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odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 
Číslo spisu: OU-SC-OCDPK-2019/006825/1/VAR                                                         Senec 22.05.2019 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

R o z h o d n u t i e 

 

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 S Racing spol. 

s.r.o. Zvončín 73, 919 01 Zvončín (ďalej len „stavebník“), na základe žiadosti zo dňa 27.03.2019. 

 

stavebné povolenie 

na stavbu „Autoumyváreň, parcela číslo 4579/22“ stavebný objekt „SO 010 Pruh pre 

odbočenie v ľavo“ umiestnený na pozemkoch E-KN 1363/1 a C-KN 4585/6,  kat. územie Senec. 

  

Na stavbu „Autoumyvárne“ bolo vydané  rozhodnutie o umiestnení stavby  č.j.358-19-Sc,St 

zo dňa 19.02.2019 právoplatné 15.03.2019. 

Potvrdenie splnenia podmienok vydaného územného rozhodnutia pre hore uvedenú stavbu 

pre špeciálny stavebný úrad vydalo Mesto Senec listom Č.j. 591-19-SSc,St dňa 26.03.2019. 

 

Druh stavby : križovatka, úprava cesty 

 

Základné údaje objektu ako súčasti stavby : 

 

Projektová dokumentácia rieši dopravné napojenie plánovanej Autoumyvárne. Pre novo 

navrhovanú prevádzku autoumyvárky bude potrebné zriadenie-vybudovanie pruhu pre odbočenie 

v ľavo. Novo navrhovaný pruh pre odbočenie v ľavo je navrhnutý v šírke 3,0m. Dĺžka pruhu pre 

odbočenie v ľavo je navrhnutý v dĺžke 45m, kde dĺžka vyraďovacieho úseku bude Lv=25,0 m 

a dĺžka čakacieho úseku bude Lc=20,0m. Pruh pre ľavé odbočenie v ľavo bude vyznačený 

vodorovným a zvyslím dopravným značením. Pre zriadenie pruhu pre odbočenie v ľavo bude 

potrebné vybudovanie rozšírenia cesty III/1064. Rozšírenie cesty sa bude realizovať v časti od 

jestvujúcej križovatky s účelovou komunikáciou ( v smere k okružnej križovatke). Šírka rozšírenia 

bude premnenná, avšak musí byť dodržaná min. šírka jazdného pruhu 3,25m. Rozšírenie cesty 

III/1064 bude potrebné zrealizovať v dĺžke cca 55,0m. Rozšírenie jestvujúcej cesty III/1064 bude 

ohraničené z vonkajšej strany betónovými cestnými obrubníkmi a budú uložené v úrovni nivelety 

cesty III/1064. Betónové obrubníky budú uložené do betónového lôžka s bočnou betónovou oporou. 

Celková plocha rozšírenia jestvujúcej cesty III/1064 bude 65,2m
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navrhovaného areálu umývarky – ľavé odbočenie, je navrhnuté vybudovanie deliaceho ostrovčeka 

na ceste III/1064. Deliaci ostrovček bude vytvorený z prenosných obrubníkov z recyklovaného 

PVC dl. 580mm, š. 160mm, vš. 158mm (červeno bielej farby). Uchytenie prenosných obrubníkov 

bude pomocou hmoždiniek a skrutiek.  

 

 

Základné funkčné parametre: 

Typ križovatky    : styková 

Umiestnenie križovatky  : v zastavanom území obce 

 

 

Usporiadanie na III/1064 

Jazdné pruhy          : 2x3,25 m 

spevnená krajnica    : 2x0,75 m 

nespevnená krajnica   : 2x 0,75 m 

pruh pre ľavé odbočenie   : 3,0 m  

Dĺžka vyraďovacieho pruhu  Lv     : 25,00 m 

Dĺžka čakacieho pruhu  Lc     : 20,00 m 

 

 

Šírka prislúchajúceho chodníka: 1,7m  

 
 

Konštrukčná vrstvy rozšírenia cesty III/1064: 

 Asfaltový betón ABS tr.I  hr.   60mm ; STN EN 13108-5 

 Spojovací postrek emulzný 0,7 kg/m
2
  ; STN 73 6129 

 Obaľované kamenivo OK II hr.   80mm; STN EN 13 108-1 

 infiltračný postrek 0,7kg/m
2
    ; STN 736129 

 Cementom stmel. zmes CBGM8/10 hr. 200mm; STN 736124-1 

 Vibrovaný štrk (32-63 mm) VŠ hr.  150mm; STN 736126 

 štrkodrvina ŠD 31,5Gc;  hr.   200 mm; STN EN 13285   

           hr.  690 mm 
 Konštrukčná pláň    Edef2, min= 80MPa; Edef2, min/ Edef1, min≤2,5 

Deliaci ostrovček: 

Vytvorený z prenosných obrubníkov z recyklovaného PVC. Vyplnenie priestoru medzi obrubníkmi bude 

v nasledovnom zložení: 

Betónové dlažobné tvarovky hr. 60 mm STN EN 1338 

Drvené kamenivo 4/8  hr. 30 mm STN EN 13242 

Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc  hr. 60 mm STN 736126 
             

                

Odvodnenie 

V mieste chodníka bude odvodnenie križovatky a rozšírenia navrhnuté betónovými odvodňovacími 

žľabmi sv.š. 150mm prekrytými liatinovými roštmi, ktoré budú vyvedené zeleného priestranstva. 

Odtokové pomery z cesty III/1064 vybudovaním rozšírenia cesty III/1064 ostanú nezmenené.  

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 

 

1.   Stavebník uskutoční stavbu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

vypracovanej Ing. Patrikom Melišom, Cisárska 3909/4, 920 01 Hlohovec, autorizovaný stavebný 

inžinier, konštrukcie inžinierskych stavieb č. oprávnenia 5107*SP*12, 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. 
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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 3 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 „Autoumyváreň, parcela číslo 

4579/22“ stavebný objekt „SO 010 Pruh pre odbočenie v ľavo“ počas výstavby, bez prerušenia 

dopravy so zabezpečením obojsmernej premávky na ceste III/1064 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. 
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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. 

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 III/1064 je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie 

zvláštneho užívania cesty a s tým súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 týždne 

vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci. 

 

 

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 358-19-Sc,St zo 

dňa 19.02.2019 a záväzné stanovisko zo dňa 591-19-Sc,St podľa § 120 ods.2 zákona č. 

50/1967 Zb., že podmienky územného rozhodnutia vydaného Mestom Senec „Autoumyváreň, 

parcela číslo 4579/22“ stavebný objekt „SO 010 Pruh pre odbočenie v ľavo“ sú dodržané. 

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, ODI č. ORPZ-SC-ODI-1-702/2018 zo dňa 17.12.2018: súhlasí 

za splnenia nasledovných podmienok : 

- Vytvorením celkového počtu 16 parkovacích miest považujeme potreby statickej dopravy pre 

vyššie uvedenú stavbu v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené, 

- výjazd z vyššie uvedenej stavby požadujeme navrhnúť smerovým ostrovčekom zamedzujúcim 

odbočením vľavo, v zmysle STN, 

- toto stanovisko nenahrádza povolenia iných správnych a dotknutých organov a organizácií a 

platí 6 mesiacov od vydania. Akákoľvek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok 

neplatnosť stanoviska ODI SC, 

- investor pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých 

komunikácií, je povinný predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby - prenosné 

dopravné značenie, na tunajší ODI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pred jeho 

začatím, 

- TDZ, žiadame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním 

objektov komunikácií a spevnených plôch, 

- 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, 

- okraj DZ nesmie zasahovať do voľnej šírky priľahlého jazdného pruhu, spodný okraj DZ (aj 

dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povrchom časti komunikácie v ktorej je značka umiestnená, 

v zmysle STN 018020, 

- ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou 

stavbou a aby bol včas prizvaný 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 žiadame zaslať k hore uvedenému číslu. 

Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo 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. 
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Regionálne cesty Bratislava, a.s. č. 1776/2018/OSI zo dňa 19.02.2018 má nasledujúce 

pripomienky: 

- Súhlasíme s odbočovacím pruhom na ceste III/1064 a úpravou jestvujúceho výjazdu na celú 

šírku pripojenia na uvedenú cestu. 

- Úpravu cestného telesa odbočovacieho pruhu žiadame vytvorením nespevnenej krajnice š. 

0,50m a nespevnenej priekopy. Samotné pripojenie odbočovacieho pruhu na jestvujúcu 

vozovku bude realizované preplátovaním vrstiev vozovky tak, aby vzniklo stabilné a hladké 

spojenie. 

- Na opačnej strane výjazdu smerom do mesta je potrebné pokračovať v úprave pri ceste 

ni/1064 k ČSPHM, v zmysle nášho stanoviska pre stavebné povolenie ČSPHM zo dňa 

19.7.2016 - za cestným telesom, t.j. za prehĺbenou priekopou navrhnúť chodník č. 1,50m. 

- SO 010 bude ku kolaudácii pripravený s majetkoprávne vysporiadaným pozemkom pod 

rozšírením cesty na bezodplatné odovzdanie vlastníkovi cesty III/1064 - BSK, s hodnotou SO 

010, vrátane trvalého DZ. 

- Dočasné a trvalé DZ podlieha záväznému schváleniu OR PZ, ODI Senec a učeniu OÚ Senec, 

odb. CDPK. 

- Špeciálnym staveným úradom na SO 010 bude Okresný úrad Senec, odb. CDPK.. 

 

Bratislavský samosprávny kraj, a.s. č. 8403/2016 02153/2016-PK 67 zo dňa 31.05.2016 

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 podľa 

spracovanej projektovej dokumentácie, spracovateľ Ing. Patrik Meliš, december 2018, ktorá je 

súčasťou žiadosti za nasledovných podmienok: 

- Realizácia pripojenia na cestu III/1064 musí byť vyspádovaná od cesty III. triedy, aby 

dažďové vody nestekali na cestu vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. 

- Ak dôjde k znečisteniu resty pri výjazde stavebných mechanizmov, bez prieťahov uviesť cestu 

do pôvodného stavu. 

- Investor zabezpečí bezpečnosť práce a bezpečnosť cestnej premávky počas 

- Ku kolaudácii stavby predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 

a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod objektami, ktoré investor odovzdá do 

majetku a správy Bratislavského samosprávneho kraja. 

- Dodržať technické pripomienky správcu cesty - Regionálne cesty Bratislava, so sídlom na 

Čučoriedkovej 6 v Bratislave. 

- Povolenie na napojenie a úpravu cesty III/1064 Vám vydá Okresný úrad Senec, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií. 

- Vyjadrenie má platnosť jeden rok odo dňa vydania. 

 

    

 O d ô v o d n e n i e 

Stavebník, stavebníkovi S Racing spol. s.r.o. Zvončín 73, 919 01 Zvončín (ďalej len 

„stavebník“), na základe žiadosti zo dňa 27.03.2019, 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 „Autoumyváreň, parcela číslo 4579/22“ 

stavebný objekt „SO 010 Pruh pre odbočenie v ľavo“. Dňom podania žiadosti bolo začaté 

stavebné konanie v uvedenej veci.  

Po posúdení podkladov pre vydanie stavebného povolenia stavebný úrad dňa 03.04.2019 č. sp. 

OU-SC-OCDPK-2019/006825/VAR oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania ako aj 

dotknutým orgánom začatie stavebného konania a určil lehotu 15 dní na uplatnenie námietok a 

stanovísk. 
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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. 

      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. 

 

P o u č e n i e 

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. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Ing. Oľga Ďuranová 

                                                                                                                   vedúca odboru 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                                                Zvesené dňa:                                                                                                                                                                  
 

                                                  Otlačok úradnej pečiatky: 

 

 

 

Doručuje sa: 
Účastníci konania:  

1. S Racing spol. s.r.o., Zvončín 73, 919 01 Zvončín 

2. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. BOX106, 820 05 Bratislava 25 

3. Mesto Senec, Mierové nám. č. 8. 903 01 Senec 

4. Ing. Jozef Olas, Mlynská 51, 903 01 Senec 

5. Ing. Patrik Meliš, Cisárska 3909/4, 920 01 Hlohovec  
Dotknuté orgány : 

1. Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec 

2. Regionálne  cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava  

3. OÚ SC ŽP, úsek št. vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

4. OÚ SC ŽP,  št. ochrany prírody,  

5. OÚ SC ŽP, úsek odpad. hospodárstvo 

6. OR HAZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 

7. SPP – distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava   

8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

9. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

10. ZSE distribúcia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

11. BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

12. Inšpektorát práce, ul. Za kasárňou č. 1, 831 04 Bratislava 

13. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 

14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 

 

http://www.minv.sk/

