpH:
Zastűpený:
Pľávna foľma

Sídlo:
lČo:
DIČ:

(d'alej len,, prevódzaj ílci " )

a

Nadobúdatel':

Bľatislavský samospľávny kľaj

Zastűpený:

("ĺ'alej len,, nadob íldate ľ " )

Sabinovská 16,820 05 Bratislava 25
36 063 606
2021608369
Mgr. Juľaj Dľoba, MBA, MA, pľedseda samospľávneho kľaja

(d'alej spoĺu aj ako ,,zmluvné strany")

ktorí súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilí a opľávnení k právnym úkonom a
uzatvárajű túto Zmluvu o bezodplatnom prevode stavebných objektov (d'alej len ,,Zmluva") za nasledujúcich
podmienok:

Pľeambula

Uznesením č).49llŻ02Ż schválilo dňa 24.06.20Ż2 Zastupitel'stvo Bratislavského samospľávneho kraja
bezodplatné nadobudnutie stavebných objektov vo výluěnom vlastníctve Prevádzajriceho do ýluěného
vlastníctva BSK, ako nadobúdatęl'a' V zmysle vyššie uvedeného uznesenia pristlipili zmluvné stľany k
uzatvoľeniu tejto Zmluvy o bezodplatnom prevode stavebných objektov.

článoľ ĺ.
Úvodné ustanovenia

Prevádzajűci je ako stavebník výlučným vlastníkom stavebného objektu ,,So 01 - Autobusovźĺzastávka
a ľozšírenie chodníka" zĺealizovaného v zmysle stavebného povolenia na stavbu ,,Autobusová zastávka
Malinová _ Rozhodnutia okresného úľadu Senec, odbor dopravy apozemných komunikácií č. OU-SC_
OCDPK-2Ol9l00l322l3|BEZ zo dňa23'l0'Ż019, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť dňa 13.l2.2019 (d'alej
len ako ,,stavebné povolenie") a pľojektu stavby, vypľacovaného spoločnosťou MTP Prievidza



zdrutenie, A. Żarnova g/8, 97l 01 Prievidza, Ladislav Chlpek autorizovaný stavebný inžinieľ
opľávnenia 3558*T*A2 (d'alej len ako ,,projektovó dokumentócia"),ktorého užívanie bolo
Rozhodnutím okresného úradu Senec, odboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácií č. oU
OCDPK-2O201014735-004 zo dňa30.09.2020, ktoľé nadobudlo právoplatnosť dřnŻ6.l0.2020 (d'alej
ako ,,kolaudačné ľozhodnutie"; špecifikovaný stavený objek ,,Autobusová zastávka Malinovó"
ĺen ako ,,Stavebný objekt").

2. Zmluvné stľany konštatujú, že hodnota Stavebného objektu je 30.947,32 € s DPH.

3' Zmluvné stľany konštatujú, že Stavebný objektje zrealizovaný na pozemku paľcela registľa uC'' ě. 4
nachádzajűci sa v k.ú. Nové Košaľiská, ktorá časť je špecifikovanáv Geometľickom pláne č. 90/201B
dňa 07'09'2018 ,,na oddelenie pozemku paľcela číslo 476/4 aurčenie vlastníckych pľóv k
pozemku" vyhotovený spoločnosťou: GE)SET, s'ľ.o., Vainoľskĺź 3371/142, 831 04 Bratislava,
36 434 442, Dušan Apfel, autorizačne overenom dňa l0'09.20IB Ing' Milicou Vąškovou a
oyeľenom dňa 19.09.20]8 na olcľesnom úrade Senec, katastrólny odboľ Ing' Petľom Urcikónom pod
]832/1B. Uvedeným Geometrickým plánom dochádza k vytvoreniu nového uceleného pozemku
ľegistra "C" 47614 oqýmeľe 151 m2, druh pozemku - zastavaná plocha anádvorie (d'alej aj
,,Zastavaný pozemok''), ktoý predstavuje plochu zastavanő Stavebným objektom.

Bezodplatný pľevod vlastníctva Zastavaného pozemku je predmetom Zmluvy o bezodplatnom
pozemku uzatvoľenej súčasne s touto Zmluvou medzi vlastníkom pozemku a nadobúdatelbm.

lrrł 
'

čHnok II.
Pľedmet Zm|uvya

1. Pľevádzajrĺci touto Zmluvou bezodplatne prevádza na nadobúdatel'a vlastnícke pľávo a
pľáva stavebníka k časti Stavebnému objektu _ ľozšíľenie komunikácie o autobusový
(NIKID' špecĺÍikovaného v čl. I bode 1. tejto Zmluvy vľátane dopľavného značenia.
účinnosti tejto Zmluvy tak ýlučne nadobúdatel' bude mať všetky pľáva vlastníka ako aj stave
k Stavebnému objektu.

2. Nadobúdatel' prehlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy sa dôkladne oboznámil so
a dokumentáciou Stavebného objektu v zmysle ě1. I. bodu l. tejto Zmluvy (najmä s obsahom stave
povolenia' kolaudačného ľozhodnutia apľojektovej dokumentácie) a Stavebný objekt touto
nadobúda do svojho vlastníctva bezýhrad.

3' Prevádzajúci sa zavázuje pľotokoláľnę odovzdať časť Stavebného objektu - rozšíľenie komunikácie
autobusový pľuh (niku) nadobúdatelbvi , ato písomným protokolom o odovzdani a prevzatí
Stavębného objektu.

4. Prevádzajúci v deň podpisu tejto zmluvy odovzdánadobúdatel'ovi jedno vyhotovenie projektu
vyhotovenia Stavebného obj ektu.

Zmluvné stľany pľe vylúčenie pochybností podpisom na tejto zmluve pľehlasujú, že predmetom
zmluvy nie je prevod vlastníckeho práva k chodníku, pozemku pod chodníkom, nástupišt'u a ani k obj
čakáľne, ktoré boli lybudované v súvislosti so Stavebným objektom.

Clánok IV
Záv er eč,né ustanovenia

l. Pttxa a povinnosti zmluvných strán vzniknuté z tohto záväzkového vďahu a touto Zmluvou
sa spravuj ú pľíslušnými ustanoveniami oběianskeho zákonníka.
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2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch ľovnopisoch, ztohojedno vyhotovenie pľe pľevádzajúceho a tri
vyhotovenia pre nadoblidatel'a.

3' Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle $ 47a oběianskeho zákonníka v spojení so zákonom č.
2ll/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znęni neskoľších pľedpisov' Kupujúci sa zaväzuje zveĘniť túto zmluvu do 30
kalendámych dní odo dňa jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a písomne oznámiť pľedávajúcemu
zverejnenie tejto zmluvy do l0 kalendárnych dní odo dňa jej zveľejnenia.

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, źe ttlto Zmluvu neuzatvárajű v tiesni a ani za obzvlášť neýhodných
podmienok, s obsahom tejto Zmluvy sa pľed jej podpísaním podrobne oboznámili, obsahu Zm|uvy
rozumejú abezvýhrad s ním súhlasia, aże túto Zmluvu ako určiý azrozumitelhý prejav svojej slobodnej
avtňnej vôle potvrdzujú svojimi podpismi.

v,.$.M:ĺK. 0 6, 1Ü, 7ü22

V Dunajskej Lužnej, dňa

Pľevádzajúci:

*s

-še

obec Dunajská Lužná
zastúpený: Stęfan Jurěík
starosta obce a

Prílohy:
1) Stavebné povolenie - Rozhodnutie okresného úradu Senec zo dřla23'l0.Ż019
2\ Kolaudačné ľozhodnutię - Rozhodnutie okresného úľade Senec zo dňa 30.09.20Ż0
3) Výpis zuznęsenia Obecného zastupitel'stva v Dunajskej LuŽnej č,.Ż02l/01-|0 zo dňa ll.03.Ż0Żl
4) Výpis z Uznesenia Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kľaja č. 49112022 zo dřla24.06.ŻO22
5) Protokol o odovzdaní aprevzatí nehnutelhého majetku.

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



odboľ cestneJ dopľavy a pozemných komunlkácli
Hurbanova 2l.9a3 01 SęnecoKRtsNÝ

Únło
SENEC

ĹÍ;

ršť

pľe špeciálny stavebný urad podl'a $ l20 stavebného zákona
slgnoviqkgry podt'ą $ !40b č: sU- !!4'3:!3-g5-|201s21ŤIÁN;o- d1la

Číslo spisu: oU_sC_ocDPK-2019 /00132213 ĺBEz Senec 23.10.2019

Rozh o dnuti e :Trł* ici.:llc,.,,'-::'c i:]l;i;;ł;,";,:.;,'o.i- ', tf:T ")okľesný úľad Senec odbor cestnej dopľavy apoze_mnýcŁ Ęľ,*|a"ĺĺ, uL"lffitiiiąr''
špeciálny stavebný urad pľe cesty II. a III. tľiedy v zmysle $ 3a ods' (3) zrákona 1351196I Zb. cl-
pozemných komunikáciách (cestný zakoĺ) v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,ziĺkon ě'
135/1961 Zb,*), $ 120 zőů<ona č,. 5aĺp76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku
(stavebný zakon) v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len zákon č,. 50/L976 Zb.), podl'a $ 66
zákona č^50lt976 Zb. v súlade $ 46 zái<ona č,.7L/L967 Zb. o spĺálvnom konaní (spľávny poľiadok)
v znenĺ neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon č.7|/1967 Zb.") vydáxa stavebníkovi obęc
Dunajská LuŽná, Jánošíkovskő 44617,90a 42 Drrnajská Lužná v zasĘení Motor Team hievidza,
zđružerue, Ulica A. Żanora 9/8, Pľieviđza, koľeśpondenčná adľesaKomenského 4l5, g72 3l
Ráztočno (ďalej len,,stavebník"), na ztil<lađe žiadosti zo dňa 04.07 .2018.

stavebné povolenie

na stavbu n,Autobusová zastávka Malinová" stavebný objekt ,,so 0l_Autobusová zastávka
a rozšírenĺe chodníka" umiestnenú na pozemku C-KN č,. 476lI ( E-KN 476l|),596/66 kat. územie
Nové Košarĺská.

Na stavbu bolo obcou Rovinka vydané ľozhodnutie o umiestnenĺ stavby ě. su_94l460_
3979/2OI8/5/ľĺAN zo đňa 05. l 0.201 8, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť dňa 07. l 1 '201 8.

Potvrdenie splnenia podmienok vydaného územného rozhodnutia pre hore uvedenú stavbu
vydďa obec Rovinka
12.1 1.2018.

zäväzným

Druh stavby : inŽinieľska stavba_ autobusová zastávka

Zá,Jľladné údaje objektu ako súčastĺ stavby :

Riešená lokalita sa nachádza v intľaviláne obce Dunajská Lužná, k'ú. Nové Košaľiská.
Navľhovaná stavba So Ol_Autobusová zastávka arozšíľenie chodníka je navrhnutá ako
jednostľanná, zastěpka pri ceste III/I055 v km 2 (kumulatívne staničenie cesty IIV1055). Trétvnata
plocha na ktoru sa zastávka umiestňuje sa nacbádza vpravo pľi ceste III/I055 zo smeru od obce
Alžbetin Dvoľ, ktoľá pokľačuje v Dunajskej Lužnej. Spolu s navľhovanou zastávkou bude upľavený
(ľozšírený) existujúci chodnĺk, ktorý bude v dĺŽkę 3|,2 mľozšírený o 0,4 m na šíľku 2m.

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



ZákJ'adné návľhové paľamctre:
Zétkladnéűdaje:
odbočovací pruh : Lpa6=20m
Zastávkový pruh :Lil=21m
Pripojovací pruh : Lp = l5m
Sírka zastávkového pruhu : az= 3,5 m
Nástupisko : dilka25m, šíľka 2,? m

Skladba vozovĘ a zastávky autobusu

. Cementbet. ký cB III, sTN 73 6l23,E6"ę|20 MPA
vystužený 2x kaľi rohoŽ R8, oK8 150 xl50 pľi oboch okľajoch. 2xnetkaná geotextília

r Cementom Stmel. zr. zmes CBGM C 8/10 22, STN EN 14227-I
' Štrkodrva, ŠP,3l,5 (45)Gc, sTN 73 6126 min.. hutnené podloŽia Edef2 min. = 60 MPA. Edefl /Edef2 <2,5

I ž

Skladba chodníka pľe peších

. Zámková dlažba sivá DL sTN 73 6|3l-|. Štrkodrvina fľ.4-8 STN 736t26. Štľkodrvina fľ. 0-32 sTN 736126. Hutnené podloŽie Edef2 min.= óOMPa, Edefl/Edef2<2,5

200 mm

150 mm
190 mm

540 mm

60 mm
40 mm

400 mm

2 500 mm

odvo4nenĺe spevnenej cementobetónovej plochy o veľkosti 150 m2 je navľhované pľiečnym
apozdlžnym sklonom do kanalizačnej vpuste. Kanalizačná vpusť je umiestnená vnajnižšôm
mięste zastiĺvkového pľulru a následne odvedenťr do vsalrovacej jamy o rozmere 8 .3, ktoró je
umiestnená pod chodníkom pod úľovňou okolitej zemnej plane.

Na uskutočnenĺe stavby sa určujr'i tieto záľ:ilznó podmienĘ :

1' Stavebník uskutoční stavbu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní
vypľacovanej spoloěnosťou MTP Pľievidza združeníe, A.Žamova g/8, 97I 0l Pľievdza _
pľojektant: Ing. Adľián Líška, zodpovedný projektant: Ladislav Chlpek, autorizovaný stavebný
inžinier č. opľávnenia 3558*T*A2, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou iohto ľozhodnutiá. Prípadni
zmeny nesmú byt'ľealizovanébezpredchádzajriceho povolenia stavebného uľadu.
2. Stavebník zabezpeč,í vytýčenie pľiestorovej polohy stavby otganizáciou k tomu oprávnenou.
3. Stavebník je povinný pń rcalizárcii stavby dodržiavať pľedpisy a nonny týkajúcJsa bezpečnosti
p'ĺ::-. a tec}nických zariadení a dbať na ochľanu zdravia osôb pľi pľáci na stavęnisku v zmysle
vyhlášky SUBP ě.374/t990 Zb. ,,Bezpečnosť pľáce pľi stavebných činnostiacho..
4. Stavbu nesmie stavebník zaěať, pokial' toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
podl'a $ 52 zźl<onač,.7l/1967 Zb.
5. Stavebné povolenie stľáca platnosť, ak sa stavba nezačne do 2 (dvoch) ľokov odo dňa
nadobudnutia pľávoplatnosti tohto stavebného povolenia.
ó' Rozsah zač,atia a ukončenia stavebných pľác bude v lehote 6 mesĺacov.
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K pľojektu stavby sa vyjadrili tieto orgány štátnej správy, samospľávy aorganizárcie:
- Právoplatné ľóžhodnutie o rlmiestnení 

_stävby 
vydaná obcou Ŕovinka ě' sÚ_qłĺłoo-

3979/201'8l5lHAN zo dňa 05. l 0.20 1 8.

- Potvľdenie splnenia podmienok vydaného územného ľozhodnutia pľe hoľe uveđenú

stavbu pre špeciálny stavebný uľad podľa $ 120 stavebného zźl<onavydala obec Rovinka
zźtväznýmstanoviskom podľa $ 140b ě. sÚ-l I43-438512018/2/HAN zo dňa I2.|L20I8.

_ ťIľad Bľatĺslavského samospľávneho kľaja, odbor dopľavy ć,. 03683l2018/PK-102 zo
dřn 24.a7.2018: Svydaním stavebného povolenia na stavbu ,,Autobusová zastźxka
Malinovď"ľĺl11;Ť]i:'äiľ:[ffiľHilffi 

J-ffi Ł:'ľľ"ä'ľo#',',*t''
a nebude ohĺozená bezpeěnosť cestnej pľemávky,
dopravné značenie podlieha ođsúhlaseniu okľesného riaditeľstv a PZ oDI
Senec a určeniu okľesného uľadu Senec odboľ cestnej dopravy a pozemných

komunikácií,
, po vydaní pľávoplatného kolaudačného rozhodnutia bezodplatne previesť
objekt rozšírenia cesty III/1055 do majetku Bľatislavského samospľávneho
kľaja vľátane majetkového vyspoľiadania pozemkov,

:i"Ť'".T.ffi :"1ĺ:::Tí::i::'ľ,ľ"í:lľľffľ"::ľľľľ* jŕľiÍi'u.,,
- da&žať technické podmienky stanovené správcom _ RCB, a.s.

- RegÍonálne cesty Bratislava, a.s. ć,.95611811079/05l zo dňa27.07'2018: S vybudovaním
autobusovej zastávky na ceste IIV1055 v intraviláne obce Dunajská Lužná súhlasíme.

Plocha autobusovej zastźtvky bude po ukončení stavby bezodplatne odovzdaná do
vlastníctva Bratislavského samospľávneho kľaja hodnotou objektu a majetkovopľávne
vysporiadaným pozemkom, bez chodníka a prístrešku,vrátane dopľavného značeniana

uy1 0s5 v zmysle pľeđloženejpľojektovej dokumentácie požadujeme na celej

autobusovej zastávky zarczanie kĺytu vozovky cesty IIIil055 avloŽenie dilatačného
(ľľnoty)' s vybudovaním konštľukcie zastávky s cementobetónovým laýom. Povrchové
odvodnenie plochy autobusovej zastávkyje nutné zabezpeěiť spriečnym sklonom
od cesty III/1055 do uličnej vpuste a zaústením do vsakovacej jamy pod chodníkom
č. 8). Po skončení stavebných prác je nutné na úseku mimo autobusovej zastávky
resp. pľehĺbiť cestnú pĺiekopu' za ňou umiesĺriť nový chodník. Dopľavné

zachovať

podlieha súhlasnému zavazÍremu stanovisku okresného ľiađitel'stva Policaj ného zboru
Senec a uľcenlu okľesným úradom Senec ođboľcestnej dopľavy a pozemných komunikácií
okresné rĺađĺtelosfvo PZ v Sencĺ, oDI č. oRPZ-sc-oDI-1-388/Ż018 zo dňa 23.07.2018:

súhlasí za splnenia nasledovných podmienok :

_ navrhovanú autobusovú zastávku požadujeme nasvietiť veľejným osvetlením
v zmysle STN 736110,

_ okľaj DZ nesmie zasahovať do vol'nej šíľky priľahlého jazdného pľuhu,

spodný okrajDZ (aj dodatkovej tabule) je min' 2,0 nadpovľchom časti
komunikácie, v ktoľej je znač,kaumiestnená, v zmysle STN 018020'

_ toto stanovisko nenahľádza povolenia iných správnych a dotknutých oľganov
a oľganizćlcií a platí 6 mesiacov ođ vydania. Akákoľvek zmena vyššie
uvedenej stavby mázanásledok neplatnosť stanoviska oDI SC,

- investoľ predzačatím stavebných pľác zasahujúcich do dopravného pľiestoru
priľahlých komunikácií, je povinný predložiť pľojekt oľganizácie dopľavy
poěas výstavby * pľenosné đopľavné značenie, na tunajší oDI sc najeho
odsúhlasenie, najneskôľ 30 dní pľed jeho zaěatím,

-TDZ žiadame znovu pľedložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred
kolaudačným konaním objektov komunikácií a spevnených plôch,

_ oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej
za spľávnost'a funkčnosť osađenia značeniapočas pľác, najneskôr 24 hod.
pľed začiatkom osadenia DZ,

- oDI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách
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Éíd,

sť

v srivislosti s predmetnou stavbou a aby bol včas pľizvaný ku kontrole
použitia resp. osadenia dopľavného značenia.

K použitiu odsrihlaseného trvalého a doěasného dopľavného značeniaje potľebné vydať
určenie ($ 3 zákona číslo l351196l zb.)' ktoré žiadamę zas|ať k hoľe uvedenému číslu.
okľesný dopravný inšpektoľát si záverom vyhľadzuje pľávo v spolupráci s dotknutými
orgánmi aorganizźriami v prípade potľeby riešenia aktuálnej dopravno - bezpeěnostnej
situácie v danej lokďite na pľĘadne zmeny'úpľavy ďebo doplnenie tohto stanoviska
Slovak Lines č. 385/1000/18 zo dťla 17,04.201'8: Z našej stľany ako dopľavcu, ktolý
vykonáva pľavidelnú pľímestslai autobusovú dopravu nemáme pľipomienky k pĺedloženej
pľojektovej dokumentácii. Vzhl'adom k tomu, Že v smeľe z Dunajskej Lužnej do
Alžbetinho Dvora nie je plánované znadenie zastánky, dovoĘeme si pľipomenúť, že by
bolo vhodné v budúcnosti rłiadiť zastávku aj v toľľrto smeľe.
Oľange Slovensko, a.s. č. BA-0754l2018 zo dňa 05.03.2018: NedÔjde ku stľetu PTZ
prevádzkovateľa oľange Slovensko a.s' Metodova 8, 82l 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú
chľĺínené ochľanným pásmom. V káblovej ryhe sú uloŽené HDPE trubky, optické káble
a spojky ľôznej funkčnosti. Úaaje o technickom stave a počte HDPE poskytne*e po
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení tľasy.
Slovak Telekom, a.s. č. 66t1805416 za dÍla 26.02.2018: Dôjde do styku so sieťami
elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI
SLOVAKIA' s.ľ.o.. Slovak Telekom a.s. aDIGI SLOVAKIA' s.r.o. poŽadujú zahrnút'do
podmienok uľčených stavebným úradom pre vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochľany SEK, ktoré sú neođdeliteľnou
súčasťou tohto stanoviska. Zäroveňje stavebník povinný ľešpektovať nasledovné:

l' Existujricezanadeuasú chĺánené ochľanným pásmom ($68 zakona č.
35ll20ll Z.z.) a záľoveň je potrebné dodľžať ustanoveníe $65 zfüona ě.
35ll20II Z.z. o ochľane pľoti rušeniu.

2. Vyjadľenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo
vy'jadľení, v pľípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu
žiadosti, v pľípade ak uvedené paľcelné číslo v žiadosti nezodpovedá
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost'podl'a bodu3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho
zämer, pľe ktoý podal uvedenú Žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,
a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s'ľ.o. alebo zasahuje do ochľaĺného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spľacovaním projektovej dokumentácie stavby),
vyzvať spoloěnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkľétnych
podmienok ochľany alebo preloŽenia SEK pľostľedníctvom zamestnanca
spoločnosti poveľeného správou sieti: Juľaj Csiba, iuraj.gsiba@telekom.sk,
+42t 2 58829621

4. V zmysle $ 66 ods. 7 zélkonaě.35lĺŻul Z.z. o elektľonických
komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých
zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá pľojektant.

5. Zaroveřt upozoľňujeme stavębníka, Žę v zmysle $6ó ods. 1 0 zákona č.
35t/20I1 Z.z. je potrebné uzavľieť dohodu o podmienkach prekládky
telekomunikačných veđení s vlastníkom dotknuých SEK' Bez uzavľetia
dohody nie je moŽné preložiť zrealizavať pľekládku SEK.

6. Upozoľňujeme žiađateľa, Žev textovej časti vykonávacieho pľojekfu musí
figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,
s.ľ.o. o záů<aze zrĺaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvoľov počas ýstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telękomunikačných vedení a zariadeni.

7.Y pripade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa
nacháđza nadzemnä telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak
Telekom, a.s. ďalebo DIGI sLovAK[A, s.r.o., je potľebné zo strany
žiadateľazabezpeěiť nadzemnú sieť pľoti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
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ĺl. Nedoĺlľžanje-wŠšie uvedených podmienok oqlľarry zaľiadení je poľušenĺnr

povinností podľa $ 68 zfüona č. 351/2011 Z.z. o elektľonických
komunikáciách v olatnom znení.

Pľedrealizáciou výkopových pÍácje stavebník povinný požiadaťo
polohy SEK spoločnostíSlovak Telekom, a.s a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na

povľchu teľénu'Vzhľadom k tomu, Že na Vašom záujmovom územísa
nachádzať zariadenia iných pľevádzkovatelbv, ako su napľ ľádiové

zariadenia, rádiové tľasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeĺne

žiadateľana povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadľenie od pľevádzkovateľ

ýchto zańadení.
10. Vytýěenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI

obiednávky zadanej cez inleľnetovú aplikáciu na stranke:

https :l/www.telekom. slďvyj adľenia
V}týčerrie bude zľealizovarré do tľoeh ryž.dňov od podania objednávkv.

1 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohloadu na vyššie

uvedené body dodľžať pľi svojej ěinnosti aj Všeobecné podmienky ochĺany
SEK, ktoľé tvoľia prílohu tohto vyjadrenia.

t2. Żiaďatel,' môŽe vy'jadľenie použiť iba pre účel, pľe ktoý mu bolo vystavené.

okľem použitia pľe úěel konaní podľa stavebného zźl<ona a následnej

realizäcie výstavby, žiadareľ nie je opľávnený poskytnuté infoľmácie a dźlta

ďalej rozšiľovať, pľenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak
Telekom, a.s..

|3. Žiadateľazźtoveíl'upozoľňujeme, Ť-e v prípade ak plárruje napojiť
nehnutel'nost' na veľejnú elękÍronickú komunikačnú sieť úložnym vedęním,
je potrebné do pľojektu pľe rizemné rozhodnutie doplniť aj

prípojku.
1 4. Poskytovatel' negaĺantuje geodetickú pľesnosť poskytnutých dát,

dát v elektľonickej forme nezbawje Žiadateľapovinnosti poŽiadať

o vytýěenie.
Dôležité upozornenie: od 1.1.2017: V $ 67e ods.1 zákonač,.35ll20ll Z.z. o

komunikáciách sa zavődza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy,
prechádzajű stavebnými úpravami vnritorných ľozvodov, na ktoých uskutočnenie
potľebné stavebné povolenie, bolĺ vybavené vysokoýchlostnou ffzickou
v budove a prístupovým bodom k nej.
Ministeľstvo obľany SR _ agentúra spľávy majetku ě. ASM-50'553l20l8 zo

05.03.2018: S ręalizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie srihlasíme pľi
nižšie uvedených podmienok. Investor/projektant/je povinný infoľmovať o
podmienkach príslušný územný oľgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné
siete vo vlastníctve vojenskej spľávy nie sú v pľiestore stavby evidované. Vyjadrenie platí
pľedpokladu' ze nedôjde ku zmenźtmv hlavných parametroch stavby (sifuovanie,
objektov ľozsah a pod. ) vYJ adrenie platí dva roky a to súěasne pre všetky ďalšie
projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho zéklade je moŽné vydať
i vodohospodáľske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Mĺnĺsteľstvo vnútľa SR _ sekcĺa infoľmatĺĘ, telekomunikácií a bezpečnostĺ MV SR
odbor telekomunikácĺí č. SITB-OT4-2018/00030|'L62 zo dňa 0Ż.03.2018: V
űzęmi pre rea|izälciu budúcej stavby ,Ąutobusovő zástavka Malinová" lokalita
Jánošikovská 46617 Dunajská Lužná, na pozemkoch s parcelnými číslami
v dokumentźrcií, v katastľálnom území Nové Košaľiská, nemá MV SR žiadne v
telekomunikačné sięte.
Hydromelioľácie, š.p. ě. 4587-21120/2018 zo dňa 16.08.2018: Po preverení
dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamuje, Že stavba
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zastápka Malinovď' v k.ri. Nové Košariská sa dotkne hydľomelioľaěných zaľiadení v správe
Hydromeliorácie, š.p' nasledovne:

_na p. ě' 5 9 6 / 66 neeviduj eme Žiadne hydromelioraěné zariadeni a
-na p.č. 47 6 l l sa nachádza podzemný ľozvod zźľlahov ej vody -
vetva Kl DN 100 vodnej stavby ,,ZP Rovinka - N.Košariská [."
(evid.č. 5201 315)' Stavba zéxlahy bola daná do užívania v r.l979
s celkovou výmerou 1 083 ha. Zź.ľlahovávetva je vedená mimo
záujmového úzęmia závlaĘ.

-navľhovaná stavby,,Autobusov á zastávka Malinová" sa
závlahovej vetvy Kl DN l00 uvedenej zźvlahy nedotkne

S vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,Autobusovázastávka Malinovď' na p.ě. 596166
a 476/1v k.ú. Nové Košaľiská srihlasírne.
Západoslovenská dĺstľĺbučná ě. CD 57478l20l8lSt zo dňa 24,07.2018: S pľedkladanou
pľojektovou dokumentáciou predmetnej stavby ,,Autobusováĺ zastźtvka Malinová, Dunajská
Lužná, p.č. 596/66 a476ll, k.ú. Nové Košariskď' ako dokumentaciou pre stavebné
povolenie v zásade..súhląsíme". za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
l' Žiadamq ľesnektovať všetky 

- 
eneigelicke 

_zariadenia 
v májeaku Západoslovenská

distrĺbučná a.s. (silové aj oznarnovacie) a dodr'žat' ich ochľanné násma podl'a $ 43
zlkona251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel Zakĺesl'ovanie sietí je možné vykonať
pľe zariadenia VN a NN na tíme spľávy energetických zaľiadení VN aNN Bratislava _
mesto, Hraniěná ě.14, pre zariadenia VVN azańadenia oznamovacie na tíme správy
sietí VVN Čulenova ě. 3.

2. PoŽaduje dodržanie ochľanného pásma všetkých VvN, VN a NN vedení definovaných
podľa $ 43 Zeů<ona oenęľgetike č.25ll20|2 Z.z. aozmene adoplnení niektorých
zákonov, s ktoľými osoby a mechanizmy vykonávajúce pľáce súvisiace so stavebnými
prácami danej stavby môžu pľísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná
vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo
zdľŽujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti V\rN, VN a NN
vedení.

3. Pľed začatím zemných ptáca na eneľgetických zaľiadeniach buđovaných v tejto stavbeje
potľebné v navľhovaných trasách požiadať o pľesné vytýěenie a identiťrkovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s'.

4. Pri kľižovaní a súbehu zariadeni budovaných v rámci hoľeuvedenej stavby
zdistribuěnými siet'ami spoločnosti Západoslovenská distribuěná, ä.S. dodľžiavať
ustanovenia nonny STN 73 6005.

5. Zemné pľáce pri kľižovaní a súbehu zariadení spoloěnosti Západoslovenská
dishibuěnáo ä.S. - požadujeme vykonávať so zýšenou opatrnostbu - ručným spôsobom'
Pľi pľácach dadtžiavať bezpečnostné pľedpisy a ustanovenia pľíslušných sTN.

Toto stanovisko nenaľuéńza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distľibučnĺĺ/Západoslovenská eneľgetika, a.s..
Za detailné technické ľiešenie v zrnysle platných pľedpisov a STN zodpovedá pľojektant.
Bľatĺslavská vodárenslĺĺ spoločnost', a.s. č.30435/2018/Sk zo dňa 24.07.?018: K stavbe

',Autobusová zastáxka Malinová" nemáme námietky, len ak budú splnené nasledovné
podmienky BVS:
1. Akúkol'vek stavebnú alebo inú ěinnosť v trase veľejného vodovođu a veĘnej

kanaljzácie, vľátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spoluprőci apodľa
pokynov pľíslušného pľacovníka BVS, Divízia distľibúcie vody (ďalej len ,,DDV") (p.
Hájovský, kontakt; 0902 964 455) adivízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len
,,DOOV.') (p. Valek, kontakt: 0903 557 077).

2. Pľi akejkoľvek stavebnej alebo inej ěinnosti, pľí ktoĘ by mohlo dôjsť ku kolízii
s vodohospodaĺskymi zaľiadeniami požadujeme ľešpektovat'naše zaľiadenia a ich pásma
ochľany vrátane všetkých ich zariadení asúčastí podľa $ 19 zákonaě.442ĺŻ002Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3. V trase vodovodu akanalizépie, vľátane pásma ochľany, je zakéu;ané vykonávať zemné
pľáce, umiestňovať stavby a objekty trvalého chaľakteru, umiestňovat'konštrukcie alebo
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iné podobné zanadęnia alebo vykonávať ěinnosti, ktoľé obmedzujú prístup k
vodovodu alebo verejnej kanalizácii ďebo ktorí by mohli ohľoziť ich technický
vysádzať trvalé poľasty, umiestňovať skládĘ, vykonávat'teľénne úpravy a podobne'

4. Zdôvodu určenia presnej polohy vodohospodáľskych zańadení vzhľadom
navľhovantl stavbu žiadame vybýčenie smeru a výšky veĘného vodovodu, veľej
kanalizácie a súvisiacich zanadení v teréne podľa ziíkona č,. 442/2002 Z.z. o
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskoľších pľedpisov. Uvedenú
resp. žiadosť o vytýčenie, odporučame objednať cez podatel'ňu BVS na
objednávky na práce (tlaěivo nájdete na našej webovej stľĺĺnke www.bvsas.sk
v kontakĘch centľách).

5' K objednávke na vyýčenie existujúceho verejného vdovou alebo kanalizácieje potre
doložiť situáciu šiľších vďahov a kópiu katastľálnej mapy so zákĺesom
vodohospodaľskych zaľiadení v danej lokalite.

6. Pľi tesnom súbehu a kľiŽovaní inžinierskych sietí s verejnými
zariadeniami je potrebné dodržať sTN 73 ó005 o priestorovej úprave
technického vybavenia vľátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové práce vpásme ochrany vodohospodáľskych zaľiadení apri kľižovaní s
požadujeme vykonávať ručne, votvorenom výkope. Pri zemných prácach je
v plnom ľozsahu rešpektovať ľozvody vodovodov akanal'izácií' aľmatury,
šachty' signalizačné zaiađerĺa' prenosy' jestvujúce objekty a pođ. odkľyté miesta
vodovodných potľubiach musí pred zásypom skontľolovať pĺíslušný pracovník
a DooV. Zahájenie výkopoých prárc žiadame v dostatoěnom časovom
nahlásiť príslušnému pľacovníkovi DDV a DooV.

8. Pri zasahovaní do teľénu, vľátane zásahov do pozemných komunikácií alebo
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktoľého sa tieto zź.sahy
povinný na svoje naklady bezodkladne pľispôsobiť novej úrovni powchu
zariadenia a pľíslušenstvo verejného vodovodu a veľejnej kanalizácie majúce
k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto pľáce môŽe sta
vykonávat' iba so súhlasom vlastníka veĘného vodovodu alebo veľejnej kanal
pľípadne pľevádzkovateľa.

K objednávke na vytýčenie existujúceho veĘného vodovodu alebo kanalizácie je
doložiť infoľmatívny zákľes GIS Bvs, ktoý Vĺím zasielame v pľílohe.
BVs si vyhľadzuje právo zmeny vyjadľenia na záklađe novozistených
Vyjadľenĺe BVS je platné dva ľoky.
Vodohospodáľska výstavba, š.p. č,.591210012018 zo dňa
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š'p. nemá námietky ku pľedloženej
dokumentácii ,,Autobusová zastávka Malinoviť', stupeň dokumentácie
povolenie".
SPP Dĺstľĺbrlcĺa a.s. ě. TDA{s/0093/20l8/An zo dřla 14.03.2018:
nachédza/pachádzajtl: _ plynáľenské zaľiadenie (technologický objekt): STL distribuěný

plvnovod D90. PN 90kPa. PE
_ ochľanné pásmo plynáľenského zaľiadęnia: ano
- bezpečnostné pásmo plynáľenského zariađenia: łíno

SPP _ D, ako prevádzkovatel'distľibučnej siete, pođľa ustanovenia zákona č'.25ll20ĺ2
o eneľgetike (
len ,,ztkon
stavbu za đodtžania nasledujúcich podmienok:
vŠBogBcNÉ PoDMIENKY:
- Pred ľealizáciou zemnýchprźrc ďalebo pted,zač,atim vykonávania iných činnosti, je

povinný požiadat'SPP-D o presné výýěenie existujúcich plynrĺrenských zaľiadení na
zělJĺlade písomnej objednávĘ, ktoľú je potľebné zaslať na adresu: SPP - distľibúcia. a.s..
Sekcia údľžby. Mlynské Nivy 44lb. 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
pľostredníctvom online formuláľu zverejneného na webovom sídle SPP-D
(www. spp_díslri bucia$'

- v záujme pľedchádzaniu poškodenia plynárenského zariađenia, ohĺozeniajeho prevádzky
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a/ a|ebo prevádzky distľibučnej siete, SPP_D vykonáva bezplatne výyčovanie
plynáľenských zaľiadęní do vzdialenosti l00m, alebo ak doba vytyčovania nepľesiahne l
hodinu,

- stavebník je povinný oznźľĺĺit' zač,atie pľćrc v ochľannom pásme plynáľenských zariadení
zástupcovi pľevádzkovatel'a SPP_D (p. Rudolf Hirner, tel'č' +4il 33 242 3i00) najneskôľ 7
dní pred zahá$enim plĺĺnovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpeěit' prístupnosť plynáľenských zaľiadení počas rcalizäcię
činnosti z dôvodu potreby pľevádzkovania plynáľenských zariadení, nä;*a výkonu
kontroly pľevádzky, údľžby a výkonu odboľných pľehliadok a odbomýôh skušok opľáv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárensk ých zariaderĺ,

_ stavebník je povinný umoŽniť zástupcovi SPP-D vsfup na stavenisko a ýkon kontľoly
rca]'izárcie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení'

_ stavebník je povinný realizovať v'ýkopové pľáce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každri
stranu od obľysu existujúcich plynárenskýchzariadení v súlade s STN il zoso uzpo
pľedchádzajúcom vytýčení plynárenskýchzariadení výhradne ruěne bez pouŽitia
stľoj ových mechanizmov,

-_* p'ivýkopových prácach bolo odkrýé plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovat'pľed zasypaním výkopu zástupcu SPP_D na vykonanie kontľoly siaw
ob'naženého plynráľenského zaľiadenia, pođsypu a obsypu ilynovodu a uložänia výstražnej
folie, výsledok kontľoly budę zaznamenaný d-o stavebnéhó denníka,

- pľístup k akýmkoľvek technologickým zaľiadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je pľísne zakäzaná,pokial' sa na tieto pľáce nevt'ahuje vyäané povoíenie 5PP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inŽinieľske siete musia uyt'ioĺas ôanytĺu zabezpeěené
pľoti poškodeniu,

_ stavebník nesmíe nad trasou plynovodu ręalizovať také terérure úpravy, ktoľé by zmenili
jeho doteĘšie kľytie a hĺbku uloženią v prípade zmeny úrovne täľénú poŽadujäme všetky
zaľiadęnia a poklopy plynáľenskýchzaľiađení osadiť do novej úľovne tôrénu,

-každépoškodenie zańadeniasPP-D' vrátane poškodenia izaláciepotrubia, musí bý ihneď
ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 1 Il 727,

- upozoľňujeme,že SPP-D môže pri všetkých pľípadoch poškodenia plynáľenských
zariadení podat'podnet na Slołlenskú obphodnrilnšpękciu-íSol), ttórá je optźtinenátza
porušenie povinnosti v ochĺannom ďalebo bezpeěnostnom pásme plynáľenikého
zaiadeniauložiť podľa ustanovení Zákonao eneľgetike pokutu vđvýške 300 eur aŽ
1 5 0-8Q9sr,'. poškod"ní- nlvna.enského zu'iaĺle''ĺa'''ôže dô í@ho
činuvšeobecnéhoohĺozeniapodľa$284a$285,prípadneq".to@

u podľuj-86j"bo $ 288
zźů<ona č,. 300/200 5 Z.z. Trestný zélkon,

_ stavebník je povinný pľi ľealizácii stavby dodrŽiavať ustanovenia Zakonao eneľgetike,
Stavebného zźi<ona a iných všeobecne zővaznýchpľávnych predpisov, ako aj pođmienky
uvedené v Zźtpise zvyťýč,eniaplynarenskýchzańadení ataktiežůstanovenia ľechnĺck5lóĺ
pravidiel pľe plyn (TPP) najmä STN 73 6005,73 3050, TPP 906 0I,700 02,

- stavebník je povinný ľešpektovať a zohľadnit'existenciu plynarenských zariadęn í ďalębo
ich ochľanných ďalebo bezpečnostných pásiem 

'- stavebník je povinný pľi sribehu a kľižovaní navľhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskýmizariadeniami do&žať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

- stavebník nesmie v ochľannom pásme plynaľenských zariadení v zmysle $79 a $80 Zźkona
o eneľgetike umiestňovať nadzemné stavby, kontľolné šachty, trvalé po'uśty u pód.,

OSoBITNÉ PoDMIENKY:

D90,
- RešPektovat'všetky existujťrce plynáľenské zaľiadenią v ärrysle platnej ĺegis|atĺv.
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Obec Dunajská Luźnál č-Hani-40031364120 I 8 -4498120 1 8 zo dňa 05 0J .24 1 8

Dunajská LuŽná, zastípená staľostom obce Štefanom Juľčíkom, súhlasí
dokumentáciou' podľa predloženej žiadosti č,j. 4003/2018 zo dňa 28.02.2al8, za
nasledujúcich podmienok:
_ v prípade poškodenia existujúceho chodníka, spevnených plôch, komunikácie a
osvetlenia pń realizácii zástavového pruhu so spevnenou plochou, ľozšíľenia
chodníka a pri ľozkopávke potebnej k pľekládke veĘného osvetlenia v danej lokalite,
uviest' všetko do pôvodného stavu a taktiež zabrániť k poškodeniu majetku obce

- minimálne obmedziť pohyb chodcov a automobilovú dopravu
- všetky výkopové ptáee akoneěné teľénne úpravy budri vykonané na náklady investoľa
_ splniť všeĘ nálęŽitosti uzemného a stavebného konania, vrátane srihlasných stanovísk
spľávcov a majiteľov susedných nehnuteľností, ak budú potľebné

V zmysle $ 4 zäkona ě.l45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v zĺenĹneskoľších pľedpisov
žiadateľ oslobodený od platenia spĺávnych poplatkov.

odôvodnenĺe

Stavebník, obec Dunajská Lužná, Jáľrošíkovskä44617,900 42 Dunajská Lvžn6v zastúpení
Motoľ Team Pľievidza, združenie, I]lica A.Żamova 9/8, Pľievidza, korešponđenčná adresa
Komenského 4I5,972 31Ráztočnopodal dňa 04.07.2018 naokľesnýúľad Senecodborcestnej
dopľavy a pozemných komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný uľad (ďalej len ,,stavebný
úrad") žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Autobusová zźstavkaMalinovď'v k.ú.
Nové Košariská na paľc. ě. 596166 ač,.476ĺl.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v uvedenej veci.
Z dôvodu, Že tunajšiemu uľadu neboli pľedloŽené náleŽitosti podania v zmysle $ 58 ods.(l) a

zźkanač,.50/l976 Zb. o űzeĺĺnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zrákon) v znení
neskorŠích pľedpisov, vyaĺa|navľhovatel'a o doplnenie podkladov v zmysle $ 60 ods. (1) zákona
5011976Zb.v|ebote do 60 dnípodč. oU-sc-oCDPK-20l8la1,2684l1^^ŕARdňa30.07.2018
a zároveň pľeľušil spľávne konanie ľozlrodnutím č. oU-sC-oCDPK-2018l0t0536l2NAR zo dňa
30.07.2018 (pľávoplatné dňa 06.08.2018). Podklađy boli priebežne dokladané'

Po posridení podkladov pre vydanie stavebného povolenia stavebný urad đňa 2l.06.2019 pod
oU-SC-ocDPK-2019i001322/vAR oznámil a dňa 08.08.2019 pod ě. oU
20I9I00I322/1^/AR dooznámil úěastníkom konania ako aj dotknuým oľgánom zaěatie
konania a uľčil lehotu 15 dní ľesp. 7 dní (v đooznámení) odo dňa doruěenia na uplatnenie
a stanovísk.

V stanovenej lehote nebolo stavebnému uľadu doručené žiadne nesúhlasné stanovisko.
Pľipomienky đotknutých orgánov a iných orgaruzäcil vyplývajúce zvyjadĺení k stave

konaniu zohl'adnil tunajší stavebný úľad v podmienkach tohto rozhodnutia, pľiěom stavebník
povinný v ľealizačnej dokumentácii zosriladiť a ľešpektovať podmienky dotknut'ých oľgánov
spľávy uvedené v stanoviskách k stavebnému konaniu.

Keďže stavba nie je v ľozpoľe so záujmami spoločnosti a neboli zistené dôvody' ktoľé by
vydaniu stavebného povolenia, okĺesný úrad Senec odboľ cestnej dopľavy a
komunikácií, ako pľíslušný špeciálny stavebný riľad rozhodol tak, ako je uvedené vo výľokovej
tohto ľozhodnutia.
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Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu je moŽné podat' odvolanie na okľesný úľad Senec odboľ cestnej
dopravy apozemných komunikácií, Huľbanova ŻI, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa jeho
oznőmęnia podľa $ 54 zäkona č,.7111967 Zb. o spľávnom konaní. Toto ľozhodnutie je
pľeskúmatelhé súdom po vyčeľpaní ľiadnych opravných pľostľiedkov'

Doručuje sa:

ťIčastnícĺ konania:
l. obec DunajskáLužná, Jánošíkovská44617'900 42 Dunajská Lužná
2.. Motoľ Team Pľievidza, združenie, Ulica A. Żarnova 9/8, Prievidza, korešpodenčná adľesa

Komenského 415, 97231' RrŁtočno
3. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská l6, P'o' Box106,82O 05 Bratislava 25
4. Richard Chudý, Andľusovova l074l-l, Bľatislava
5' Miroslava Chudá, Andľusovova, L074/7, Bratislava
6. Bc' Pavol onderík, Exnárova 24, Bratislava
7. Ing. Frederika Magátová, Velčice 330' Sĺazany
8' Mgľ. Tomáš Krajíček, Jantáľová 16, Bratislava
9' Lívia Kaňuková, Vodárenská 20ll/38, Popľad
10. Peter Kaňuk, Vodárenská 20|l/38, Poprad
ĺ l. Juraj olach, Toplianska 20, Bľatislava
12. Milan Kabátm Malinovská I305/'l, Dunajská Lužná
l3. Mgr. Vladimíľ Jančok' Lipnická 398/1 10 Dunajská Lużná
1 4. Daniela Jančoková, Bľatislavská 580 ĺ 44, Tomášov
15. Ing. Vladimír Jančok, Lipnická 39811 10 Dunajská Luźněl
16. Zděnka JančokovĄ Lipnická 398i1l0, Dunajská Lužnźl
l7. Kataľĺna Pagáěovám Dunajská Luźná 146
l8' Anna Hidegheýova' Dunajská Lužná 690
l9. Erika Mikušová, Peörrianska 9, Bratislava
Ż0. Zuzana MikušovĄ Pečnianska 9, Bľatislava
2l. Máľio Mikuš, Pečnianska 9, Bratislava
22. Andľej Mikuš, Jánošíkova 479, Dunąjská Lužná
Dotknuté oľgány :

l. okresný dopľavný inšpektorát v Senci, Hollého 8' 903 0l Senec
2. Regionálne cesĘ Bľatislava a's.' Čučoriedkov á 6,827 12 Bratislava
3. oU sC ZP, úsek št. vodnej spľávy, Hurbanova 21,903 0l Senec
4" oÚ sc ŻP, št.ochrany piĺ'đay, 

-

5. oÚ sC ŽP, úsek odpad. iospoiáľswo
6. oRHAZzvPezinku,Hasičská 4,9o2 01 Pezinok'l. SPP - distľibúcia a. s,, Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská28,8l7 6ŻBratislava
9. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
l0. ZsE distribúcia a.s' Čulenov a 6, 816 47 Bratislava
1 l ' BVS a's. Pľešovskź! 48,8Ż6 46 Bratislava29
l2. Inšpektoľát pĺáce, ul. Zakasfuňou č. 1, 83 l 04 Bratislava
l3. Slovenský zväz telesnę postihnut'-ich, Ševčenkova l9, 85l 01 Bľatislava
1 4' Un ia nevĺdiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 84Ż 5a Bratislava

Ing. oľga Ďuľanová
vedúca odboru

:ł
t-
I :

'\1

Telefón Fax
+42lU4A Z0 24 3l

E-mail
diana.bezuĺova @minv.sk
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oKREsNÝ ÚRAD SENEC
oDBoR CESTNEJ DoPRAVY A PoZEMNÝCH KoMUNIKÁCIÍ

Hurbanova 2l
903 0l Senec

číslo spisu

ou-s c-oCDPK-2020 / 0 I 47 3 5 -004

Vybavuje

V Senci

30.09.2020

ROZHODNUTIE
KoLAUDAČľÉ nozHoDNUTIE{0,

ff,

Popis konania / Učastníci konania
okľesný úľad Senec odboľ cestnej dopľavy apozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úľad pľecesý II' a III' triedy v zmysle $ 3a ods. (3) zákona 135/196| Zb. o pozemných komunikáciách 1cestny zákon) v
znení neskorších pľedpisov (ďalej |en ,,zákon č. 135l196t Zb:'), v súlade s ustanoveniami $ 82 zákona č. 50/1976Zb' o inemnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zárk:on) v zneníneskoľších pľeJpisov (ďalej len zálkonč' 5011976 Zb'), a v súlade $ 46 zźů<ona č.7111967 Zb. o správnoń konaní (spľávny po.ĺuaoł ) v zneníneskoľších
predpisov (ďalej len ,,zákoně'7111967 Zb.*)

Výľok ľozhodnutia
povoľuj e užív anie obj ektu

,,So 0l - Autobusová zastźxka a ľozšíreníe chodníka,,
stavby,,Autobusov á zastźlvka Malinová,.

na pozemkoch C-KN č- 476ll (E-KN 476/1),596166 k.ú. Nové Košariská, obec Dunajská'Lllžná

Účel stavby:
Učelom veĘnej dopravnej stavby je zabezpečiť autobusovú pľepraw osôb.

Špeciálny stavebný úľad určuje podl'a $ 82 ods. 2 zákona ě. 50/1976 Zb. pre uŽívaniestavby tieto podmienĘ:

l'.Vlastník stavby je povinný oveľenú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej
užÍvania.

2' Vlastník stavby je povinný zabezpečiť jej spráw a udržiavanie v dobrom technickom stave, aby nedochádzalo
k znehodnoteniu vrátane letnej a zimnej űrŁaý.

3' Stavbu moŽno uživať len na účel povolený ýmto ľozhodnutím . Zmena účelu užívania je možná len popľedchádzajúcom ohlásení stavebnému riradu, ktoýo nej rozhodne.

4' Pri pľevádzkovaní objelctu stavby budú dodľŽané platné predpisy a príslušné technické normy.

o U- s c - o c D PK- 2 o 2o/o í 4 73 5- 0o4 í 5 ô s/2o 2 o
t/3



5 obj ekt stavby Je v správe a lldľźbestavebníka do doby prevzatia stavby vlastníkom cesty Iil. triedy c.

BratislavsĘm samosprávnym kľaj om, Sabinovská
stavby prevezme na sebajeho správu a údrŽbu'

I 6, 824 05 Bratislava, ktoný prevzatim budovaného obj

odôvodnenie

Stavebník, obec DunajskáLužná, Jánošíkovská 44617,90o 42 Dunajská Lużná v zastĘení Ing. Ingľid

Komenského 4l5, g72 31 Rĺíztočno, podal dřla 27.07.2020 Žiadosť o vydanie povolenia naužlvanie

,,Autobusová zastźlvka Malinová" stavebný objekt ,,So 0l - Autobusová zastźtvka a rozšíľenie chodníka"

pozemkoch c-KN ě. 47611 (E_KN 476ll),596166 k.ú. Nové Košaľiská, obec Dunajská'Lužná. Uvedeným

bolo začaté kolaudačné konanie hore uvedenej stavby.

Na stavbu vydal okresný urađ Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii stavebné povolenie pod

spisu: 6U-SC_OCDPK-20l9lOO1322l3lBEZv Senci dňa23'10.2019, kÍoľé nadobudlo právoplatnosť 13.I2.20l

okľesný úrad Senec odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií preskrimal Žiadosť stavebníka o návrh

vydanie kolaudačnéhorozhodnutia a oznámil začatiekolaudačnéhokonania pľe hore uvedenú stavbu pod c.

SC.OCDPK- 202010I 4735-002 zo dňa 03 09 .2020. naľiadil ristne konanie na deň 7 .09 .20 9 o 1 0,00 hod na

stavby.
Pri obhliadke stavebného objektu bolo zistené, že stavbaje zĺleal'izovanáv súlade s projektovou

vyj adreniami dotknuých orgánov.
Prítomní účastníci konania kolaudovaného objektu a dotknuté orgźny štátnej spľávy nevzniesli námieĘ
pľipomienĘ ýkajúce SA kolaudovaného objektu a pripomienĘ k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. o priebehu listneho
č. sp. oU-SC-oCDPK-2020l014735lllBEZ zo dřn 17.09.2020'

konania špeciálny stavebný urad spísal

Ku kolaudačnému konaniu sa vyjadrili tieto orgány štátnej spľávy, samospľávy a otgarizźrcie:

Regionálny úrad veľejného zdľavotníctva Bratislavač,.HŻPl10605l2020 zo dťta27.07.2020:

...vydáva záväzné stanovisko: Súhlasí sa s kolaudáciou stavby _ ,,,Ąutobusová zastávka Malinová, so 01

autobusová zastźxka a ľozšíľenie chodníkď'...

okľesné riaditeľstvo PZ v Senci, oDI:
Súhlasí bez pľipomienok.

InŠpektoľát pľáce Bratislava č. IPBA -54-68-2'2lzs-C22,23-20 zo dřn |7 .09.2019 (doručené 24.09.2łJl9):

...InšpekÍoľátpráce Bratislava v zmysle $ 7 ods. 3 Pís, c) zźtkonac 12512006 Z.z. o inšpekciipráce znenl

pľedpisov v nadväznosti
(stavebný zákon) v znení
a súhlasí s jeho vydaním'

na $ I 40b ods.2 zákona c. 5olt976 zb. o územnom plánovaní s stavebnom

neskoľšíchpredpisov nezistil nedostatĘ ktoľéby bľĺínilivydať kolaudačné

RCB a.s.:

Żiadavyčistiť dažďové vpusý, pozameÍať stavbu a po doložení potrebných dokladov stavebníkom na úľad RCB
súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Dňa 28.09.2020 boli potrebné doklady doloŽené.

V kolaudačnom konaní stavebný úľad zistil, že stavbaje zrealizovanápodl'a dokumentácie skutočného vy

a podmienĘ stanovené v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení boli dodrŽané.

KeďŽe stavebník pľedložil všetĘ požadované doklady a splnil všetĘ podmíenky pľe vydanie

rozhodnutia auživaním stavby nebudú ohrozené zálujmy spoločnosti z
hl'adiska bezpečnosti a ochĺany zdraviaaźivotaosôb, ako aj životného prostredia, rozhodol špeciálny stavebný

tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

2
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Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolaľe ĺa okľesný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemnýchkomunikácií do l5 dní odo dňajeho łoručenia podl'a $ 54 zákonát.ll1ń{iżu.í*.ä''ľ'äanutie je pľeshimatel,nésúdom po vyčeľpaní ľiadnych opravných pľostriedkov.

ľrffiľ'jľ.'ŕff:ľ'"l1];?:.' z' o spľávnych poplatkoch v znení neskorších pľedpisov je žiadateľoslobodený

Ing. ol'ga Ďuranová

vedúci odboru

Doručuie sa

Ingrid Líšková
Komenského 415 l7
972 3l Riíztočno
Slovenská republika

BľatislavsĘ samospľávny kľaj
Sabinovská 16

820 05 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

Vladislav Chtpek - DAVPROJEKT
Moyzesova 1054 I

972 0l Bojnice
Slovenská republika

)

Na vedomie

okľesné ľiaditeľstvo Policajného zboru v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec
Re.gionálne cesý Bratislava a.s'' Čučoriedkov ál6, 827 l2 Bratislava-RužinovoU Senec osoŽĘ Huľbanova 2l, Senec
okľesné riaditel'stvo Hasiěského azáchranného zboru Pezinok, Hasičská 4,90201 Pezinok 1SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b,825 11Bľatislava-RuŽinov
Slovak Telekom, Bajkalská 28,81i ízBiatislava l5
oľange Slovensko a.s. Bratisĺava, Metodova 8, 821 08 Bratislava2
ZSE Energia, a. s., P.o.Box325,Čulenova 6, 8l0 00 Bratislava lBVS a.s', Prešovská 48,826 46 Bratislava29
Inšpektoľát práce Bratislava, Zakasárňou 1,832 64 Bľatislava - mestská časť Nové Mesto
9Jo:"n'Y.1äz'telesne postihnuých, Ševčenkov a 107ll19,851 0l Bratislava-P etržalkaUnia nevidiacích a slabozraĘch Slovenska, Sekulská 672ń,841 }4Bľatislava 4Slovak Lines, a.s', Bottova 7, 8l l 09 Bľatisiava-Staľé Mesto
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o u -s c-oc DPK-2020 t o1 47 35

26.10.2020

Bezúrová Diana, lng

26.10.2020

DoloŽka právoplatnosti a Vykonatel'nosti

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

x

císlo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril:

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom zneni
čast' rozhodnutĺa

X

o U- s c- o cD PK- 20 2 0/o 1 4 73 5- o04 í 5 ô 8/2 0 20-Poo í

yp doloŽky

a1e správoplatnenla rozhodnutlaUd
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Doložka o aut orizácii
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podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úľadného dokumentu.
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o B E c N Ý Ú nn D. Jánošíkovská466/7 900 42 Dunaiská Lužná

Výpis z uznesení obecného zastupitel'stva v Dunajskej Lužnej ć,.2921l01-10

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská Lużná na svojom zasadnutídňa 't1.03.2021

Prerokovalo bod programu ö' 10

Bezodplatný prevod stavby a pozeľnku do majetku BsK
(Bratlslavský samospľávny kľaj)

Az Malinová

)

obecné zastu pitel'stvo schva l'uje
Bezodplatný prevod stavby a pozemku pod ňou ,,So 01 Autobusová zastávka
Malĺnová" výlučne v časti rozšírenia komunikácie o autobusový pruh (niku) do majetku
BSK v zmysle kolaudačného rozhodnutia č. spisu: ou-Sc-ocDPK-202)/0L4735-004 zo
dňa 3o.09.2o2o (dátum nadobudnutia právoplatnosti: 26.Io.2o2o) vydaným oÚ
Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácĺí podl'a bodu 5, ktorá sa
nachádza na pozemku C-KN č. ązalt o výmere 151 m2 (E-KN 476lt), k.ú. Nové
Košariská, obec Dunajská Lužná. Do majetku BSK sa nebude prevádzať chodník,
pozemok pod chodníkom, nástupĺšte a ani objekt čakárne.

Hlasovanie:

Llznesenie bo!o schválené

V Dunajskej LuŽnej 18'03.2021

}
t

Za správnost': Magdaléna Hanuliaková
prednostka úradu Z ł?łľJi:#äi"

/ " goo42 Dunajská Lužná

Doručuie sa:
ĺveta Hanicová * spráVa maj

oBEcNÝ t,RAD
Jánošíkavská 7

90042 ounajská Lužná
-g-

Za: 10 Marĺán Reĺndl, Frantĺšek 1tareček, Ľubomír Šesták, Jozef Mertuš,
Martĺn Vozár, Danieĺ Mĺkĺoško, Peter Paĺ'aga, Ivan Jurczazak, Eugen
oĺtus, Ladĺslav Fehér

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Ernest Németh
Nehlasovali: 0

Telefón číslo: 02/4o259B 13 fax číslo: 02/4o259B 33 e-ma il : prednostka@dunajskaluzna.sk

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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Bratislavský
saľnosprávny
kľai

Bratislavský samosprávny kraj

vÝPls z UzNEsENlA prijatáho na zasadnutĺ Zasfupiteľstva
B ratislavs kého samosprávneho kraja anä zł. 06. 2022

Návrh na schválenie bezodplahóho pľtvodu stavebnóho objektu rozšírcnia
komunikácie lll/í055 o autobusový pruh, vrátane pozemku 8 parc. ć," 476t4v k. ú"Novó Košariská, z vlastníctva obce Dunajská Lužná do vtastnĺctva
Bratislavského neho

UzNEsENlE ć. 49112022
zo dňa 24. 06.2022

) Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovanímateriálu

A schval'uje

bezodplatný prevod nehnutel'ného majetku, nachádzajúceho sa v k.ti. Nové Košariská, obecDunajská LuŽná, okres Senec, a to:

o Stavebnéhoobjektu - rozšírenie komunikácie lll/1055 o autobusový pruh, vybudovaný na
pozemku parcely reg. ,C" evidovanom na katastrálnej mape s parc. č,. 476t4, o výmere
151 m2, vybudovaného na základe rozhodnutia okresného úradu Senec, odbor dopravy
a pozemných komunikácií č ou_*sc_ocDPK-2019too1322ł3t$Ez zo dňa 23. 'ĺ0.2019,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa í3.12.2019

a pozemku parcely reg. uC" evidovanom na katastrálnej mape s parc' č,. 47614, o výmere
151 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,ł\ř

z vlastníctva odovzdávaj-úceho obce Dunajská LuŽná, so sídlom. Jánošíkovská 466/7,
90o 42 Dunajská Lużná, lČo: oo 4oo oo9 do vlastníctu" ár"ti.l"uského .''o'f'łneho kraja

s podmienkami:

odovzdávajúci podpíše zmluvu o bezodplatnom prevode stavebného objektu a zmluvu
o bezodplatnom prevode novovytvoreného pozemku najneskÔr do 90 dní od schválenia
uznesenia Zastupiteĺ'stvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, że ak v tejto lehote
odovzdávajúci zmluvy nepodpíše, uznesenie stráca platnost',

sabĺnovská ut' 1ó, P.o'BoX ĺ0ó,82005 Bratĺstava 25, www.bľatĺsläVs_kykĺäl.sk, lČo 36063606Strana ĺ z 2



CIEĹ:Cĺ,{Ý tJt{AD
Jĺinošíkcvská 7

900 42 Dunajská Lužĺľá
-s-

B uk!edĺ

B.1 riaditel'ke Úradu Bratislavsklho samosprávncho kraja zabazpcöiť prĺpravu e podpi3

zmluvy o bezodplatnom prevode stavcbnÓho objcktu

Tcrmín: v zmyltG tcxtu uznclcnia v ěasti A podmionky

B.2 riaditol'ko Úndu Bratislavrkóho remosprávnoho kraja zabozpcěiť prÍpnvu . podpi.

zmtuvy o bozodplatnom prcvodo novovytvorcrrÓho pozcmku

Tcrmín: v zmyilG tcxtu uzncsenia v ěasti A podmicnky

':Tjľ-,.tę'$T:

{J

9Ü0

V Bratislave 14. 07 . 2022 lng. c3 an

Úľadu Bratislavského

-,1

\A
J

Sabjnovská ul. ,ló, P.o.BoX 106, 82o 05 Bratislava 25, wuubĺątĺ:!avrhr!ĺą!ĺ!, lČo 3óoó3óoó
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