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Číslo spisu
OU-SC-OCDPK-2020/006265-009

Vybavuje

V Senci
06. 10. 2020

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre
cesty II. a III. triedy v zmysle § 3a ods. (3) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 Zb.), podľa § 66
zákona č.50/1976 Zb. v súlade § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č.71/1967 Zb.“) vydáva stavebníkovi CITA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 24, 903
01 Senec v zastúpení GEOSET – Inžiniering, s.r.o., Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava (ďalej len „stavebník“),
na základe žiadosti zo dňa 21.05.2018

Výrok rozhodnutia
stavebné povolenie

na stavbu „Malá okružná križovatka Senec – MOK 3, SO 01 Malá okružná križovatka“ na pozemkoch C-KN č.
5590/9, 5590/8, 5578/1, 5578/3, 5580/5, 5580/2, 5143/1, 5143/3 (E-KN 4052/2, 3939, 3936/1) k.ú. Senec.

Na stavbu malej okružnej križovatky bolo Mestom Senec vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. Výst.1351-17-
SC,Om zo dňa 20.03.2018 právoplatné 12.04.2018.
Potvrdenie splnenia podmienok vydaného územného rozhodnutia pre hore uvedenú stavbu pre špeciálny stavebný
úrad vydalo Mesto Senec pod č. Výst.822-19-SC,Om dňa 12.07.2019.

Druh stavby : líniová stavba – okružná križovatka

Základné údaje objektu ako súčasti stavby :

Navrhovaná výstavba malej okružnej križovatky je za účelom napojenia a sprístupnenia priľahlých území, na ktorých
je predpoklad výstavby rozšírenia logistického parku. Navrhovaná okružná križovatka je riešená ako objekt SO 01
Malá okružná križovatka s 1 pruhom na okruhu a s 5timi vstupno-výstupnými ramenami. Dve vstupno – výstupné
ramená tvorí cesta II/503, ostatné tri ramená (zjazdy Z1, Z2, Z3) budú slúžiť pre obsluhu rozvojového územia.
Okružná križovatka MOK3 je navrhnutá o parametroch zhodných s jestvujúcimi okružnými križovatkami na ceste
II/503. Stredový polomer MOK3 je R = 15 m, vonkajší polomer je R = 20,5 m, šírka jazdného pruhu je 5,5 m a
pojazdného prstenca 1,5 m.
V križovatkovom priestore pred MOK3 budú komunikácie rozdelené deliacim ostrovčekom (okrem zjazdu č.2) na
vjazdovú a výjazdovú vetvu, ktorých šírka je 5,5 m na dĺžku deliaceho ostrovčeka. Deliace ostrovčeky sú dĺžky cca
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12,7 m a šírky od 1,5m do 3m. Komunikácie zjazdov sa na samotnú MOK3 napájajú polomermi R=10 m až R=12
m. Zjazd č.2 bude s vjazdom bez obmedzenia vozidiel, výjazd bude iba pre vozidlá skupiny 1. Výjazd z areálu pre
vozidlá skupiny 2 a 3 bude na komunikáciu navrhovanú stavbou Obslužná komunikácia a IS Senec.

Konštrukcia 1a – vozovka cesty, kryt z cementového betónu

cementový betón CB II 210 mm STN EN 206-1/Z1
cementová stmelená zrnitá zmes CBGM I C3/8 170 mm STN EN 13242+A1
štrkodrvina ŠD 0/31,5 Gc 250 mm STN EN 13242+A1
separačno-výstužná geotextília
spolu: 630 mm
Konštrukcia 1 b - vozovka cesty, kryt z asfaltového betónu
asfaltový betón mastixový SMA11-I 50 mm STN EN 13108-1
spojovací postrek PS 0,5 kg/m2 STN EN 13808
asfaltový betón modifikovaný ACL16, II, M 70 mm STN EN 13108-1
spojovací postrek PS 0,5 kg/m2 STN EN 13808
asfaltový betón ACP 22, II 90 mm STN EN 13108-1
infiltračný postrek PI 0,8 kg/m2 STN EN 13808
cementom stmelená zmitá zmes CBGM I C6/8 170 mm STN EN 14227-1
štrkodrvina ŠD 0/31,5 Gc min. 250 mm STN EN 13242+A1
separačno-vvstužná geotextília
spolu: mín. 630 mm
Konštrukcia 2 - pojazdný prstenec okružnej križovatky a kosákovito spevnená krajnica
betónová zámková dlažba DL 100 mm STN EN 1338
lôžko z kamennej drviny L 40 mm STN EN 13242+A1
cementom stmelená zmitá zmes CBGM I C6/8 240 mm STN EN 14227-1
štrkodrvina ŠD 0/31,5 Gc 270 mm STN EN 13242+A1
separačno-výstužná geotextília
spolu: 650 mm
Konštrukcia 3 - vozovka zjazdu
cementový betón CBII 210 mm STN EN 206-1ZZ1
cementom stmelená zmitá zmes CBGM I C6/8 170 mm STN EN 14227-1
štrkodrvina ŠD 0/31,5 Gc min. 180 mm STN EN 13242+A1
separačno-vvstužná qeotextília
spolu: min. 560 mm
Konštrukcia 4 - deliace ostrovčeky okružnej križovatky
cementový betón CB IV 120 mm STN EN 1338
štrkodrvina ŠD 0/31,5 Gc 230 mm STN EN 13242+A1
separačno-vvstužná qeotextília
spolu: 350 mm

Komunikácie budú lemované nespevnenou krajnicou v polohe komunikácie šírky 0,5 m, v polohe samotnej okružnej
križovatky šírky 0,75 m až na zjazd č. 2, ktorý budú lemované betónovými cestnými obrubníkmi so skosením
uloženými nastojato do lôžka z betónu C20/25 s prevýšením hrany oproti vozovke 15 cm. Na rozhraní vozovky
a pojazdného prstenca okružnej križovatky, ako aj vozovky a deliaceho ostrovčeka bude osadený betónový cestný
obrubník so skosením uložený naležato do lôžka z betónu C20/25 s prevýšením hrany oproti vozovke 2 cm.
Pozdĺž cesty II/503, 0,50 m od okraja vozovky v polohe nespevnenej krajnice, budú osadené plastové smerové stĺpiky
vo vzdialenostiach podľa STN 73 6101. V stredovom ostrovčeku bude osadený stožiar s verejným osvetlením.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :
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1. Stavebník uskutoční stavbu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní vypracovanej
spoločnosťou IPE – Consult, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava - Ing. Daniela Neumannová - autorizovaný
stavebný inžinier, stavebné konštrukcie č. oprávnenia 4080*A*4-21, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby organizáciou k tomu oprávnenou.
3. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku v zmysle vyhlášky SÚBP č. 374/1990
Zb. „Bezpečnosť práce pri stavebných činnostiach“.
4. Stavbu nesmie stavebník začať, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona
č. 71/1967 Zb.
5. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa stavba nezačne do 2 (dvoch) rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto stavebného povolenia.
6. Rozsah začatia a ukončenia stavebných prác bude v lehote 4 mesiacov.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu v zmysle §
62 ods. 1 písmena d) stavebného zákona v termíne do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby
oprávneného realizovať pozemné komunikácie a preukázať jeho odbornú spôsobilosť vrátane stavbyvedúceho.
8. Stavebník je povinný do päť dní od začatia stavby písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu, že stavbu začal.
9.Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť identifikačnou tabuľou s údajmi : názov stavby, kto
a kedy stavbu povolil, názov stavebníka a zhotoviteľa stavby (obchodné meno, sídlo a telefónne číslo), meno
zodpovedného stavbyvedúceho, termín začatia a ukončenia stavby.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby po celý čas výstavby bola na stavbe projektová dokumentácia stavby na
výkon štátneho stavebného dohľadu a taktiež stavebné povolenie a stavebný denník.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné
vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásmo v zmysle príslušných platných predpisov a STN.
12. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkov v znení neskorších predpisov.
13. Po celú dobu výstavby musí byť zabezpečený riadny výkon stavbyvedúceho a autorský dozor projektanta. Taktiež
musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu (týka sa stavebníka aj zhotoviteľa).
14. Stavebník je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku.
15.Stavebník je povinný zabezpečiť počas výstavby stavby pravidelné čistenie vozovky v danom úseku ciest z
dôvodu bezpečnosti cestnej premávky.
16. Stavebník musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu získaného pri realizácii stavby na riadnu skládku
odpadov, príp. do recyklačného závodu na ďalšie použitie.
17. Stavebník je povinný počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom,
ktorých sa stavba dotkne počas celej doby výstavby.
18. Stavebník je povinný výkopové práce v ochrannom pásme vedení vykonávať ručne, bez používania strojných
mechanizmov. Zemnými prácami odkryté vedenia je stavebník povinný riadne zaistiť proti poškodeniu a tým
zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť.
19.Stavebník je povinný zabezpečiť uskutočňovanie stavby „Malá okružná križovatka Senec - MOK 3, SO 01 Malá
okružná križovatka“ počas výstavby, bez prerušenia dopravy so zabezpečením obojsmernej premávky na ceste II/503
s minimálnym obmedzením plynulosti a za dodržania bezpečnosti cestnej premávky.
20. Stavebník je povinný v prípade nutnosti zmeny organizácie dopravy počas výstavby túto vopred odsúhlasiť a
požiadať o určenie dopravného značenia na príslušnom cestnom správnom orgáne.
21. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby nedošlo k vzniku škôd na cudzom majetku. Prípadné
škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach je stavebník povinný uhradiť poškodenému v plnom rozsahu.
22. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
23. Stavebník je povinný po skončení stavebných prác požiadať o kolaudáciu stavby podľa § 79 zákona č. 50/1976
Zb.
24. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby v zmysle
zákona 223/2001 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25. Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží doklady podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
26. Stavebník ku kolaudačnému konaniu zrealizuje trvalé dopravné značenie, určené cestným správnym orgánom
na základe žiadosti stavebníka a spracovaného projektu organizácie dopravy trvalé dopravného riešenia.
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27. Toto rozhodnutie nenahrádza iné potrebné povolenia v zmysle cestného zákona, o ktoré je stavebník povinný
požiadať pred realizáciou stavby resp. iných stavebných objektov.
28. Pred realizáciou prác na ceste II/503 je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty a
s tým súvisiace určenie dočasného dopravného značenia (min. 4 týždne vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR
PZ ODI v Senci a RCB a.s..

V rámci stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

K projektu stavby sa vyjadrili tieto orgány štátnej správy, samosprávy a organizácie :
- Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Senec č.j. Výst.1351-17-SC,Om zo dňa 20.03.2018
(právoplatné dňa 12.04.2018) a záväzné stanovisko podľa § 120 ods.2 zákona č. 50/1967 Zb., že podmienky
územného rozhodnutia vydaného Mestom Senec pod číslom Výst.822-19-SC,Om zo dňa 12.07.2019.

Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, ODI č. ORPZ-SC-ODI-1-419/2017 zo dňa 05.09.2017:
... ODI Senec s predloženom návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle predloženej žiadosti a projektovej
dokumentácie po posúdení doprav no - bezpečnostnej situácie v danej lokalite SÚHLASÍ za splnenia nasledovných
podmienok:
1. Navrhovanú okružnú križovatku požadujeme nasvietiť verejným osvetlením v zmysle STN 7361 10, 736102.
2. Investor pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých komunikácii, je povinní)
predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravne značenie, na tunajší ODI SC na jeho
odsúhlasenie, najneskôr 30 dni pred jeho začatím.
3. TDZ žiadame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred kolaudačnom konaním objektov komunikácií
a spevnených plôch.
4. ODI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť osadenia
značenia počas prác, najneskôr 24 hod. pred začiatkom osadenia DZ.
5. ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou a aby bol
včas prizvali ku kontrole použitia resp. osadenie dopravného značenia.
K použitiu odsúhlaseného trvalého a dočasného dopravného značenia je potrebné vydať určenie (§ 3 Zákona číslo
135/1961 Zb.), ktoré žiadanie zaslať k hore uvedenému číslu.
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje pravo v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami v
prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno - bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy
alebo doplnenie tohto stanoviska.

Regionálne cesty Bratislava, a.s. č. 1721/18/1918/OSI zo dňa 13.12.2018 má nasledujúce pripomienky:
V zmysle našich predchádzajúcich vyjadrení ku riešeniu dopravnej obsluhy územia pozdĺž cesty 11/503 je nutné
zohľadniť požiadavky vlastníka cesty 11/503 - Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy.
Pri realizácii okružnej križovatky žiadame nasledovné:
- vnútorný polomer stredového ostrovčeka R15m
- plochu stredového ostrovčeka spevniť konštrukciou zo zámkovej dlažby, nakoľko je nutné uvažovať s prípadným
prejazdom stredového ostrovčeka
- stĺpy verejného osvetlenia okružnej križovatky umiestniť mimo cestné teleso okružnej križovatky, t j. za pätou
násypu okružnej križovatky vrátane jej vetiev.
Trasy prípojok inžinierskych sieti pre okolitú zástavbu požadujeme realizovať tak, aby nezasahovali do plochy
plánovanej okružnej križovatky M0K3, t.j. za hranicou majetkovej správy v okružnej križovatke (TP 15/2013
Usporadúvanie cestnej siete).
Dopravné značenie podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI
Senec a určeniu Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, č. 02028/2017/PK-136 28777/2017 zo dňa 07.11.2017:
Ako vlastník ciest podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov nemáme námietky k vydaniu stavebného povolenia: „Okružná križovatka Senec – MOK3“,
do doby rekonštrukcie cesty II/503 od križovatky nad diaľnicou D1 až po koniec katastra Senec podľa projektovej
dokumentácie priloženej k žiadosti, spracovateľ Ing.arch. Milan Škorupa, august 2017, za nasledovných podmienok:
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- Súčasne s realizáciou okružnej križovatky bude realizovaná súbežná komunikácia s cestou II/503, ktorá je
pripravovaná pod samostatným projektom pod názvom „Obslužná komunikácia a IS Senec" Súbežná komunikácia
bude kolaudovaná spoločne s okružnou križovatkou.
- Definitívne dopravné značenie bude preferovať súbežnú komunikáciu pri obsluhe hál za obslužnou komunikáciou
(s minimálnym využívaním cesty II/503).
- Polomer stredového kruhu bude mať 15 metrov vrátane prstenca.
- Ak dôjde k znečisteniu cesty II. triedy pri výjazde stavebných mechanizmov, bez prieťahov podľa § 9 ods. 5 zákona
č. 135/1961 Zb. cestný zákon, uviesť cestu do pôvodného stavu.
- Investor zabezpečí bezpečnosť práce a bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie.
- Realizácia bude podľa dočasného dopravného značenia, odsúhlaseného DI PZ Senec.
- Križovanie sietí s cestou II/503 riešiť riadeným pretláčaním popod cestu II. triedy
- K stavebnému povoleniu je potrebné stanovisko správcu cesty Regionálne cesty Bratislava, so sídlom na
Čučoriedkovej 6 v Bratislave, ako správcu cesty.
- V prípade, že investor uvažuje objekt úpravy cesty II/503 odovzdať po kolaudácii do majetku a správy
Bratislavského samosprávneho kraja, žiadame ku kolaudácii predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu
skutočného vyhotovenia a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod objektom.
Upozornenie: Podľa § 19 ods.1) zákona 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov
(cestný zákon):
Ak pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie
alebo iné povalenie podľa osobitných predpisov sa má užívať pozemná komunikácia, ktorej stavebno -technické
vybavenie nezodpovedá požadovanej premávke na tejto komunikácii, musia sa na nej vykonať potrebné úpravy po
dohode s jej vlastníkom alebo správcom. Ak vykonanie úprav nie je účelné alebo možné, musí sa vybudovať nová
pozemná komunikácia, ktorá zodpovedá predpokladanej dopravnej záťaži. Stavbu novej komunikácie alebo úpravy
jestvujúcej komunikácie je povinný zabezpečiť na vlastný náklad ten, kto túto potrebu vyvolal.
Stanovisko má platnosť jeden rok odo dňa vydania.

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave č. KRHZ-BA-OPP-995-001/2017 zo dňa 27.09.2017:
... súhlasí bez pripomienok.

OÚ Senec – odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy č. OU-SC-
OSZP-2017/12768/V-243/Pl zo dňa 18.09.2017:
Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok:
1. Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. Vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z. o vykonaní
niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy.
2. Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, resp. zohľadnené
požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov.|
3. Pri odvádzaní dažďových vôd dodržať stanovené limity množstva vypúšťaných dažďových vôd.
4. Nasledovné objekty stavby: SO 02 Pitný vodovod. SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Dažďová kanalizácia
sú vodné stavby podľa ustanovenia § 52 vodného zákona a na ich uskutočnenie sa vyžaduje povolenie Okresného
úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy ako miestne a vecne príslušného
orgánu štátnej správy vodného hospodárstva podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej
správy vydávané podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje za záväzné stanovisko.
Podľa § 140b zákona č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je
obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný.

OÚ Senec – odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-SC-
OSZP-201712813 zo dňa 20.09.2017:
...vydáva vyjadrenie s týmito podmienkami:
- dodržať ustanovenia zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné súvisiace
predpisy na úseku odpadového hospodárstva,
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- vzniknutý odpad, ktorý vznikne stavebnou činnosťou a prebytočnú výkopovú zeminu ukladať na riadenú skládku,
nie ktorú určí stavebný úrad (miestnu) alebo investor.
- o zneškodnenom množstve uvedených odpadov je potrebné predložiť doklad na OÚ Senec- odbor starostlivosti
o ŽP , odpadové hospodárstvo,
- nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave dodržiavať čistotu na
komunikáciách a verejných priestranstvách.
Počas stavebných prác vzniknú nasledovné druhy odpadov:
15 01 01 - obaly z papiera a lepenky
15 01 02 - obaly z plastov
15 01 03 - obaly z dreva
17 01 07- zmesi betónu, tehál, škridiel a obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v
17 01 06
17 02 01 - drevo
17 02 03 - plasty
17 04 05 - železo a oceľ
17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170801
Tieto podmienky platia v prípade že, výstavbu je možné zrealizovať z hľadiska stavebného zákona a predmetná
stavba je v súlade s územným plánom obce.
Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie v zmysle stavebného zákona a ani iného zákona a nie je rozhodnutím podľa
predpisov o správnom konaní.

OÚ Senec – odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek ochrany prírody a krajiny č. OU-SC-OSZP-2017/12507/
VIM zo dňa 04.09.2017:
1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu
ustanovení § 12 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.
4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že mimo zastavaného
územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške
130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m2 , o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona
je príslušné rozhodnúť mesto Senec orgán ochrany prírody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň,
koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať
na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi
stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a krikov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich
koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené
do pôvodného stavu s opätovným zatrávnením.
6. Popri komunikácii ponechať dostatočný široký pás na založenie technickej zelene s rešpektovaním ochranných
pásiem inžinierskych sietí.

OÚ Senec – odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SC-OSZP/2017
12716-Sl zo dňa 12.09.2017:
K predloženej PD stavby, nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky. V zmysle zákona č. 137/2010
Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nevzniká žiadny stredný ani veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

Západoslovenská distribučná, a.s. č. CD 64125/2017 zo dňa 20.10.2017:
Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou stavbou : „Malá Obslužná križovatka senec - MOK 3 ", na C-
KN na p.č. 5580/2, 5578/3, 5578/1, 5590/8, 5143/1
(investor: Cita Logistika, s.r.o., ) ako dokumentáciou pre stavebné povolenie v zásade
„súhlasíme", za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
VN rozvody pre navrhovanú lokalitu zmysle tohto stanoviska je možne napojiť len na jestvujúcu miestnu 22kW
distribučnú sústavu spoločnosti PPA Power DS s.r.o. (DS - Outlet Senec) napojenú zo vstupnej trafostanice TS
0057-125 Lidl (Outlet) s fakturačným meraním voči Západoslovenskej distribučnej, a.s. medzi jestvujúce TS
0057-125 a TS 0057-127 ktorá sa nachádza za fakturačným meraním voči Západoslovenskej distribučnej, a.s. . cez
vyprojektovanú TS 6 ktorá je predmetom iného projektu .
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Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o
energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce
práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná
vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o
pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN
Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova
č. 3.
Upozorňujeme, že pred začatím realizácie stavby je nutné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich VN, NN distribučných
sietí a prípojok prechádzajúcich riešeným územím (objednávky na pavol.miklos @zsdis.sk ). Žiadame postúpiť
informáciu o začatí a ukončení predmetných prác na uvedenú e-mailovú adresu (adrian.labuda@zsdis.sk).
Upozorňujeme, že všetky škody spôsobené pri nedodržaní stanovených podmienok (poškodenie jestvujúcich
energetických zariadení prípadne spôsobenie nedodávky ee.) si bude naša spoločnosť uplatňovať u investora stavby.
Do vstupných odberateľských transformačných staníc a k zriadeniam pre distribučný rozvod VN, NN elektrickej
energie musí byť umožnený prístup pracovníkom Prevádzkovateľa za účelom kontroly, odpočtov a oprav v každú
dennú a nočnú dobu.
V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie
a budú budované na pozemku iného vlastníka ako Západoslovenskej distribučnej, a.s., je potrebné riešiť pred
realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle
platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.
Predloženú dokumentáciu si ponechávame pre služobnú potrebu.
Predmetné stanovisko slúži výhradne pre potreby vydania stavebného povolenia a je platné 2 roky!

SPP – distribúcia, a.s. č. TD/NS/0170/2017/Gá zo dňa 14.09.2017:
...SÚHLASÍ
s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
za dodržania nasledovných podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiaval ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním
výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu
plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel.č.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške
300.-€ až 150 000,- €.
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
OSOBITNÉ PODMIENKY:
Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 39845/2017/Pa zo dňa 27.09.2017:
K výstavbe predmetnej stavby v hore uvedenej lokalite nemáme námietky, nakoľko podľa predložených dokladov
stavbou nezasahujete do jestvujúcich verejných rozvodov vodovodu a kanalizácií BVS.
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Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zariadenia
a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č 442/2002 Z z o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik č. 7207-3/120/2018 zo dňa 08.01.2019:
...Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na parcelách
reg. C-KN č. 5590/9, 5590/8, 5578/1, 5578/3, 5580/5, 5580/2, 5143/1 (E-KN č. 4052/2, 3939, 3936/1) v k. ú. Senec,
určených na stavbu „Malá okružná križovatka Senec - M0K3“ neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v
správe Hydromeliorácie, š.p.
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Slovak Telekom a.s. č. 6611725025 zo dňa 06.09.2017:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené
záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https: //www.telekom.sk/
vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

OU-SC-OCDPK-2020/006265-0042471/2020



9 / 15

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta
ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Julius Varfa, julius.varga@nevitel.sk, 0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného
uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. č. 2803/1/2017 zo dňa 19.09.2017:
Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods 1 písm. d) zákona č.124,2006 Z z v znení neskorších predpisov
a na základe zistených skutočnosti Technická inšpekcia, a.s podáva toto
odborné stanovisko:
Zistenia:
2.1. SO 06 Rozvody VN, NN. slaboprúdy, 14-1 Elektro (VN), 14-3 Elektro (VO) - 14-3 Elektro (VO) nie je správne
zaradené do skupiny - rozpor s § 4 a prílohou č. 1 vyhl č. 508/2009 Z. z /EZ/
2.2. SO 06 Rozvody VN. NN. slaboprúdy. 14-1 Elektro (VN). 14-3 Elektro (VO) - protokol o určení vonkajších
vplyvov č. 1390-3-E3-A-170824 nie je podpísaný predsedom komisie -rozpor s čl. N.1.3.4 a prílohou č. 5 STN 33
2000-5-51:2010. /EZ/
2.3. SO 06 Rozvody VN, NN, slaboprúdy, 14-1 Elektro (VN), 14-3 Elektro (VO) - vyhodnotenie ohrozenia
bezpečnosti a zdravia pri práci (časť 5 Technickej správy) pre 14-1 Elektro (VN) je v rozpore s STN 33
2000-4-41:2007 ( el. inštalácia do 1000 V). /EZ/
2.4. SO 06 Rozvody VN, NN, slaboprúdy, 14-4 Elektro (slaboprúd) - STN EN 60 439-3+A1 (35 7107) 1998, uvedená
v projektovej dokumentácii je neplatná - rozpor s STN EN 61 439-3 (35 7107):2012 /EZ/
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2.5. SO 06 Rozvody VN. NN, slaboprúdy. 14-4 Elektro (slaboprúd) - zariadenie nie je zaradené do skupiny - rozpor
s § 4 a prílohou č. 5 vyhl. č. 508/2009 Z.z. /EZ/
2.6. SO 06 Rozvody VN. NN. slaboprúdy, 14-4 Elektro (slaboprúd) - protokol o určení vonkajších vplyvov nie je k
dispozícii - rozpor s čl. N. 1.3.4 a prílohou č. 5 STN 33 2000-5- 51:2010./EZ/
2.7. SO 06 Rozvody VN, NN. slaboprúdy. 14-4 Elektro (slaboprúd) - nie sú uvedené rezy káblových trás a káblových
kanálov - rozpor s čl. 521.2 a NA.4,5.14 STN 33 2000-5- 52:2012. /EZ/
Pripomienky a upozornenia:
2.8. SO 06 Rozvody VN. NN. slaboprúdy, 14-4 Elektro (slaboprúd) - v ďalšom stupni projektovej dokumentácii
riešiť základy osvetľovacích stožiarov. /EZ/
2.9. SO 02 - v technickej správe uvedené nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z.z. je zrušené a nahradené NV SR č.
391/20206 Z.z. /ST/
2.10. Do súhrnnej technickej správy uviesť konkrétne bezpečnostné predpisy týkajúce sa výstavby - hlavne vyhl.
č. 147/2013 Z.z. a NV SR č 396/2006 Z.z. /ST/
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí,
pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci:
Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - 14-1 Elektro (VN) a potrubné rozvody plynu je
potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona
č.124/2006 Z, z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a s.
Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - 14-1 Elektro (VN) a potrubné
rozvody plynu vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona
č 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a s..
Na dažďovú a splaškovú kanalizáciu je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 364/2004 Z.z. a § 3 vyhl. č.
100/2005 Z.z. vykonať skúšky tesností.
Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.
Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka
Technická inšpekcia, a.s. vykonáva skúšky tesnosti v zmysle § 39 zákona 364/2004 Z.z. a § 3 vyhl. č 100/2005 Z.z.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava č. HŽP/15372/2017 zo dňa 04.09.2017:
Po preskúmaní Vášho podania Vám oznamujem, že ide o konanie, ktoré nie je predmetom posudkovej činnosti
orgánu na ochranu zdravia podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z, z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Preto sa k stavebnému konaniu orgán verejného zdravotníctva nevyjadruje.

D1 PARK Infra, s.r.o. č. D1-700/11/17 zo dňa 18.09.2017:
S technickým návrhom projektu „Malá okružná križovatka Senec - MOK3“ pre stavebné povolenie
súhlasíme
za nasledovných podmienok:
1. Žiadame o dodržanie technickej špecifikácie uvedenej v predloženej projektovej dokumentácii
2. Žiadame zabezpečiť, aby Verejné osvetlenie a rozvodňa RS-2 boli samostatne merané fakturačnými elektromermi
umiestnenými v TS6, ktoré spĺňajú požiadavky na pokročilú funkcionalitu IMS (napr.: dinlištové elektromery DIZ
S1E3 s M-busom a meraním vo všetkých 4. kvadrantoch) Bližšie požiadavky:
- otvorený komunikačný protokol napr. MBUS / IEC 62056-21 (v prípade MBUS preferovaný výrobcovia Schrack /
ABB);
- preferovaná fyzická vrstva RS485 / MBUS.
- preferovaná prítomnosť optického lokálneho rozhrania meradla,
- vlastnosti meradla v závislosti od vyhlášky MHSR 358/2013 v znení neskorších predpisov,
- homogénnosť systému (nekombinovať protokoly a fyzické vrstvy meradiel, existencia výlučne jednej varianty)
3. Pri realizácie vodovodného potrubia HDPE100 D225 x 13,4 (DN200) PN10, žiadame osadiť na konci trasový
uzáver a hydrant pred záslepkou.
4. Pred zahájením zemných prác je Zhotoviteľ povinný zaistiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.
5. Po vykonaní prác napojenia na IS v majetku D1 PARK Infra, s.r.o. alebo v správe PPA Power DS, s.r.o. vyzvať
zástupcu PPA Power DS. s.r.o. minimálne 2 dni vopred na kontrolu napojenia. Až po odsúhlasení napojenia na
jednotlivé IS je možne vykonať spätný zásyp a úpravu terénu.
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6. V mieste navrhovaného pripojenia komunikácie a inžinierskych sieti na existujúcu komunikáciu a inžinierske
siete musia byť výkopy v mieste dotyku so sieťami realizované ručne,
7. Zhotoviteľ je povinný vždy minimálne 2 pracovné dni vopred pred zahájením zemných prác v mieste dotknutých
sieti preukázateľne vyzvať zástupcu prevádzkovateľa na kontrolu splnenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 4. a 5..
8. Inak nesmie začať resp. pokračovať v zemných prácach
9. Všetky stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo poškodeniu ani zásahu do jestvujúcich inžinierskych sietí a
obslužnej komunikácie v majetku D1 PARK Infra, s.r.o. alebo v správe PPA Power DS. s.r.o.
10. V prípade, že stavebné práce vyžadujú zásah do existujúcich zariadení v majetku D1 PARK Infra, s.r.o. alebo
v správe PPA Power DS s.r.o. je stavebník povinný ihneď po ukončení stavebných prác uviesť zariadenia do
pôvodného stavu a to na vlastné náklady.
11. Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo zamedzeniu vstupu do okolitých areálov z obslužnej komunikácie v
majetku D1 PARK Infra, s.r.o. alebo v správe PPA Power DS s.r.o.
12. Pri výstavbe zabezpečiť priebežne odstraňovanie znečistenia existujúcej obslužnej komunikácie v majetku D1
PARK Infra, s.r.o. alebo v správe PPA Power DS. s.r.o.
13. Opraviť prípadné poškodenie existujúcej obslužnej komunikácie v majetku D1 PARK Infra, s.r.o. alebo v správe
PPA Power DS s.r.o. spôsobené výstavbou na náklady investora
14. Po ukončení stavby žiadame, aby stavebník predložil správcovi projekt skutočného vyhotovenia a geodetické
zameranie 1 x papierovej forme a 1x v digitálnej formáte vo formáte dwg.

PPA Power DS s.r.o. č. 1051-17 zo dňa 18.09.2017:
S technickým návrhom projektu „Malá okružná križovatka Senec - MOK3“ pre stavebné povolenie
súhlasíme
za nasledovných podmienok:
1. Žiadame o dodržanie technickej špecifikácie uvedenej v predloženej projektovej dokumentácii
2. Žiadame zabezpečiť, aby Verejné osvetlenie a rozvodňa RS-2 boli samostatne merané fakturačnými elektromermi
umiestnenými v TS6, ktoré spĺňajú požiadavky na pokročilú funkcionalitu IMS (napr.: dinlištové elektromery DIZ
S1E3 s M-busom a meraním vo všetkých 4 kvadrantoch). Bližšie požiadavky:
- otvorený komunikačný protokol napr. MBUS / IEC 62056-21 (v prípade MBUS preferovaný výrobcovia Schrack /
ABB).
- preferovaná fyzická vrstva RS485 / MBUS
- preferovaná prítomnosť optického lokálneho rozhrania meradla, vlastnosti meradla v závislosti od vyhlášky MHSR
358/2013 v znení neskorších predpisov.
- homogénnosť systému (nekombinovať protokoly a fyzické vrstvy meradiel, existencia výlučne jednej varianty)
3. Pri realizácie vodovodného potrubia HDPE100 D225 x 13.4 (DN200) PN10, žiadame osadiť na konci trasový
uzáver a hydrant pred záslepkou.
4. Pred zahájením zemných prác je Zhotoviteľ povinný zaistiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.
5. Po vykonaní prác napojenia na IS v správe PPA Power DS, s.r.o. vyzvať zástupcu PPA Power DS, s.r.o. minimálne
2 dni vopred na kontrolu napojenia. Až po odsúhlasení napojenia na jednotlivé IS je možne vykonať spätný zásyp
a úpravu terénu.
6. V mieste navrhovaného pripojenia komunikácie a inžinierskych sietí na existujúcu komunikáciu a inžinierske
siete musia byť výkopy v mieste dotyku so sieťami realizované ručne.
7. Zhotoviteľ je povinný vždy minimálne 2 pracovné dni vopred pred zahájením zemných prác v mieste dotknutých
sietí preukázateľne vyzvať zástupcu prevádzkovateľa na kontrolu splnenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 4. a 5..
8. Inak nesmie začať resp. pokračovať v zemných prácach.
9. Všetky stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo poškodeniu ani zásahu do jestvujúcich inžinierskych sietí a
obslužnej komunikácie v majetku alebo v správe PPA Power DS, s.r.o.
10. V prípade, že stavebné práce vyžadujú zásah do existujúcich zariadení v majetku alebo v správe PPA Power
DS s.r.o. je stavebník povinný ihneď po ukončení stavebných prác uviesť zariadenia do pôvodného stavu a to na
vlastné náklady.
11. Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo zamedzeniu vstupu do okolitých areálov z obslužnej komunikácie
v správe PPA Power DS s.r.o.
12. Pri výstavbe zabezpečiť priebežne odstraňovanie znečistenia existujúcej obslužnej komunikácie v správe PPA
Power DS, s.r.o.
13. Opraviť prípadné poškodenie existujúcej obslužnej komunikácie v správe PPA Power DS, s.r.o. spôsobené
výstavbou na náklady investora
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14. Po ukončení stavby žiadame, aby stavebník predložil správcovi projekt skutočného vyhotovenia a geodetické
zameranie 1x papierovej forme a 1x v digitálnej formáte vo formáte dwg.

Mesto Senec, útvar stratégie a rozvoja mesta č. SEN38349/37445-2017/217-bT zo dňa 18.09.2017:
...Mesto Senec v zmysle § 4 ods. 3 písmena d., Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
SÚHLASÍ
so stavbou: „Malá okružná križovatka Senec – MOK3“
pri: Diaľničnej ceste v Senci, ceste II/503
pozemku, par. reg. „C“ č.: 5580/2, 5578/3, 5578/1, 5590/8 a 5143/1, k. ú. Senec
investor: Cita logistika, s.r.o., Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec
projektant PD: IPE-CONSULT, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 BA, august 2017
Poznámky:
- Investor si usporiada vlastnícke alebo iné vzťahy k pozemkom, na ktorých bude realizovaná hore uvedená stavba.
- Upozorňujeme Vás, že toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia a povolenia príslušných orgánov podľa osobitných
prepisov.

Odôvodnenie
Stavebník, CITA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec v zastúpení spoločnosťou GEOSET –
Inžiniering, s.r.o., Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava podal dňa 21.05.2018 na Okresný úrad Senec odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Malá okružná križovatka Senec – MOK 3, SO 01 Malá okružná
križovatka“ na pozemkoch C-KN č. 5590/9, 5590/8, 5578/1, 5578/3, 5580/5, 5580/2, 5143/1 (E-KN 4052/2, 3939,
3936/1) k.ú. Senec.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v uvedenej veci.
Z dôvodu, že tunajšiemu úradu neboli predložené náležitosti podania v zmysle § 58 ods.(1) a (2) zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyzval
navrhovateľa o doplnenie podkladov v zmysle § 60 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. v lehote do 60 dní pod č.
OU-SC-OCDPK-2018/010536/VAR dňa 24.05.2018 a o uhradenie správneho poplatku vo výške podľa sadzobníka
správnych poplatkov v lehote do 15 dní od doručenia a zároveň prerušil správne konanie rozhodnutím č.OU-
SC-OCDPK-2018/010536/2/VAR zo dňa 24.05.2018 (právoplatné dňa 31.05.2018). Správny poplatok bol dňa
05.06.2018 uhradený. Dňa 16.10.2018 pod č. OU-SC-OCDPK-2018/010536/2/VAR vyzval tunajší úrad stavebníka
o doplnenie predloženej žiadosti o výkresovú dokumentáciou dočasnej pomocnej komunikácie v lehote do 30 dní
od doručenia (doručená dňa 22.10.2018).
Dňa 11.12.2018 pod č. OU-SC-OCDPK-2018/010536/4/VAR zo dňa 11.12.2018 tunajší úrad oznámil verejnou
vyhláškou účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom začatie stavebného konania a určil lehotu 15 dní odo dňa
doručenia na uplatnenie námietok a stanovísk.
Po posúdení podkladov pre rozhodovanie tunajší úrad opätovne vyzval stavebníka o doplnenie predloženej žiadosti
v zmysle § 60 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. pod č. OU-SC-OCPDK-2020/006265-002 zo dňa 25.02.2020 v lehote
do 60 dní od doručenia a zároveň prerušil správne konanie rozhodnutím č. OU-SC-OCDPK-2020/006265-003 zo
dňa 25.02.2020 (právoplatné dňa 20.03.2020).
Dňa 11.03.2020 stavebník požiadal listom o predĺženie lehoty prerušenia konania na doplnenie do spisu OU-SC-
OCDPK-2020/006265-003. Tunajší úrad žiadosti vyhovel a rozhodnutím č. OU-SC-OCDPK-2020/006265-006 zo
dňa 09.06.2020 (právoplatné dňa 09.06.2020) predĺžil lehotu na doplnenie dokladov do 31.08.2020. Doklady boli
dňa 07.08.2020 doplnené.

Po opätovnom posúdení podkladov pre vydanie stavebného povolenia stavebný úrad dňa 07.09.2020 pod č. OU-
SC-OCDPK-2020/006265-008 oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom začatie
stavebného konania a určil lehotu 15 dní odo dňa doručenia na uplatnenie námietok a stanovísk.
V stanovenej lehote nebolo stavebnému úradu doručené žiadne nesúhlasné stanovisko.
Pripomienky dotknutých orgánov a iných organizácií vyplývajúce z vyjadrení k stavebnému konaniu zohľadnil
tunajší stavebný úrad v podmienkach tohto rozhodnutia, pričom stavebník je povinný v realizačnej dokumentácii
zosúladiť a rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy uvedené v stanoviskách k stavebnému
konaniu.
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Keďže stavba nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného
povolenia, Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný
úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 60 písm. g) sadzobníka tvoriaceho prílohu
zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 400,- € (štyristo eur).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa jeho oznámenia podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Otlačok úradnej pečiatky:

Ing. Oľga Ďuranová
vedúca odboru

Doručuje sa

GEOSET - Inžiniering, s.r.o.
Námestie SNP 19
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská
820 05 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

LEVUKA - stavebné a investičné družstvo
Rudlovská cesta 33
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Prologis Slovak Republic XXXIX s.r.o.
Diaľničná cesta 24
903 01 Senec
Slovenská republika
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Pozemkové spoločenstvo lesa Sv. Martina v Senci
A.Sládkoviča 20
903 01 Senec
Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava
Slovenská republika

Okresný úrad Bratislava, majetkoprávny odbor
Tomášiková 46
832 05 Bratislava
Slovenská republika

Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia) s. r. o.
Laurinská 18
811 01 Bratislava
Slovenská republika

D1 PARK Intra s.r.o.
Vajnorská 137
812 72 Bratislava
Slovenská republika

PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava-Nové Mesto
Slovenská republika

IPE-Consult

Ing. Daniela Neumannová
Nová 5
900 24 Veľký Biel
Slovenská republika
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Na vedomie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec
Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava-Ružinov
Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec
OÚ Senec OSoŽP, Hurbanova 21, Senec
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského, 811 07 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
ZSE Energia, a. s., P.O.BOX 325, Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 1071/19, 851 01 Bratislava-Petržalka
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava 4
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
NDS, a.s, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
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