odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej vodnej správy
Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo: OU-SC-OSZP/2018/001583/I-18/Ke(2017/014792)

Dňa: 16.08.2018

Verejná vyhláška
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
oznamuje podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, ako aj podľa § 61 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou toto rozhodnutie:

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,
ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 zák.
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 stavebného zákona, po vykonanom konaní vo veci
uskutočnenia líniovej vodnej stavby vydáva

I. p o v o l e n i e
podľa ust. § 26 ods.1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, § 46 a 47 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov stavebníkovi: Obec Bernolákovo, Obecný
úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, na uskutočnenie vodnej stavby: „Revitalizácia
dopravného terminálu Bernolákovo“ Odvodnenie parkoviska na p. č.: 2758/1 k. ú.
Bernolákovo, podľa projektovej dokumentácie, ktorú autorizoval Ing. Michal Martinák,
PLYNSA, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo, reg. č.: 3104*A2, v 09/2017.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
a) Účelom stavby je zabezpečiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku a ich prečistenie
v odlučovači ropných látok a s následným vsakovaním.
b) Stavba je inžinierskou stavbou:
Odvodnenie parkoviska
Dažďové vody z navrhovanej plochy parkoviska sa navrhujú odvádzať drenážnym
potrubím z rúr PVC D90 obalené geotextíliou do revíznej šachty RŠ, z ktorej sa následne
zaústia cez odlučovač ropných látok ORL do vsakovacieho zariadenia VO. Vsakovací
objekt bude vytvorený zo vsakovacieho zariadenia EKODREN. Drenážne potrubie sa
navrhuje v štyroch vetvách zaústené do sútokovej plastovej revíznej šachty. Riešené
parkovisko bude vytvorené zo zatrávňovacej dlažby. Hrúbka vrstiev parkoviska bude
500 mm a je bližšie špecifikovaná v návrhu stavebnej časti parkoviska. Na spodnú hranu
vrstvy parkoviska sa osadia drenážne rúry D90, ktoré v spáde 1% sa zaústia do sútokovej
revíznej šachty. Revízna šachta sa navrhuje plastová DN600/150. Šachta bude prekrytá
kruhovým liatinovým poklopom s nosnosťou 400 kN.

Odlučovač ropných látok
Odlučovač ropných látok sa navrhuje od firmy Klartec, spol. s r.o. Mikovíniho 8, SK917 01 Trnava, typu KLk 6/1sll s prietokom znečistenej vody 6,0 l/s.
Odlučovač je určený pre odvodnenie plôch s kontamináciou vôd ropnými látkami až do
hodnoty 200 mg.NEL/l, pričom výrobca garantuje prečistenie vody na hodnotu 0,1
mg.NEL/l. Jedná sa o železobetónový odlučovač ropných látok koalescenčný plne
prietokový, pre dopravné zaťaženie D400, s vnútornou viacvrstvovou povrchovou
úpravou zodpovedajúcou príslušným normám. Vybavenie technológie je vyrobené z
polyetylénu, opatrená bezpečnostným plavákom a prípojkou pre odber vzorkou.
Koalescenčná vložka je vyberateľná k čisteniu bez nutnosti vyčerpania obsahu
odlučovača. Objem kalovej nádrže je 300 l. Koalescenčný odlučovač odlučuje jemné
voľné ropné látky. Z kalojemu preteká voda do odlučovacieho priestoru, kde je
umiestnený koalescenčný filter. Pre vyššiu účinnosť odlučovača sa inštaluje ešte sorpčný
odlučovač, ktorého výstupné hodnoty sú nižšie ako 0,1 mg/I NEL.
Vsakovacie zariadenie
Vsakovacie zariadenie bude uložené na štrkovom lôžku frakcie 16 ÷ 32 v hrúbke
minimálne 50 mm. Celé zariadenie bude obalené geotextíliou. Vsakovacie podmienky sú
priaznivé, čo dokazuje hydrogeologický popis daného územia. Pri výpočte sa uvažovalo
s 5 – ročným dažďom. Vsakovacie zariadenie bude vyskladané s blokov Drenblok DB60
o rozmeroch 600x600x600 mm v jednej vrstve o celkových rozmeroch VO= 1200 x 6600
mm.
Dažďová voda odvádzaná z plochy parkoviska bude: o ploche 0,12 ha, s výdatnosťou
dažďa 180 l/s, súčiniteľom odtoku 0,25, o množstve dažďových vôd 5,4 l/s.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd
 podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
z areálu do podzemných vôd v nasledovne:
a/ Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd - vôd z povrchového odtoku
nepriamo do podzemných vôd, v nasledovnom množstve Qmax = 5,4 l/s
b/ za dodržania podmienok Hydrogeologického posudku „Revitalizácia prestupného
dopravného terminálu v Bernolákove“ – posúdenie možnosti a vplyvu vypúšťania vôd
z povrchového odtoku z parkoviska pri železničnej stanici ŽSR Bernolákovo, ktorý
vypracoval ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 11 a autorizoval
RNDr. Radovan Masiar reg. č.: 30/2001 odborne spôsobilý na hydrogeologický prieskum
a geologický prieskum životného prostredia, v novembri 2017 .
c/ Povolené hodnoty neprekročiteľných zbytkových koncentrácií znečistenia
NEL – IČ do 0,1 mg/l
d/ Monitoring
Pre dokumentovanie požadovanej účinnosti ORL počas prvého roku prevádzky treba
sledovať tieto ukazovatele jednak na vstupe odpadových vôd do ORL a na výstupe –
konci odpadového potrubia pred ústím do vsaku. Po dokladovaní spoľahlivého ročného
chodu sledovanie odpadových vôd z ORL sledovať len na výstupe – vtoku do vsaku.
e/ Početnosť kontrolného monitoringu
Na začiatku skúšobnej prevádzky ORL kvalitu odpadových vôd na vstupe i výstupe
z ORL . Sledovať 2- krát za 1. rok prevádzky. V druhom roku prevádzky ORL, po
dokladovaní spoľahlivého ročného chodu sledovanie odpadových vôd z ORL sledovať
len na výstupe – vtoku do vsaku, sledovať hodnoty 1- krát za rok.
f/ Viesť presnú evidenciu kontrolných rozborov. Kontrolu prevádzky ORL zabezpečiť
v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.
g/ Užívateľ predmetnej stavby je povinný stavebný objekt a zariadenie riadne
udržovať a prevádzkovať.
h/ Vyhodnotenie rozborov vzoriek odpadovej vody predložiť príslušnému orgánu
štátnej vodnej správy každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.
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ch/ Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd platí od nadobudnutia právoplatnosti
užívacieho rozhodnutia.
Na odstránenie vodnej stavby, podľa ust. § 26 ods. (4) zák.č. 364/2004 Zb o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon), treba požiadať orgán štátnej vodnej správy.

c) Stavba sa uskutoční na pozemku parcelné číslo 2758/1 k. ú. Bernolákovo.
d) Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú
autorizoval Ing. Michal Martinák, PLYNSA, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo, reg. č.:
3104*A2, v 09/2017, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného
úradu. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť
a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a aj za jej
realizovateľnosť.
e) Na uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
f) Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený vo výberovom konaní.
Povinnosti stavebníka:
1. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce s
bezpečnosti
práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
2. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a príslušné technické normy, najmä STN 75 5401, STN 75 5402,
STN 73 6005 a STN 73 6961.
3. Oznámiť Okresnému úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy (ďalej len „okresný úrad“) začatie stavby a do 15 dní od ukončenia
výberového konania zhotoviteľa stavby.
4. Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá
časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhradu
rozhoduje súd.
5. Pred zahájením výkopových prác vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a podzemné
vedenia.
6. Výkopové práce vykonávať v zapaženej ryhe.
7. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť, v zmysle ust. § 67, odst.2, zákona č.50/1976 Zb. v znení
jeho novely, v prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o nové povolenie.
8. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov od oznámenia začatia stavebných prác. V
prípade, že stavebník nie je schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej
uplynutím osobitnou žiadosťou požiadať o jej predĺženie.
9. S výstavbou objektu, v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii, možno začať až
po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, ktorú na požiadanie vyznačí
stavebný úrad
10. Požiadať orgán štátnej vodnej správy o uvedenie diela do trvalej prevádzky podľa
ust. § 26, ods. 3, zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 79, § 82 zák. č.
50/1976 Zb. (stavebný zákon).
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11. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Ak zhotoviteľ stavby bude určený vo
výberovom konaní, stavebník podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona oznámi
zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.
12. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu v súlade s § 66 ods.3 písm. h) stavebného
zákona termín začatia stavebných prác.
13. Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným štítkom viditeľným z verejného
priestranstva "Stavba povolená" s uvedením údajov: názov stavby, meno stavebníka,
meno stavbyvedúceho , termín začatia a ukončenia stavby, dátum a číslo stavebného
povolenia s vyznačením stavebného úradu. Označenie je stavebník povinný ponechať až
do ukončenia stavebných prác.
14. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby. Stavebník je povinný viesť o
stavbe stavebný denník.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení,
ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
Pri výstavbe musí byť zabezpečená ochrana práv vlastníkov susedných nehnuteľností.
Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov
alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým bolo možné
zabrániť.
16. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle vyhlášky
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
17. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce,
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a dbať o ochranu osôb na
stavenisku pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke objektu.
18. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného
zákona, technické normy a použiť vhodné stavebné výrobky (ustanovenia § 43f, § 48-53
stavebného zákona).
19. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť tak,
aby neprišlo k poškodeniu cesty alebo komunikácie a porušeniu bezpečnosti a plynulosti
cestnej a pešej premávky.
20. Pre realizáciu stavby zabezpečiť dôsledné dodržiavanie vyhlášky MZ SR č. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí.
21. Stavebník je povinný miesto stavby v celom rozsahu zabezpečiť tak, aby nedošlo k
ohrozeniu zdravia a aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb, pešej i cestnej dopravy a to
vhodným označením staveniska, zaistením proti vstupu cudzích osôb. Stavenisko sa musí
zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje.
22. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemku, ku
ktorému má vlastnícke právo. Skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie
materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných komunikáciách. Skladovacie plochy musia
byť urovnané, odvodnené.
23. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho
stavebného dohľadu.
24. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho
platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
25. Okrem požiadaviek citovaných vo vyššie uvedených podmienkach je stavebník
povinný rešpektovať aj ďalšie podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk
v zmysle § 140b stavebného zákona vyjadrených v konaní:
26. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Ivanka pri Dunaji, Stavebný úrad,
Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji pod číslom Výst. 2187-17-Kt zo dňa
07.09.2017.
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27. Nájomnej zmluvy s právom stavby č. 802735034-7-2017-NZsPS zo dňa 28.06.2017
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1.1 Prenajímateľ: ŽSR Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdӧssy, generálny riaditeľ , 1.2
Nájomca: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo zastúpená: Mgr. Richard
Červenka – starosta,
28. ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava zo dňa
10.08.2017 pod číslom 3388/2017/289301/SŽTS/7a.13
29. Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody
a krajiny zo dňa 25.08.2017 pod číslom OU-SC-OSZP-2017/11433/VIM a úseku
odpadového hospodárstva dňa 09.08.2017 pod číslom OU-SC-OSZP-2017/11606 Po.
30. Okresného úradu Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom
OU-SC-OCDPK-2017/014744/VAR zo dňa 27.10.2017.
31. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dňa 06.11.2017 číslo
TD/NS/0432/2017/An.
32. Regionálne cesty Bratislava a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava zo dňa 20.10.2017
pod číslom 1307/17/1470/OSI.
33. BSK, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy Sabinovská 16, P. O.
Box 106, 820 05 Bratislava 25 zo dňa 24.10.2017 pod číslom 02028/2017/PK-11827409/2017.
34. Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava zo dňa 15.12.2017.
35. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 02.02.2018 číslo 6611721681.
36. Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Bratislava Karloveská 2, Bratislava
zo dňa 08.11.2017 pod číslom CS SVP OZ BA 2517/2017/2.
Dňa 18.02.2018 a 09.07.2018 na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie
zaslalo Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava
v zastúpení predsedu Marcela Slávika ako dotknutá verejnosť v predmetnom stavebnom konaní
pre stavbu „Revitalizácia prestupového dopravného terminálu v Bernolákove“ pripomienky.
Pripomienky zo dňa 18.02.2018:
„Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.1 resp. §59 ods.1 písm.
c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z.
v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v
Bernolákove“ uplatňuje nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu svojich práv
a zákonom chránených záujmov podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona
a podľa §10 ods.1 písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z.:


K predmetnej stavbe „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“
bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie
domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona
EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté
práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1
Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé
povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si
pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj
v predmetnom stavebnom konaní o povolení stavby; zapracovanie a zohľadnenie týchto
pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
žiadame vyhodnotiť jednotlivo.



Podľa §65 Vodného zákona „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na
osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné
vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a
podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality
povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z
Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi
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látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.“ Žiadame
overiť splnenie záujmov podľa citovaného ustanovenia Vodného zákona predložením
príslušných vodohospodárskych výpočtov.


Podľa §18 ods.5 vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani
zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a
prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a
zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na
podnikateľské účely.“ Žiadame overiť splnenie záujmov podľa citovaného ustanovenia
Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov.



Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii
a manažmentu vôd (napr. §5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať
do projektovej dokumentácie Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd,
environmentálnych opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona
predložením
príslušných
vodohospodárskych
výpočtov
a odborného
vodohospodárskeho stanoviska.



Združenie domových samospráv si v stavebnom konaní pre hlavnú stavbu si uplatnilo
podmienky, ktoré uvádzame v prílohe. Žiadame, aby orgán štátnej vodnej správy
vyhodnotil návrh na retenčnú dlažbu a adaptačné opatrenia vo vzťahu k Vodnému
zákona a navrhovanej stavby.



Podľa §10 ods.1 písm. e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „stavebné povolenie
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí
ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania“; vyššie
uvedené požiadavky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66
ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods.1 písm.e
vyhlášky č.453/2000 Z.z..

S realizáciou stavby „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“
súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok.
Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie
spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:
 Koordinačná situácia
 Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
 Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
 Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene,
odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej dlažby
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Pripomienky zo dňa 09.07.2018:


V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona
OPK č. 543/2002 Z.z.



Žiadame, aby okolie stavby „Revitalizácia dopravného terminálu Bernolákovo“ bolo
upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich pripomienok uplatnených
v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav a ako súčasť projektu
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podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia. Žiadame, aby súčasťou umiestnených
sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti
s klimatickými zmenami (https://www.protisuchu.sk/) a projekt spĺňal metodiku
Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA
A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY
V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.
Podľa §46 ods.1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s
§45 ods.2 Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie
projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a
dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“;
pričom podľa §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť
takejto projektovej dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet prietokových
množstiev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných
stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen
veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo
vodných stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento
výpočet vplyv na nasledovné:
a. zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových
či povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv.
odtokových bŕzd
b. zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v
celom priebehu času
c. prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a
retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší
nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných
stavieb.
Na základe hydraulického výpočtu prietokových množstiev vodných stavieb žiadame
zvážiť dodatočné environmentálne opatrenia pre samotné vodné stavby resp. určiť ďalšie
podmienky pre hlavnú stavbu (napr. technické odtokové brzdy, drenážna dlažba a nároky
na sadové úpravy), ku ktorej vodné stavby prináležia a overiť správnosť zvolenia
navrhovaných stavebných konštrukcií vodných stavieb.







Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode
č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa
článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy
a jej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť
v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.



Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17
ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho
združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
poštou nedoručovať.



Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
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Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,
pripomienky Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. Box 218, 850 00
Bratislava v zastúpení predsedu Marcela Slávika ako dotknutá verejnosť v predmetnom
stavebnom konaní pre stavbu „Revitalizácia prestupového dopravného terminálu v Bernolákove“
zobral na vedomie a následne sa s nimi vysporiadal nasledovne:
 K predmetnej stavbe „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“
bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie
domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA
č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva
a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného
zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie
konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky
uplatnené v zisťovacom konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom
stavebnom konaní o povolení stavby; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a
požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame vyhodnotiť
jednotlivo
Odpoveď: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava vydalo rozhodnutie pod číslom
6987/2017-1.7/vz zo dňa 22.09.2017 kde sa píše, že navrhovaná činnosť Revitalizácia
prestupového dopravného terminálu v Bernolákove- Staničná ulica, Bernolákovo sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, požiadavky a pripomienky
zo strany Združenia domových samospráv v zastúpení predsedu Marcela Slávika boli v plnej
miere zohľadnené.


Podľa §65 Vodného zákona „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na
osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať
z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd,
z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd
určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu
Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z
koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.“ Žiadame overiť splnenie
záujmov podľa citovaného ustanovenia Vodného zákona predložením príslušných
vodohospodárskych výpočtov.

Odpoveď: Hydrogeologický posudok „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu
v Bernolákove“ – posúdenie možnosti a vplyvu vypúšťania vôd z povrchového odtoku
z parkoviska pri železničnej stanici ŽSR Bernolákovo, vypracoval ENVIGEO, a. s., Kynceľová
2, 974 11 Banská Bystrica 11 a autorizoval RNDr. Radovan Masiar reg. č.: 30/2001 odborne
spôsobilý na hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia, v novembri
2017.
Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú
autorizoval Ing. Michal Martinák, PLYNSA, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo, reg. č.: 3104*A2,
v 09/2017, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
Požiadavka je splnená, projektová dokumentácia aj hydrogeologický posudok sú vypracované
v súlade s ustanoveniami Vodného zákona aj predmetnými výpočtami.
Z uvedeného vyplýva, že je dodržaná ochrana a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných
vôd a vodných ekosystémov, na trvalo udržateľné a hospodárne využívanie vôd, na zlepšenie
vodných pomerov, na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a na ochranu pred
škodlivými účinkami vôd v zmysle vodného plánu.
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Podľa §18 ods.5 vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani
zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a
prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a
zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na
podnikateľské účely.“ Žiadame overiť splnenie záujmov podľa citovaného ustanovenia
Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov.

Odpoveď: Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky
chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR
č. 364/2004 Z. z. o vodách). Požiadavka je splnená, navrhované riešenia projektu popísané v
sprievodnej správe v úplnom rozsahu deklarujú ochranu vôd a životného prostredia dotknutého
navrhovanou činnosťou.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu režimu prúdenia
podzemnej vody ani ku zmenám jej kvality. V riešenom území sa nenachádzajú zdroje
podzemnej vody využívané pre hromadné, ale ani pre individuálne zásobovanie obyvateľstva.
Z pohľadu navrhovanej činnosti budú počas jej realizácie a prevádzky prijaté stavebno technické a organizačné opatrenia, aby boli dodržané požiadavky na kvalitu podzemnej vody.
V prípade navrhovaného odvedenia dažďových odpadových vôd s prečistením v ORL na
požadovanú úroveň, dodržaní stavebných a organizačných postupov sa neočakáva znečistenie
podzemných vôd. Kumulatívne a synergické vplyvy na podzemnú vodu v prípade navrhovanej
činnosti v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi sa nepredpokladá.
Z uvedeného vyplýva, že nebude ohrozená zdravotná bezchybnosť, nebude sa poškodzovať
životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, a už vôbec nie
poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb, nakoľko sa také
v predmetnej lokalite nenachádza.


Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii
a manažmentu vôd (napr. §5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať do
projektovej dokumentácie Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd,
environmentálnych opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona predložením
príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska.

Odpoveď: Projektant si je vedomý potreby projektovať stavbu v súlade s potrebami na možné
dôsledky zmeny klímy (napr. extrémne výkyvy teplôt, prívalové dažde, extrémne horúce dni).
Adaptačným opatrením je dostatočná plocha zelene, ktorá umožní vsakovať zrážkovú vodu
mimo spevnených plôch, čiastočne prispeje k zmierneniu následkov extrémnych tepelných
výkyvov. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
ktorú autorizoval Ing. Michal Martinák, PLYNSA, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo, reg. č.:
3104*A2, v 09/2017, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného
úradu. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
Hydrogeologický posudok „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“ –
posúdenie možnosti a vplyvu vypúšťania vôd z povrchového odtoku z parkoviska pri železničnej
stanici ŽSR Bernolákovo, vypracoval ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 11
a autorizoval RNDr. Radovan Masiar reg. č.: 30/2001 odborne spôsobilý na hydrogeologický
prieskum a geologický prieskum životného prostredia, v novembri 2017.
Požiadavka je splnená, odborné stanovisko je súčasťou dokumentácie priloženej k žiadosti
o stavebné povolenie. Príslušné časti sú spracované v zmysle obvyklých požiadaviek na rozsah
platný pre 1.stupeň ochrany územia. Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že požiadavka
je v rámci spracovania dokumentácie úplne splnená.
Z uvedeného vyplýva, že je dodržaná ochrana a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných
vôd a vodných ekosystémov, na trvalo udržateľné a hospodárne využívanie vôd, na zlepšenie
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vodných pomerov, na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a na ochranu pred
škodlivými účinkami vôd v zmysle vodného plánu.


Združenie domových samospráv si v stavebnom konaní pre hlavnú stavbu si uplatnilo
podmienky, ktoré uvádzame v prílohe. Žiadame, aby orgán štátnej vodnej správy
vyhodnotil návrh na retenčnú dlažbu a adaptačné opatrenia vo vzťahu k Vodnému zákona
a navrhovanej stavby.

Odpoveď: Požiadavka splnená - Povrchová voda z povrchových stojísk a parkovísk musí byť
v zmysle zákona odvedená do ORL. Vodný zákon 364/2004 Z.z. §21 ods.1 pís. d) – vypúšťanie
z povrchového odtoku do podzemných vôd, §39 – zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
Retenčná funkcia vegetačných striech je čiastočne nahradená retenčným potrubím a nádržou,
ktoré je súčasťou dažďového traktu a umožňuje vsakovanie čistej dažďovej vody odvedenej zo
striech do podložia. Týmto potrubím sa zníži nárazové množstvo odvedenej do dažďovej
kanalizácie. Koncepčné riešenie odvádzania dažďovej vody zo spevných plôch (a stavieb) po
prečistení v ORL ako aj striech bude odvedená do vsakovacích jám a prinavrátia sa do
prírodného prostredia.
Požiadavku Združenia domových samospráv na retenčnú dlažbu a adaptačné opatrenia je možné
akceptovať pri povolení na státia ako aj ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy, ktoré
na predmetné stavby bude vydávať príslušný stavebný úrad. K žiadosti, kde požadujete aby
povrchové státia ako aj ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy boli zhotovené z dielov
a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou uvádzame, že povrchové
státia ako aj ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy, z ktorých sa odvádzajú dažďové
vody nie sú predmetom tohto stavebného povolenia na vodné stavby, pri ktorých by sa uplatnila
predmetná požiadavka. Požiadavku je možné akceptovať pri povolení na státia ako aj ploché
strechy a iné spevnené vodorovné plochy, ktoré na predmetné stavby bude vydávať príslušný
stavebný úrad.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pre
stavbu „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“ – vydáva povolenie na
osobitné užívanie vôd v zmysle hydrogeologického posudku- „Revitalizácia prestupného
dopravného terminálu v Bernolákove“ – posúdenie možnosti a vplyvu vypúšťania vôd
z povrchového odtoku z parkoviska pri železničnej stanici ŽSR Bernolákovo, ktorý vypracoval
ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 11 a autorizoval RNDr. Radovan Masiar
reg. č.: 30/2001 odborne spôsobilý na hydrogeologický prieskum a geologický prieskum
životného prostredia, v novembri 2017.


Podľa §10 ods.1 písm. e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „stavebné povolenie
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana
verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania“; vyššie uvedené
požiadavky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa § 66 ods.3
písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods.1 písm. e vyhlášky
č.453/2000 Z.z.

Odpoveď: Investor sa počas výstavby a prevádzky bude riadiť požiadavkami citovaného
vyjadrenia a bude dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
a o zmene zákona č 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 a zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Stavebník bude dodržiavať platné technické, technologické, organizačné a bezpečnostné
predpisy súvisiace s navrhovaným druhom stavby.
Navrhovaná činnosť nie je situovaná v ochranných pásmach vodných tokov a vodárenských
zdrojov. Navrhované činnosti nie sú situované na pobrežných pozemkoch alebo v inundačnom
území. Navrhované činnosti nie sú situované do územia s významnou prirodzenou akumuláciou
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povrchových a podzemných vôd, tzn. do územia chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd,
resp. chránenej vodohospodárskej oblasti a sú situované mimo územia pásiem hygienickej
ochrany, resp. mimo kúpeľné územie, územie s klimatickými podmienkami vhodnými na
liečenie, mimo zdroje geotermálnej vody a ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov,
prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona
OPK č. 543/2002 Z.z.



Odpoveď: Navrhované riešenie dostatočne rieši primerané opatrenia, ktorými sa zabráni
ďalšiemu zhoršovaniu stavu útvaru povrchovej vody a preto stavebný úrad nepožaduje
vypracovanie PPKEO.
Žiadame, aby okolie stavby „Revitalizácia dopravného terminálu Bernolákovo“ bolo
upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich pripomienok uplatnených
v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav a ako súčasť projektu
podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia. Žiadame, aby súčasťou umiestnených
sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti
s klimatickými zmenami (https://www.protisuchu.sk/) a projekt spĺňal metodiku
Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA
A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY
V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).



Odpoveď: Úprava okolia stavby nie je predmetom toho stavebného povolenia, ale je
v kompetencii príslušného stavebného úradu a obce, ktorá podmienky berie na vedomie.


Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.

Odpoveď: Stavba priamo neovplyvňuje stav povodia preto sa upúšťa od vydania požadovaného
rozhodnutia. Navrhované riešenie dostatočne poskytuje primerané opatrenia, ktorými sa zabráni
ďalšiemu zhoršovaniu stavu útvaru povrchovej vody alebo stavu útvaru podzemnej vody, a
ktorými sa neohrozí dosiahnutie environmentálnych cieľov v iných útvaroch povrchovej vody.


Podľa §46 ods.1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s
§45 ods.2 Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie
projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a
dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“;
pričom podľa §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť
takejto projektovej dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet prietokových
množstiev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných
stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen
veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo
vodných stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento
výpočet vplyv na nasledovné:
a) zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či
povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv.
odtokových bŕzd
b) zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v
celom priebehu času
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c) prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a
retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor
na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb.
Na základe hydraulického výpočtu prietokových množstiev vodných stavieb žiadame
zvážiť dodatočné environmentálne opatrenia pre samotné vodné stavby resp. určiť ďalšie
podmienky pre hlavnú stavbu (napr. technické odtokové brzdy, drenážna dlažba a nároky
na sadové úpravy), ku ktorej vodné stavby prináležia a overiť správnosť zvolenia
navrhovaných stavebných konštrukcií vodných stavieb.
Odpoveď: Požiadavka je splnená, navrhované riešenia vyššie uvedeného projektu popísané v
sprievodnej
správe
vypracovanej
odborne
spôsobilým
projektantom
a v súlade
s hydrogeologickým posudkom vypracovaným odborne spôsobilým hydrogeológom v úplnom
rozsahu deklarujú ochranu vôd a životného prostredia dotknutého navrhovanou činnosťou.


Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode
č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť
v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

Odpoveď: Požiadavka je splnená, navrhované riešenia vyššie uvedeného projektu popísané v
sprievodnej
správe
vypracovanej
odborne
spôsobilým
projektantom
a v súlade
s hydrogeologickým posudkom vypracovaným odborne spôsobilým hydrogeológom v úplnom
rozsahu deklarujú ochranu vôd a životného prostredia dotknutého navrhovanou činnosťou už
vyššie uvedné.
S realizáciou stavby „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“
súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok.
Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie
spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:
 Koordinačná situácia
 Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
 Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
 Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene,
odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej dlažby
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Odpoveď: Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy, oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci
a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP/2018/001583/VY3/Ke(2017/014792) zo dňa 05.02.2018, s možnosťou podať námietky, alebo pripomienky
písomne, alebo ústne najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia verejnej vyhlášky, inak sa na ne
nebude prihliadať. Zainteresovaní mohli podľa zaslaného oznámenia do predloženej
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré autorizoval Ing. Michal Martinák,
PLYNSA, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo, reg. č.: 3104*A2, v 09/2017 nazrieť na tunajšom
úrade počas úradných hodín v stránkových dňoch ( pondelok 800- 1500hod., utorok 800- 1500hod ,
streda 800- 1700hod., štvrtok 800- 1500hod, piatok 800- 1400hod), tak ako bolo uvedené v oznámení.
Združeniu domových samospráv sa zaslalo aj dooznámenie listom OU-SC12

OSZP/2018/001583/Ke-191(2017/014792) zo dňa 10.05.2018 s možnosťou podať námietky,
alebo pripomienky písomne, alebo ústne najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia verejnej
vyhlášky, inak sa na ne nebude prihliadať. Zainteresovaní mohli podľa zaslaného oznámenia
do predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré autorizoval Ing. Michal
Martinák, PLYNSA, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo, reg. č.: 3104*A2, v 09/2017 nazrieť na
tunajšom úrade počas úradných hodín v stránkových dňoch ( pondelok 800- 1500hod., utorok 8001500hod , streda 800- 1700hod., štvrtok 800- 1500hod, piatok 800- 1400hod), tak ako bolo uvedené
v oznámení.


Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17
ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho
združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
poštou nedoručovať.



Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.



Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť
v stavebnom rozhodnutí.

Odpoveď: Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy ako špeciálny stavebný úrad sa pripomienkami vysporiadal a vyhodnotil a prejednal ich
jednotlivo. Okresný úrad postupoval v rámci aktuálnej technickej podpory.
Všetci účastníci so stavbou súhlasili, ich podmienky a pripomienky sú zohľadnené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania
a zhodnotenia predložených podkladov, stanovísk subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú
ohrozené ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov
konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli
súčasťou vodoprávneho konania a preto Okresný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Obec Bernolákovo, Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo dňa 26.10.2017, doplnením
dňa 27.10.2017, 02.11.2017, 19.12.2017, 17.01.2018, 19.03.2018, 22.05.2018, 09.08.2018 v
zmysle ust. § 26, ods.1 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) požiadala Okresný úrad Senec,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (ďalej len „Okresný úrad“)
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Revitalizácia dopravného terminálu Bernolákovo“
Odvodnenie parkoviska na p. č.: 2758/1 k. ú. Bernolákovo a o povolenie na osobitné užívanie
vôd v zmysle podľa ust. § 21, ods. 1 písm. d) 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) (ďalej
len „návrh“).
Nakoľko podanie neobsahovalo všetky potrebné náležitosti na posúdenie stavby z hľadiska
ochrany vodných pomerov k vydaniu povolenia na vodné stavby bol žiadateľ vyzvaný listom
číslo OU-SC-OSZP/2017/014792/Ke-403 zo dňa 29.12.2017 na doplnenie podania
a rozhodnutím číslo OU-SC-OSZP/2017/014792/PK-84/Ke zo dňa 29.12.2017 bolo konanie
prerušené. Podanie bolo doplnené dňa 17.01.2018, 19.03.2018, 22.05.2018, 09.08.2018.
Žiadateľ po doplnení podania k žiadosti uviedol údaje podľa §8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z.z. a priložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii,
vyjadrenia orgánov štátnej správy.
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Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom, obci a ostatným účastníkom
konania
oznámením
verejnou
vyhláškou
číslo
OU-SC-OSZP-2018/004583/VY3/Ke(2017/014792), zo dňa 05.02.2018, s možnosťou podať námietky, alebo pripomienky
najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia. Vyhláška bola na obci zvesená 01.03.2018.
Dňa 20.02.2018 na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslalo
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava
v zastúpení predsedu Marcela Slávika ako dotknutá verejnosť v predmetnom stavebnom konaní
pre stavbu „Revitalizácia prestupového dopravného terminálu v Bernolákove“ pripomienky.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,
pripomienky zo dňa 20.02.2018 Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. Box
218, 850 00 Bratislava v zastúpení predsedu Marcela Slávika ako dotknutá verejnosť
v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Revitalizácia prestupového dopravného terminálu
v Bernolákove“, zobral na vedomie a následne sa s nimi vysporiadal tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dňa 22.05.2018 zaslala Obec Bernolákovo stanovisko pod číslom 3257/5/2018/DD zo dňa
21.05.2018 k pripomienkam účastníka konania Združenia domových samospráv ku stavbe
„Revitalizácia prestupového dopravného terminálu v Bernolákove“, ktoré sú uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy listom
číslo OU-SC-OSZP-2018/001583/Ke-191(2017/014792) zo dňa 10.05.2018 dooznámil nových
účastníkov konania s možnosťou podať námietky, alebo pripomienky najneskôr do 7 dní odo dňa
doručenia. Dňa 09.07.2018 na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie
zaslalo Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava
v zastúpení predsedu Marcela Slávika ako dotknutá verejnosť v predmetnom stavebnom konaní
pre stavbu „Revitalizácia prestupového dopravného terminálu v Bernolákove“ pripomienky.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,
pripomienky zo dňa 09.07.2018 Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. Box
218, 850 00 Bratislava v zastúpení predsedu Marcela Slávika ako dotknutá verejnosť
v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Revitalizácia prestupového dopravného terminálu
v Bernolákove“, zobral na vedomie a následne sa s nimi vysporiadal v zmysle
§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ostatní účastníci konania námietku nevzniesli. Všetci účastníci konania so stavbou súhlasili, ich
podmienky a pripomienky sú zohľadnené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal žiadosť a všetky
predložené a v konaní zabezpečené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk
uvedených v § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania.
Dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia. Okresný úrad Senec,
odbor starostlivosti o životné prostredie, v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby.
Podkladom pre toto rozhodnutie boli:
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Žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, rozhodnutie o umiestnení stavby
vydané Obcou Ivanka pri Dunaji, Stavebný úrad, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji pod
číslom Výst. 2187-17-Kt zo dňa 07.09.2017, potvrdenie o splnení podmienok územného
rozhodnutia podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, vydané obcou Ivanka pri Dunaji dňa
16.01.2018 pod číslom Výst. 91-18-Kt na okresný úrad doručené dňa 17.01.2018, Regionálne
cesty Bratislava a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava zo dňa 20.10.2017 pod číslom
1307/17/1470/OSI, BSK, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy Sabinovská
16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zo dňa 24.10.2017 pod číslom 02028/2017/PK-11827409/2017, Hydrogeologický posudok „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu
v Bernolákove“ – posúdenie možnosti a vplyvu vypúšťania vôd z povrchového odtoku
z parkoviska pri železničnej stanici ŽSR Bernolákovo, ktorý vypracoval ENVIGEO, a. s.,
Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 11 – RNDr. Radovan Masiar reg. č.: 30/2001 odborne
spôsobilý na hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia, v novembri
2017 na okresný úrad doručené dňa 17.01.2018, LV č 453- čiastočný zo dňa 27.10.2017 na p. č.
2753, 2758/1, 2758/2 KNC vlastník SR, správca ŽSR Bratislava, Klemensova 8, 813 61
Bratislava, kópia katastrálnej mapy zo dňa 27.10.2017, Nájomná zmluva s právom stavby č.
802735034-7-2017-NZsPS zo dňa 28.06.2017 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1.1
Prenajímateľ: ŽSR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava štatutárny orgán: Mgr. Martin
Erdӧssy, generálny riaditeľ , 1.2 Nájomca: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
zastúpená: Mgr. Richard Červenka – starosta.
K podkladom pre rozhodnutie sa vyjadrili:
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny
dňa 25.08.2017 pod číslom OU-SC-OSZP-2017/11433/VIM, úsek odpadového hospodárstva
dňa 09.08.2017 pod číslom OU-SC-OSZP-2017/11606 Po, úsek posudzovanie vplyvov na
životné prostredie pod číslom OU-SC-OSZP-2017/008066-002-Gu zo dňa 18.05.2017, na
okresný úrad doručené dňa 19.03.2018, Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií pod číslom OU-SC-OCDPK-2017/014744/VAR zo dňa 27.10.2017,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok dňa
11.08.2017, pod číslom ORHZ-PK1-1774-002/2017, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
Bratislava zo dňa 06.11.2017 číslo TD/NS/0432/2017/An, Západoslovenská distribučná, a.s.,
Bratislava dňa 15.12.2017, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 02.02.2018
číslo 6611721681, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava Karloveská 2,
Bratislava zo dňa 08.11.2017 pod číslom CS SVP OZ BA 2517/2017/2 na okresný úrda
doručené dňa 19.12.2017, ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo, Bratislavská 2/A, 917 02
Trnava zo dňa 10.08.2017 pod číslom 3388/2017/289301/SŽTS/7a.13, MŽP SR, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 rozhodnutie zo
dňa 22.09.2017 pod číslom 6987/2017-1.7/vz, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať na
okresný úrad doručené dňa 19.03.2018, Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.
O. Box 218, 850 00 Bratislava zo dňa 18.02.2018 a 09.07.2018.
S uskutočnením stavby všetci súhlasili, ich pripomienky a požiadavky boli zohľadnené vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako
špeciálny stavebný úrad v konaní skúmal podmienky uskutočnenia navrhovanej stavby zo
všetkých jeho zákonných aspektov, pričom dospel k záveru, že týmito aspektmi nie je v rozpore.
Stavebný úrad vyhodnotil, že uskutočnenie vodnej stavby nie je v rozpore s požiadavkami
o životné prostredie, nakoľko žiaden príslušný dotknutý orgán uvedený rozpor nedeklaroval;
rovnako nie je preukázané, že navrhovanými námietkami, ktoré vznieslo dňa 18.02.2018 a
09.07.2018 na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy Združenie domových samospráv uskutočnenie vodnej stavby nevyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a taktiež nie je preukázané, že
preložený návrh nevyhovuje osobitným predpisom, ktoré ustanovujú príslušné podmienky na
realizáciu stavby, navyše posúdenie väčšiny podmienok na realizáciu stavbu v predmetnom
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konaní patrí iným orgánom – dotknutým, ktoré uplatnili svoje pripomienky a stanoviská
z hľadiska nimi sledovaných záujmov – obsah záväzným stanovísk týchto dotknutých orgánov je
zapracovaný do podmienok na realizáciu vodnej stavby v tomto vodoprávnom konaní.
Vo vodoprávnom konaní sa prioritne, na podklade stanovísk dotknutých orgánov, najmä však na
podkladoch vypracovaných odborne spôsobilými osobami (projektová dokumentácia,
hydrogeologický posudok- záverečná správa z inžinierskogeologického prieskumu a pod.)
skúma súlad stavby s verejnými záujmami. Verejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú
záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, záväznými časťami
technických noriem.
Tieto dotknuté orgány, konajúce podľa osobitných predpisov zaujali k realizácii vodnej stavby
v tomto vodoprávnom konaní súhlasné stanoviská s prípadnými podmienkami k realizácii
a súčasne svedčia o tom, že vodoprávne konanie nie je v rozpore s verejnými záujmami , ani
neprimerane neobmedzuje práva ostatných účastníkov konania, taktiež predložená projektová
dokumentácia spĺňa podmienky určené stavebným úradom, v stavebnom konaní a spĺňa
požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia,
ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodoval v súlade s § 26 a §21
vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení
a povolenie na osobitné užívanie vôd. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb.
o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10
vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.
Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej
dokumentácie stavby a stavebného povolenia.
Okresný úrad konštatuje, že rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby je v súlade s príslušnými
právnymi predpismi, vec bola taktiež správne právne posúdená a dostatočným spôsobom boli
zabezpečené procesné práva účastníkov konania.
Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov
spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov.
Stavebník je oslobodený od správnych poplatkov v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia (doručením) rozhodnutia, na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru
Obci Bernolákovo sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a
zvesenie na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenia verejnej vyhlášky
je dňom doručenia.
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Toto rozhodnutie (vyhláška) musí byť vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce, aj na
stránke príslušného orgánu: http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20). Posledný deň
vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame,
aby verejná vyhláška bola vrátená na Okresný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia
a zvesenia vyhlášky.
Vyvesená dňa.......................................

Zvesená dňa........................................

Podpis, pečiatka

Podpis, pečiatka

Doručí sa:
1. Obec Bernolákovo, Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
2. Obec Bernolákovo, Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo - vyhláška na
vyvesenie
3. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (vlastník p. č. 2758/1)
4. Projektant: Ing. Michal Martinák, PLYNSA, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo
5. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. Box 2018, 850 00 Bratislava
Dotknuté orgány a organizácie, susedia:
6. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
7. MDV a RR SR, Sekcia železničnej dopravy, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6,
Bratislava
8. ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
9. SVP, š. p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
11. Západoslovenská distribučná, a.s ., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
13. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
15. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
16. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Regionálne cesty Bratislava, a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
18. BSK, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
19. OR PZ v Senci, ODI v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec
20. OÚ Senec, Odbor starostlivosti o ŽP, Hurbanova 21, 903 01 Senec
21. OÚ Senec, Odbor CDaPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec
22. MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35
Doručuje sa verejnou vyhláškou – všetkým ostatným účastníkom konania a
spoluvlastníkom nehnuteľností a osobám, ktoré majú vlastnícke práva k pozemkom resp.
osobám, ktoré majú vlastnícke právo alebo iné právo k susediacim pozemkom podľa § 69,
ods. 2 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom
doručenia.
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