Obec Ivanka pri Dunaji
Stavebný úrad
Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Č. j.: Výst.305-18-Kt

dňa 9.7. 2018

Vec: Rozhodnutie o umiestnení stavby- verejná vyhláška.

Rozhodnutie
TRELLING s.r.o., Mierové nám. 6/6, Trenčín, 911 01 podal dňa 23. 2. 2018 žiadosť
o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného
nerastu - PREPOSEK-2' na parcele číslo 948/1,4,5 , 936
, katastrálne územie Farná .
Obec Ivanka pri Dunaji , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1
Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov podľa § 46 zákona o správnom konaní a §39a stavebného zákona
vydáva
rozhodnutie
o umiestnení stavby 'Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu PREPOSEK-2'na pozemku parc. č. 948/1,4,5 , 936 v kat. území Farná., tak ako je to
zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Popis stavby:
"Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu - PREPOSEK - 2"
Záujmové územie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite "PREPOSEK-2" sa
nachádza cca 0,5 km juhozápadne od obce Ivanka pri Dunaji, v miestnej časti Farná za
Šúrským potokom. Na severe a severozápade, za projektovaným telesom budúcej diaľnice, sa
nachádza Šúrsky potok, Južný, západný a východný okraj záujmových pozemkov tvorí
katastrálna hranica medzi katastrálnym územím Farná a katastrálnym územím Most pri
Bratislave. Zo severozápadu smerom na juhovýchod sa nachádza projektovaná stavba, teleso
diaľnice D4.
Nakoľko sa ťažobný priestor ložiska nevyhradeného nerastu "PREPOSEK - 2" nachádza v
tesnej blízkosti projektovaného telesa diaľnice D4, bude vydobytá nerastná surovina priamo
dopravovaná do zemného telesa budovaného obchvatu, alebo bude transportovaná na miesto
určenia po manipulačných komunikáciách.
Dôvod, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia:
Dôvodom umiestnenia ťažby štrkopieskov v predmetnej lokalite je hlavne kvalita
štrkopieskov, ich úložné pomery, ktoré dovoľujú nenáročnú ťažbu, a keďže ide o
nevyhradený nerast, tak aj vlastníctvo uvedenej suroviny. Ďalším dôvodom ťažby
štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu v danej lokalite je jeho priame použitie do
násypov pre účely výstavby Diaľnice D4 Bratislava, Jarovce -Ivanka sever a Diaľnice D4
Bratislava, Ivanka sever -Rača.
V ťažobnom priestore sa predpokladá dobývanie do celkovej hĺbky 7,0 m a to 3,5 m nad
hladinou podzemnej vody (tzv. suchá ťažba) a 3,5 m dobývania pod hladinou podzemnej
vody ( tzv. mokrá ťažba). Hranica ťažobného priestoru je vykreslená vo výkrese č.l -2.1.
Mapa povrchovej situácie.
Po ukončení ťažby v predmetnom území sa vykonajú terénne a vegetačné úpravy na
pozemkoch zasiahnutých prevádzkou navrhovanej činnosti, ako aj okolo novovzniknutej
vodnej plochy a v dotyku s ňou a to vzhľadom na ich budúce využitie podľa platnej
územnoplánovacej dokumentácie pre dané územie a v súlade s podmienkami Plánu likvidácie
vyťaženého ložiska, s požiadavkami vlastníka a dotknutej obce. Po ukončení ťažby
štrkopieskov sa zabezpečí úprava okolia vodnej plochy, osobitne jej brehov a
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bezprostredného okolia tak, aby svojím štandardom mohla byt' následne použitá na prevádzku
rekreačno-relaxačnej zóny.
Výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych
úprav, ktorými sa podstatne zmení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery:
Navrhovaná vodná plocha bude mať jednoduchý tvaru a konštantnú hĺbku pri zohľadnení
potrebného svahovania (stability svahov 1:1,5) a bude bez ostrovov, pričom z hľadiska jej
hĺbky a svahovania sa bude odvíjať od banského povolenia a od požiadaviek na budúce
využitie okolitých pozemkov v súlade s požiadavkami platnej územnoplánovacej
dokumentácie pre dané územie a v súlade s podmienkami Plánu likvidácie vyťaženého
ložiska a s požiadavkami vlastníka a dotknutej obce.
V štandardných prevádzkových podmienkach navrhovanej činnosti nie je predpoklad
kontaminácie podzemných ani povrchových vôd. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by
spôsobila znečistenie povrchových alebo podzemných vôd je nepravdepodobná.
Spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd,
predpokladané napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia:
Pri realizácii navrhovanej činnosti nie sú osobitné nároky na vodu. Počas prevádzky
navrhovanej činnosti bude pitná voda zabezpečovaná balená. V rámci prevádzky nebudú
vznikať splaškové odpadové vody, sociálne zariadenia sa nebudú budovať. Servis mobilných
WC bude zabezpečovať dodávateľská firma. Produkcia a vypúšťanie iných odpadových vôd
napr. odpadových vôd s obsahom nebezpečných látok sa nepredpokladá.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
POŽIADAVKY
VYPLÝVAJÚCE
ZO
VŠEOBECNÝCH
TECHNICKÝCH
POŽIADAVIEK NA VÝSTAVBU
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť vypracovaná v súlade s § 47
stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
POŽIADAVKY A PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z VYJADRENÍ A STANOVÍSK
DOTKNUTÝCH ORGÁNOV, ORGANIZÁCIÍ:
 Obec Ivanka pri Dunaji,
Záväzné stanovisko č. 323-84-1198/18 zo dňa 06.03.2018
Na základe posúdenia predloženého návrhu z hľadiska funkčného využitia územia, vo
vzťahu k územnému plánu obce Ivanka pri Dunaji súhlasíme s predloženou PD " Plán
využitia územia - Ložisko nevyhradeného nerastu PREPOSEK - 2 ", vypracovanou
Ing.Miroslavom Pavlovičom, projektant banskej činnosti a ČVBS v prípade splnenia
nasledujúcich podmienok:
 dôsledné rešpektovať všetky podmienky uvedené v kapitole 1.3.5.1 predloženej PD a
to najmä:
 dodržať termín ťažby stanovený v kap. 1.1.2. od 1.4.2018 do 31.3.2023 resp. do doby
ukončenia výstavby diaľnice D4
 vylúčiť trasovanie dopravy súvisiacej s prevádzkou navrhovanej činnosti cez obytné
územie obce Ivanka pri Dunaji
 všetky ťažobné práce vrátane dopravy vykonávať výlučné mimo nočných hodín
 zabezpečiť realizáciu opatrení, ktoré zabránia znečisťovaniu spevnených komunikácií
od prejazdu áut so znečistenými kolesami zjazdy po nespevnenom povrchu
Súčasne žiadame dôsledné rešpektovanie všetkých platných noriem, odborných stanovísk,
podmienok a vyjadrení k predloženej PD.
Takisto požadujeme, aby v prípade akýchkoľvek zmien, ktoré nastanú oproti vyššie
uvedenej PD, boli všetky tieto zmeny predložené obci na opätovné vyjadrenie.
 Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, Bratislava
Záväzné stanovisko č.KPUBA-2018/04499-02/13905/PRAzo dňa 20.02.2018
KPÚ BA na základe žiadosti spol. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska ul. č. 2, 4, 832 03
Bratislava 3, IČO 31 322 000, zastúpujúcej investora spol. Trelling, spol. s r.o., Mierové
nám. č. 6/6; 911 01 Trenčín, IČO 31 441 114, č.257/2018-2910/8590-00, zo dňa
16.01.2017, o vyjadrenie k plánu využitia územia "Ťažba štrkopieskov na ložisku
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nevyhradeného nerastu - PREPOSEK 2", pre vydania rozhodnutia v územnom konaní na
dobývanie nerastnej suroviny v juhozápadnej časti nezastavaného územia obce Ivanka pri
Dunaji, lokalita Prepoštský klin, na pozemkoch parc. č. 948/1, /4, /5 (KN "C") a 939 (KN
"E"), k. ú. Farná, okres Senec, stupeň DÚR, zodp. projektant Ing. Miroslav Pavlovič,
podľa § 30 ods.4 pamiatkového zákona súhlasí s umiestnením a realizáciou navrhovaného
využitia predmetného územia, ktorá sa nedotýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s
podmienkou:
 v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác podľa ustanovenia § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a
nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou.
Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak
nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia
príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.
 RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava
Záväzné stanovisko č.HŽP/5072/2018 zo dňa 19.02.2018
S ú h l a s í sa s návrhom žiadateľa DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03
Bratislava na územné konanie stavby "Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného
nerastu - PREPOSEK - 2," Ivanka pri Dunaji, s touto podmienkou:
 Zabezpečiť prevádzku ťažobnej a trasovanie ťažkej techniky tak, aby nedochádzalo k
obťažovaniu okolitého prostredia nadmerným hlukom a prašnosťou.
 OÚ Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, Senec
Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácií - odpoveď
Číslo OU-SC-OCDPK-2018/004094/VAR zo dňa 22.01.2018
Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 2 ods. (3) písm. c) zákona 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj príslušný cestný správny
orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. (1) písm. c) a ods. (5) písm. a) a g) zákona
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon 135/1961 Zb.") k uvedenej žiadosti vydáva nasledovné stanovisko:
Vzhľadom na to, že sa realizácia ťažby štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu PREPOSEK-2 v k.ú. Farná nedotýka žiadnej regionálnej cesty II. a III. triedy, pre ktoré
sme cestným správnym orgánom a jej účel je výlučne pre stavbu obchvatu - diaľnice D4
nemáme k predmetnému dobývaniu nevyhradeného nerastu pripomienky a s vydaním
územného rozhodnutia súhlasíme.
 OÚ Senec, Odbor starostlivosti o ŽP - Úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21.
Senec
Vyjadrenie č.OU-SC-OSZP-2018/004210- V-36-Ry zo dňa 08.02.2018
Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná po splnení
nasledovných
podmienok:
 budú dodržané ustanovenia 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),
 budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a zohľadnené
stanoviská ich správcov,
 bude rešpektované stanovisko správcu podzemných vôd a Šúrskeho kanála - SVP,
š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, k navrhovanému spôsobu ťažby
nevyhradeného nerastu štrkopieskov,
 pri zemných a výkopových prácach vykonať také technické opatrenia, ktoré účinne
zabezpečia ochranu podzemných a povrchových vôd,
 vykonať potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní zo znečisťujúcimi látkami tieto
nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu,
 upozorňujme na skutočnosť že podľa § 20 ods.3 vodného zákona - Používanie
banských vôd: Do banských vôd možno vypúšťať iné vody, ktoré vznikli
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použitím banských vôd a ktoré obsahujú nerozpustné látky pochádzajúce z
vybagrovaného materiálu, len po ich predchádzajúcej úprave, ktorou sa
dosiahne limitná hodnota znečistenia ustanovená vo vykonávacom predpise (§ 81
ods. 1 vodného zákona a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení
nariadenia vlády SR č.398/2012 Z.z. v časti B, prílohy č.3, bod 3 Ťažba a
spracovanie kameniva, tab. 3,1 ) pre priemyselné odpadové vody z ťažby a
spracovania kameniva. ( Podzemné vody odkryté činnosťou vykonávanou
banským spôsobom nie sú banskými vodami.)
 budú rešpektované stanovisko správcu podzemných rozvodov závlahovej vody Hydromeliorácie š.p., Vrakúnska 29, Bratislava,
 pri manipulácii s ropnými produktmi a ich skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39
vodného zákona a dodržiavanie legislatívnych a interných organizačných
bezpečnostných predpisov,
 umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami
tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku
týchto látok do pôdy, podzemných vôd aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu
zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku,
 používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania
so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd,
 zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s
osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na
zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd,
 minimalizovať možnosť znečistenia podzemných vôd ktoré môže byť spôsobené
únikmi ropných produktov z pohonných hmôt mechanizmov v ťažobnom priestore
alebo prienikom zrážkových vôd cez kontaminované horninové prostredie,
 pred začatím ťažby je vypracovať havarijný plán a realizovať preventívne ochranné
opatrenia vrátane monitorovania vplyvu ťažby a súvisiacich činností na podzemnú
vodu a povrchovú vodu.
Z hľadiska ochrany vôd počas prípravných prác a ťažobných prác pri zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi tieto
nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
Takýmito opatreniami sú najmä:
 pravidelne kontrolovať technický stav mechanizmov v ťaženom priestore, ako aj
automobilov prepravujúcich vyťažený materiál,
 neumiestňovať akékoľvek sklady a odpad, ako aj vozový park do blízkosti vzniknutej
vodnej plochy, pohonné hmoty, nebezpečný odpad skladovať' v uzamykateľných
objektoch zabezpečených proti poškodeniu a únikom do okolia a do geologického
prostredia a vôd, na spevnených plochách v záchytných vaniach,
 mechanizmy ako aj vozový park umiestňovať na nepriepustnom podloží (napr.
betónové plochy na zhutnenom ílovom podloží),
 zabezpečiť pravidelnú a dôslednú kontrolu stavu zásob pohonných hmôt, mazadiel,
olejov; o kontrole vyhotoviť záznamy,
 údržbu mechanizmov vykonávať na spevnených na to určených zabezpečiť
materiálne vybavenie príslušným náradím a technikou pre prípad úniku
znečisťujúcich látok (norné steny, zberač voľných ropných látok - fázy, čerpadlá,
sorpčná látka vapex, perlit a pod.).
 dodržiavať návrh preventívnych opatrení vrátane zriadenia monitoringu vôd na
základe vypracovaného projektu monitorovania.
Na odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných
nevyhradených nerastov je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy - podľa
§ 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona - povolenie na niektoré činnosti.
Investor požiada o povolenie na niektoré činnosti podľa § 23 ods. 1 písm. d) vodného
zákona.
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
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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 ŽP - ÚŠS ochrany prírody a krajiny,
Hurbanova 21, Senec
Vyjadrenie č.OU-SC-OSZP-2018/4127/VIMzo dňa 24.01.2018
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán podľa zákona
č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon"), dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona nasledovné vyjadrenie:
1. Stavba bude situovaná mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí 1.
stupeň ochrany podľa § 12 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Navrhovanou činnosťou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.
4. Ponechať bez zásahu dreviny, kroviny a vegetáciu s výnimkou nepôvodných a
inváznych druhov drevín.
5. Pri premiestňovaní drevín mimo zastavaného územia obce si vyžiadať odborné
stanovisko Štátnej ochrany prírody SR a pri umiestňovaní drevín mimo zastavaného
územia obce vysádzať len pôvodné druhy drevín a krov s druhovým zložením
zodpovedajúcim potenciálnej prirodzenej vegetácie pre daný typ stanovišťa, na
ktorom sa uvažovaná výsadba plánuje realizovať.
6. V prípade realizácie oplotení po konzultácii so Štátnou ochranou prírody prispôsobiť
oplotenie migrujúcej zložke fauny a nevysádzať nepôvodné a invázne druhy drevín,
krovín a bylín.
7. 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.
 OÚ Senec, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, Senec
Záväzné stanovisko č.OU-SC-OKR-2018/3797-07 zo dňa 12.02.2018
Po preštudovaní a posúdení dokumentácie pre vydanie územného povolenia "Ťažba
štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu - PREPOSEK-2" Okresný úrad Senec
dospel k záveru, že uvedená dokumentácia nemusí obsahovať údaje o riešení
požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z tohto dôvodu Okresný úrad Senec
súhlasí s vydaním územného povolenia na stavbu "Ťažba štrkopieskov na ložisku
nevyhradeného nerastu - PREPOSEK-2".
 OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok
Stanovisko na účely územného konania č.ORHZ-PK2-2018/000130-2 zo dňa
22.01.2018
OR HaZZ v Pezinku ako príslušný orgán štátnej správy posúdilo projektovú dokumentáciu
stavby "Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu - PREPOSEK-2,
navrhovateľa TRELLING, spol. s r. o., Mierové Námestie 6/6,911 01 Trenčín" a z
hľadiska ochrany pred požiarmi nemá pripomienky.
 MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,
Bratislava
Vyjadrenie č.ASM-50-113/2018 zo dňa 16.01.2018
S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie
uvedených podmienok.
Investor (projektant) je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore
stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
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Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky
ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a
stavebné povolenie.
 MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Sekcia energetiky odbor energetickej a surovinovej politiky
Stanovisko č.11432/2018-4110-07742 zo dňa 06.02.2018
Ministerstvo hospodárstva SR sa nevyjadruje k projektovej dokumentácii "Plán využitia
územia - dokumentácia pre územné konanie na stavbu Ťažba štrkopieskov na ložisku
nevyhradeného nerastu PREPOSEK - 2.
V tejto súvislosti však poznamenávame, že po vydaní rozhodnutia o využití územia je
možné dobývanie štrkopieskov na predmetnej ploche, ako ložiska nevyhradeného nerastu,
vykonať len na základe právoplatného povolenia banského úradu vydaného podľa § 19
ods. 1 zákona SNR
č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
neskorších predpisov. Povolenie činnosti príslušným orgánom štátnej banskej správy je
podmienené vydaním rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
o schválení zásob nerastov.
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, Bratislava 15, Odbor stratégie a rozvoja
Stanovisko č.07288/2018/OSR/10874 zo dňa 12.02.2018
V nadväznosti na Váš list č. 254/2018-2910/8590-00 zo dňa 16.01.2018, ktorým ste
požiadali Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len "MDV SR") o stanovisko k
projektovej dokumentácii pre územné konanie k zámeru navrhovanej činnosti Ložisko
nevyhradeného nerastu "PREPOSEK-2", Vám zasielame stanovisko MDV SR.
Riešené územie sa nachádza v Bratislavskom kraji, v okrese Senec, v obci Ivanka pri
Dunaji, v k. ú. Farná, lokalita Dekanské. Účelom navrhovaného zámeru je ťažba kopaného
netriedeného štrkopiesku bez úpravy, do násypov, pre účely výstavby Diaľnice D4
Bratislava, Ivanka sever - Rača. Ide o novostavbu - ťažbu štrkopieskov na ložisku
nevyhradeného nerastu v katastrálnom území Farná, patriaceho do územnosprávneho
začlenenia obce Ivanka pri Dunaji. Nakoľko sa ťažobný priestor ložiska nachádza v tesnej
blízkosti projektovaného telesa diaľnice D4, bude vydobytá nerastná surovina buď priamo
dopravovaná do zemného telesa budovaného obchvatu, alebo bude transportovaná na
miesto určenia po manipulačných komunikáciách. V prípade variantu 2, t. j. po dokončení
stavby diaľničnej komunikácie D4, bude na dopravu vydobytej nerastnej suroviny
používaná komunikácia, vedúca do obce Ivanka pri Dunaji. Táto komunikácia vedie
priamo ku križovatkovému uzlu A45, z ktorého je možné materiál ďalej exportovať tromi
smermi, a to cestou č. III/1041, smer Ivanka pri Dunaji - Malinovo, cestou č. III/1084 ,
smer Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo a cestou č. III/1283, smer Ivanka pri Dunaji - cesta
č. 1/61.
MDV SR žiada, aby požiadavky uvedené v stanovisku č. 01076/2017/SZEÚ/25086 zo dňa
31. 03.2017 k zámeru Ložisko nevyhradeného nerastu "PREPOSEK-2", ktoré Vám týmto
prikladáme v prílohe nášho listu, bolo dodržané v plnom rozsahu a rešpektované aj v
ďalších stupňoch prípravy dokumentácie.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR nemá k projektovej dokumentácii pre územné
konanie
 Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, Bratislava
Vyjadrenie č.109-178/2018 zo dňa 21.02.2018
Tunajší úrad k projektovej dokumentácii pre územné konanie vo veci Ložisko
nevyhradeného nerastu "PREPOSEK-2" na časti pozemkov s parc. č. 948/1,948/4 a 948/5
(Reg. C-KN) a s parc. č. 939 (Reg. E-KN) v k.ú. Farná Obce Ivanka pri Dunaji nemá
námietky, nakoľko podľa evidencie tunajšieho úradu sa na predmetnom území
nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov (nie sú určené chránené ložiskové územia ani
dobývacie priestory) a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa
banských predpisov.
Tunajší úrad zároveň upozorňuje na skutočnosť, že po vydaní právoplatného rozhodnutia o
využití územia je možné dobývanie štrkopieskov na predmetnej ploche, ako ložiska
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nevyhradeného nerastu, vykonávať len na základe právoplatného povolenia tunajšieho
úradu vydaného podľa § 19 ods.1 cit. zákona SNR č. 51/1988 Zb..
Pokiaľ bude predmetná plocha riešená ako zemník pre výstavbu diaľnice v rámci tejto
stavby, povolenie tunajšieho úradu podľa predchádzajúceho odseku sa v takomto prípade
nevyžaduje.
 HYDROMELIORACIE, š.p., Vrakunska 29, Bratislava
Vyjadrenie č.2226-2/120/2018 zo dňa 27.04.2018
Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že
parcely č. 948/1, 948/4, 948/5, parcela reg. E-KN č. 939 v k.ú. Farná sa nachádzajú v
záujmovom území vodnej stavby "ZP Pod Bratislavou" (evid.č. 5201 374) v správe
Hydromeliorácie, š.p.. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1977 s celkovou výmerou
2810 ha.
Na parcele reg. C-KN č. 948/1 sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody, vetva
"A6" DN 200 uvedenej vodnej stavby.
Na parcele reg. C-KN č.948/4 sa nachádzajú podzemné rozvody závlahovej vody, vetvy
"A6" DN 200 a "A" DN 200 uvedenej vodnej stavby.
Na parcele reg. C-KN č.948/5 sa nachádzajú podzemné rozvody závlahovej vody, vetvy
"A 7" DN 200 a "A 7" DN 250 a dvojhydrant uvedenej vodnej stavby.
Na parcele reg. E-KN sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody, vetva "A6" DN 200
uvedenej vodnej stavby.
Ťažobná jama sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby "ZP Pod Bratislavou"
(evid.č. 5201 374) a podzemných rozvodov závlahovej vody nedotkne.
V prílohe Vám zasielame situáciu časti závlahovej stavby v M l:6000 s orientačným
vyznačením časti záujmového územia závlahy, závlahových potrubí, riešených parciel a
navrhovanej ťažobnej jamy. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám na požiadanie
poskytne a jej vytýčenie v teréne zabezpečí na základe objednávky zástupca
Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Bratislava, kontaktná osoba Ing. Keder, č.t.
0911 644 994.
Závlahovú stavbu - záujmové územie závlahy a závlahové potrubia žiadame rešpektovať.
V prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia žiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na
náklady investora. Prípadné križovanie prístupovej komunikácie k ťažobnej jame so
závlahovým potrubím žiadame navrhnúť v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovania a
súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami “ z r. 1983 a projektovú
dokumentáciu k stavebnému konaniu žiadame predložiť na odsúhlasenie.
 DOPRAVNY URAD, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava
Žiadosť o prehodnotenie stanoviska – odpoveď č. 10759/2016/ROP-010-P/27150 zo
dňa 27.09.2016
Vašim listom ste nás opätovné požiadali o vyjadrenie k plánu využitia územia "Ložisko
nevyhradeného nerastu štrkopieskov PREPOSEK - 2", na pozemkoch parc.č. KN-C 948/1,
948/4, 948/5, k.ú. Farná, Ivanka pri Dunaji v rozsahu spracovanej a predloženej
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR") na Dopravný úrad
dňa 04.02.2016 a prehodnotenie stanoviska č.10759/2016/ROP-004-P/3247 zo dňa
16.05.2016, kde Dopravný úrad neodporúčal využitie územia a dobývanie ložiska
štrkopieskov so vznikom trvalej vodnej plochy, t j. formou mokrej ťažby (i pod hladinou
podzemnej vody a bez spätnej rekultivácie územia), v nadväznosti na pracovné stretnutie
vo veci prerokovania vyššie uvedeného, ktoré sa konalo na Dopravnom úrade dňa
11.07.2016 za účasti kompetentných zástupcov (najmä zástupcovia vlastníkov pozemkov,
obce, stavebníka a prevádzkovateľa Letiska M.R. Štefánika Bratislava) a následné
opätovného nesúhlasného stanoviska prevádzkovateľa Letiska M.R. Štefánika Bratislava Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko M.R.Štefánika,
823 11 Bratislava, IČO: 35 884916, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3327/B (ďalej len "prevádzkovateľ' letiska") č.
30/DGR/BTS/2016 zo dňa 26.07.2016.
Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa
ustanovenia
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§ 28 ods. 3 zákona č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 140a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov a s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 stavebného zákona,
prehodnotil svoje neodporúčacie stanovisko a s využitím územia a dobývaním ložiska
štrkopieskov podľa predloženej DÚR 24.01.2016, ktorú vyhotovil Ing. Miroslav Pavlovič osvedčenie OBÚ Prievidza č. 1166-3104-l/2011, s prihliadnutím na p1atnú legislatívu v
danej oblasti a v súlade s platnými ochrannými pásmami Letiska M.R. Štefánika
Bratislava (ďalej len „Letisko") určené Štátnou leteckou inšpekciou Rozhodnutím zn. 166/81 zo dňa 03.07.1981 v spojení s Rozhodnutím Dopravného úradu č. 3755/2014/ROP022-OP/36087 zo dňa 10.12.2014 o zmene ochranných pásiem (ďalej len "OP") letiska
(nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa nahrádzajú OP letiska, a to len v
rozsahu bodov 3.2, 4.1 a 4.4.), ornitologických OP letiska určené
Rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-65/87 zo dňa 29.05.1987 a OP leteckého
pozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť letiska (TAR LZIB - sektor A)"
určené Rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky č.1908/313-638-OP/2007 zo
dňa 27.04.2009 s ú h l a s í za predpokladu rešpektovania nasledovných podmienok:
1) Najvyšší bod všetkých objektov, zariadení nestavebnej povahy, ťažobných a iných
mechanizmov, skládok skrývkových hmôt, prípadne nosičov osvetlenia územia a
prístupových komunikácií, maximálny vzrast porastov vysádzaných pri prípadnej
spätnej rekultivácii a pod., nesmie prekročiť nadmorskú výšku 172,0 m n.m.Bpv, t. j.
výšku cca 41,0 m od úrovne terénu (výškové obmedzenie určené OP vodorovnej
roviny letiska a OP vodorovnej roviny leteckého pozemného zariadenia „ Radar pre
koncovú riadenú oblasť letiska /TAR LZIB - sektor A/").
2) Minimálne 30 dni pred podaním žiadosti o povolenie činnosti vykonávanej banským
spôsobom je stavebník povinný predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu danú
dokumentáciu zohľadňujúcu podmienky, prípadne odporúčania Dopravného úradu (v
papierovej, ale aj elektronickej forme a situáciu vrátane charakteristických rezov
ložiskom georeferencovanú v S-JTSK vo formáte *.dgn / *.dwg
a *.pdf so
zákresom skládok. dopravných tras, resp. manipulačných komunikácii a plán
dobývania ) s popisom aj výšok všetkých objektov, zariadení nestavebnej povahy,
ťažobných a iných mechanizmov, skládok skrývkových hmôt a pod. v riešenom
území.
3) Stavebník je povinný písomne oznámiť' Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi
letiska minimálne 7 dní vopred začatie dobývania (ťažby), s termínom použitia
ťažobných mechanizmov, s údajom doby ich použitia a ich maximálnej používanej
výšky a s informáciou o dobe samotného dobývania (ťažby) /túto informáciu postačí
Dopravnému úradu zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii
na Marek.Izarik@nsat.sk/.
4) Stavebník je povinný doručiť Dopravnému úradu do 7 dní od ukončenia dobývania
(ťažby) písomnú správu spracovanú a overenú autorizovaným geodetom, ktorá bude
obsahovať geodetické zameranie okrajových bodov vodnej plochy v systéme JTSK (v
papierovej, ale aj elektronickej forme vo formáte *.dwg / *.dgn a *.pdf/) a
fotodokumentáciu zachytávajúcu pôvodný a nový stav riešeného územia vrátane
vodnej plochy a jej okolia (v prípade možnosti postačí fotodokumentáciu zaslať
elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na Marek.Izarik@nsat.sk).
Vzhľadom na povahu a rozsah dobývania (ťažby) štrkopieskov, kde následne vznikne
trvalá vodná plocha a vzhľadom na blízkosť letiska, jeho prípadný budúci rozvoj a
jestvujúce atraktanty pre vtáctvo/živočíchy v okolí, ako sú ÚČOV Bratislava-Vrakuňa,
vodné plochy: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Šurský kanál, Ivanka pri Dunaji -. Bagrovka
a Štrkovka, Malý' Dunaj a Most pri Bratislave - Zelená voda a z dôvodu, že vytvorenie
novej trvalej vodnej plochy môže mať za následok zvýšený výskyt vtáctva/živočíchov a
združovanie vtáctva v okolí letiska a môže tak viesť k negatívnej zmene ornitologickej
situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke na letisku, Dopravný úrad odporúča prijať
stavebníkovi, resp. vlastníkovi pozemku a prevádzkovateľovi letiska po vzájomnej dohode
nasledovné opatrenia:
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Zabezpečiť udržiavanie riešeného územia tak, aby nedošlo k zvýšenému výskytu
vtáctva/živočíchov, ktoré by viedlo k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo
vzťahu k leteckej prevádzke na letisku a nevytvárali sa vhodné podmienky pre
hniezdenie vtáctva; neodporúča v riešenom území:
a. zriaďovať vtáčí / mokraďový ostrov;
b. zriaďovať odpočinkové ostrovy pre hniezdenie vtáctva a vysádzať, prípadne
nechať voľne rásť brehovú vegetáciu vhodnú pre zahniezdenie vtáctva;
c. zhromažďovať odpad a vytvárať skládky v okolí vodnej plochy, ktoré by boli
potenciálnym zdrojom potravy pre vtáctvo;
d. prikrmovať vodné vtáctvo počas celého roka a o tomto zákaze informovať aj
verejnosť (napr. informačnými tabuľami);
e. využitie vodných plôch pre chov rýb alebo umelé zarybnenie;
f. pri výsadbe izolačnej a protihlukovej bariéry vysádzať dreviny, ktoré by zásadne
meni1i charakter územia a pod.
2) Zabezpečiť, aby vodná plocha mala jednoduchý tvar, konštantnú hĺbku bez ostrovov,
strmé brehy bez plytčín, pozvoľného klesania a v maximálnej miere využívať vodné
plochy na športové aktivity a tým zamedziť možnosti odpočinku pre vtáctvo.
3) Udržiavať brehy vodnej plochy bez vegetačného krytu (vysokobylinnej vegetácie a
krovín), t. j. pravidelné vykášanie brehov za účelom zamedzenia hniezdenia,
4) V priebehu ťažby a aj po jej ukončení (minimálne do 5 rokov od ukončenia ťažby)
monitorovať výskyt vtáctva v okolí vodnej plochy a letiska vrátane konzultácie s
prevádzkovateľom letiska nasledovne:
a. vykonať priebežný monitoring zameraný na zistenie druhov a početnosti vodného
vtáctva, ktoré bude vodnú plochu využívať;
b. termíny monitoringu zosúladiť s obdobím vykonávania každoročného sčítania
vtáctva v území za účelom objektívneho porovnania výsledkov;
c. výsledky porovnať so stavom, ktorý bol v území evidovaný pred vznikom vodnej
plochy;
d. výsledky sledovania (druhy, počty) v prípade potreby využiť pre spresnenie
návrhu konkrétnych technických opatrení na zníženie/zamedzenie reálneho
výskytu vtáctva/živočíchov v blízkosti letiska;
e. po skončení ťažby, čiže po vzniku novej vodnej plochy spracovať odborné
spôsobilou osobou ornitologickú štúdiu kvality a kvantity avifauny, so zameraním
sa na bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku, v ktorej budú pred ukončením
ťažby určené stavebníkovi, resp. vlastníkovi úlohy na vykonanie opatrení
zaisťujúcich bezpečnosť letovej prevádzky.
5) Výsledky monitoringu zasielať Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi letiska 1 x
ročne k termínu 31.01. daného roku.
6) Pri identifikácii zvýšeného výskytu vtáctva odporúčame stavebníkovi, resp.
vlastníkovi , pozemku a prevádzkovateľovi letiska po vzájomnej dohode prijať také
opatrenia na zamedzenie zvýšeného výskytu vtáctva/živočíchov a združovaniu
vtáctva v okolí letiska, aby sa predišlo negatívnej zmene ornitologickej situácie vo
vzťahu k leteckej prevádzke na letisku ( napr. inštalovaním akustických plašičov s
automatickym vysielaním zvukových signálov v rôznych intervaloch alebo
prípadným spätným zásypom vodnej plochy a pod.).
7) Dopravný úrad ďalej v riešenom území neodporúča používať silné svetelné zdroje a
zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia (lasery)
takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky; vytvárať
reflexné plochy, resp. použiť takú úpravu plôch, ktorá by svojím charakterom
nemohla odpútať pozornosť posádky lietadiel, príp. ich oslepiť a umiestňovať
nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by svojim charakterom mohli odpútavať
pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich oslepiť. Stavebník je povinný svetelný lúč
svietidiel použitých na osvetlenie riešeného územia, spevnených plôch, komunikácií a
pod. nasmerovať priamo na povrch osvetľovanej plochy.
Zároveň Vám opätovne dávame do pozornosti, že časť riešeného územia môže zasahovať
do územnej rezervy pre tretiu paralelnú vzletovú a pristávaciu dráhu (ďalej len "VPD")
13L/31R letiska. Vzhľadom na skutočnosť, že Dopravný úrad nedisponuje presnými
1)
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parametrami územnej rezervy, ktorá bola zadefinovaná na základe Generelu letiska,
schváleného Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.2461230/2000 zo dňa 29.11.2000, a ktorá je určená aj v územnoplánovacej dokumentácii VÚC
Bratislavského samosprávneho kraja a následné aj v ÚPD obce Ivanka pri Dunaji,
odporúčame kontaktovať v danej veci prevádzkovateľa letiska.
Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného
zákona
a platí pre účely územného konania. Podľa ustanovení § 35 stavebného zákona s
poukazom na ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je stavebník povinný toto stanovisko
dotknutého orgánu štátnej správy priložiť k návrhu na vydanie predmetného rozhodnutia.
Dopravný úrad žiada, aby bol prizvaný do všetkých konaní podľa platnej legislatívy.
Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že
nedôjde k zmene umiestnenia stavby, resp. hranice ťažobnej jamy alebo k zmene jej
výškových parametrov a prípadnému použitiu stavebných mechanizmov nad nadmorskú
výšku určenú v podmienke č.1 alebo k nezohľadneniu odporúčaní vyplývajúcich z
hľadiska ochrany záujmov civilného letectva na letisku. Nestráca však platnosť, ak bola v
tejto lehote podaná žiadosť a vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad.
V takomto prípade je platnosť stanoviska určená platnosťou rozhodnutia za predpokladu,
že podmienky a odporúčania záväzného stanoviska boli zapracované do jeho výrokovej
častí.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov
civilného letectva.
 Oznámenie o začatí územného konania vo veci vydania rozhodnutia o využívaní
územia - odpoveď č.8945/2018/ROP-005-P/11541 zo dňa 04.04.2018
Dňa 18.01.2018 bola Dopravnému úradu stavebníkom - TRELLING spol. s r.o., so
sídlom Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín, IČO: 31 441 114, v zastúpení spoločnosťou
- DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322
000, predložená žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie
uloženej na elektronickom médiu (projektová dokumentácia pre vydanie územného
rozhodnutia, za účelom dobývania nerastnej suroviny - plán využitia územia "PREPOSEK-2", 02. január 2018, ktorú vyhotovil Ing. Miroslav Pavlovič - osvedčenie
OBÚ Prievidza č.1166-3104-1/2011), kde v ťažobnom priestore sa predpokladá dobývanie
(ťažba) štrku a štrkopieskov do celkovej hĺbky 7,0 m, a to 3,5 m nad hladinu podzemnej
vody (tzv. suchá ťažba) a 3,5 m pod hladinu podzemnej vody (tzv. mokrá ťažba) s
následným vznikom trvalej vodnej plochy.
Na základe vyššie uvedeného a posúdenia predloženej dokumentácie, v ktorej sú
zapracované požiadavky Dopravného úradu uvedené vo vyjadrení č.10759/2016/ROP010-P/27150 zo dňa 27.09.2016 v rámci prerokovania "Ložisko nevyhradeného nerastu
štrkopieskov PREPOSEK - 2", na pozemkoch parc.č. KN-C 948/1, 948/4, 948/5, k.ú.
Farná, Ivanka pri Dunaji - DÚR 24.01.2016 - žiadosť o prehodnotenie stanoviska odpoveď, Dopravný úrad s vydaním rozhodnutia o využívaní územia súhlasí s tým, že do
jeho výrokovej častí žiada zapracovať nasledovné podmienky a odporúčania:
1) Najvyšší bod všetkých objektov, zariadení nestavebnej povahy, ťažobných a iných
mechanizmov, skládok skrývkových hmôt, prípadne nosičov osvetlenia územia a
prístupových komunikácií, maximálny vzrast porastov vysádzaných pri prípadnej
spätnej rekultivácii a pod., nesmie prekročiť nadmorskú výšku 172,0 m n.m. Bpv, t. j.
výšku cca 41,0 m od úrovne terénu (výškové obmedzenie určené ochranným pásmom
/ďalej len "OP" vodorovnej roviny Letiska M.R. Štefánika Bratislava /ďalej len
„letisko“/ a OP vodorovnej roviny leteckého pozemného zariadenia „Radar pre
koncovú riadenú oblasť letiska /TAR LZIB - sektor A/“).
2) Minimálne 30 dní pred podaním žiadosti o povolenie činnosti vykonávanej banským
spôsobom je stavebník povinný predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu danú
dokumentáciu zohľadňujúcu podmienky a odporúčania Dopravného úradu (v
papierovej, ale aj elektronickej forme a situáciu vrátane charakteristických rezov
ložiskom georeferencovanú v S-JTSK vo formáte *.dgn / *.dwg a *.pdf so zákresom
skládok, dopravných tras, resp. manipulačných komunikácií a plán dobývania) s
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popisom aj výšok všetkých objektov, zariadení nestavebnej povahy, ťažobných a
iných mechanizmov, skládok skrývkových hmôt a pod. v riešenom území.
3) Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi
letiska - Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko
M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava, IČO: 35 884 916 (ďalej len "prevádzkovateľ
letiska") minimálne 7 dní vopred začatie dobývania (ťažby), s termínom použitia
ťažobných mechanizmov, s údajom doby ich použitia a ich maximálnej používanej
výšky a s informáciou o dobe samotného dobývania (ťažby) /túto informáciu postačí
Dopravnému úradu zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii
na Marek.lzarik@nsat.skl. Zároveň v prípade, že počas dobývania (ťažby) dôjde k
prerušeniu ťažby, je potrebné danú skutočnosť vrátane uvedenia dôvodov a dobou
prerušenia bezodkladne oznámiť Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi letiska.
4) Stavebník je povinný doručiť Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi letiska do 7
dní od ukončenia dobývania (ťažby) písomnú správu spracovanú a overenú
autorizovaným geodetom, ktorá bude obsahovať geodetické zameranie okrajových
bodov vodnej plochy v systéme JTSK (v papierovej, ale aj elektronickej forme vo
formáte *.dwg / *.dgn a *.pdj) a fotodokumentáciu zachytávajúcu pôvodný a nový
stav riešeného územia vrátane vodnej plochy a jej okolia (fotodokumentáciu postačí
zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.ska v kópii na
Marek.Izarik@nsat.sk).
Vzhľadom na povahu a rozsah dobývania (ťažby) štrkopieskov, kde následne vznikne
trvalá vodná plocha a vzhľadom na blízkosť letiska, jeho budúci rozvoj a jestvujúce
atraktanty pre vtáctvo/živočíchy v okolí, ako sú ÚČOV Bratislava-Vrakuňa, vodné plochy:
Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Šúrsky kanál, Ivanka pri Dunaji - Bagrovka a Štrkovka,
Malý Dunaj a Most pri Bratislave - Zelená voda a z dôvodu, že vytvorenie novej trvalej
vodnej plochy môže mať za následok zvýšený výskyt vtáctva/živočíchov a združovanie
vtáctva v okolí letiska a môže tak viesť k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo
vzťahu k leteckej prevádzke na letisku, Dopravný úrad odporúča prijať stavebníkovi, resp.
vlastníkovi pozemku a prevádzkovateľovi letiska po vzájomnej dohode nasledovné
opatrenia:
1) Zabezpečiť udržiavanie riešeného územia tak, aby nedošlo k zvýšenému výskytu
vtáctva/živočíchov, ktoré by viedlo k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo
vzťahu k leteckej prevádzke na letisku a nevytvára1i sa vhodné podmienky pre
hniezdenie vtáctva; neodporúča v riešenom území:
a) zriaďovať vtáčí / mokraďový ostrov;
b) zriaďovať odpočinkové ostrovy pre hniezdenie vtáctva a vysádzať, prípadne
nechať voľne rásť brehovú vegetáciu vhodnú pre zahniezdenie vtáctva;
c) zhromažďovať odpad a vytvárať skládky v okolí vodnej plochy, ktoré by boli
potenciálnym zdrojom potravy pre vtáctvo;
d) prikrmovať vodné vtáctvo počas celého roka a o tomto zákaze informovať aj
verejnosť (napr. informačnými tabuľami);
e) využitie vodných plôch pre chov rýb a1ebo umelé zarybnenie;
f) pri výsadbe izolačnej a protihlukovej bariéry vysádzať dreviny, ktoré by zásadne
menili charakter územia a pod.;
g) vykonávať akékoľvek ďalšie činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by
viedli k zvýšenému výskytu vtáctva/živočíchov a viedli tak k negatívnej zmene
ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke na letisku.
2) Zabezpečiť, aby vodná plocha mala jednoduchý tvar, konštantnú hĺbku bez ostrovov,
strmé brehy bez plytčín, pozvoľného klesania a v maximálnej miere využívať vodnú
plochu na športové aktivity a tým zamedziť možnosti odpočinku pre vtáctvo.
3) Udržiavať brehy vodnej plochy bez vegetačného krytu (vysokobylinnej vegetácie a
krovín), t. j. pravidelné vykášanie brehov za účelom zamedzenia hniezdenia.
4) V priebehu ťažby a aj po jej ukončení (minimálne do 5 rokov od ukončenia ťažby)
monitorovať výskyt vtáctva v okolí vodnej plochy a letiska vrátane konzultácie s
prevádzkovateľom letiska nasledovne:
a) vykonať priebežný monitoring zameraný na zistenie druhova početnosti vodného
vtáctva, ktoré bude vodnú plochu využívať;
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termíny monitoringu zosúladiť s obdobím vykonávania každoročného sčítania
vtáctva v území za účelom objektívneho porovnania výsledkov;
c) výsledky porovnať so stavom, ktorý bol v území evidovaný pred vznikom vodnej
plochy;
d) výsledky sledovania (druhy, počty) v prípade potreby využiť pre spresnenie
návrhu konkrétnych technických opatrení na zníženie/zamedzenie reálneho
výskytu vtáctva/živočíchov v blízkosti letiska;
e) po skončení ťažby, čiže po vzniku novej vodnej plochy spracovať odborné
spôsobilou osobou ornitologickú štúdiu kvality a kvantity avifauny, so
zameraním sa na bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku, v ktorej budú pred
ukončením ťažby určené stavebníkovi, resp. vlastníkovi úlohy na vykonanie
opatrení zaisťujúcich bezpečnosť letovej prevádzky.
5) Výsledky monitoringu zasielať Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi letiska 1 x
ročne k termínu 31.01. daného roku.
6) Pri identifikácii zvýšeného výskytu vtáctva odporúčame stavebníkovi, resp.
vlastníkovi pozemku a prevádzkovateľovi letiska po vzájomnej dohode prijať také
opatrenia na zamedzenie zvýšeného výskytu vtáctva/živočíchov a združovaniu
vtáctva v okolí letiska, aby sa predišlo negatívnej zmene ornitologickej situácie vo
vzťahu k leteckej prevádzke na letisku (napr. inštalovaním akustických plašičov s
automatickým vysielaním zvukových signálov v rôznych
intervaloch alebo
prípadným spätným zásypom vodnej plochy a pod.).
7) Dopravný úrad ďalej v riešenom území zakazuje používať silné svetelné zdroje a
zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia (lasery)
takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky;
neodporúča vytvárať reflexné plochy, resp. použiť takú úpravu plôch, ktorá by svojím
charakterom nemohla odpútať pozornosť posádky lietadiel, príp. ich oslepiť
a umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by svojim charakterom mohli
odpútavať pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich oslepiť. Stavebník je povinný
svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie riešeného územia, spevnených plôch,
komunikácií a pod. nasmerovať priamo na povrch osvetľovanej plochy.
Zároveň Vám dávame do pozornosti, že časť riešeného územia môže zasahovať do
územnej rezervy pre tretiu paralelnú vzletovú a pristávaciu dráhu (ďalej len "VPD")
13L/31R letiska. Z dôvodu, že vytvorenie novej trva1ej vodnej plochy by mohlo mať za
následok zvýšený výskyt vtáctva/živočíchov a združovanie vtáctva v okolí letiska, čo by
mohlo viesť k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke na
letisku, odporúčame kontaktovať v danej veci prevádzkovateľa letiska.
Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a
platí pre
účely územného konania a platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že
nedôjde k zmene umiestnenia stavby, resp. hranice ťažobnej jamy alebo k zmene jej
výškových parametrov a prípadnému použitiu mechanizmov nad nadmorskú výšku určenú
v podmienke č.1 alebo k nezohľadneniu podmienok a odporúčaní vyplývajúcich z
hľadiska ochrany záujmov civilného letectva na letisku. Následne platnosť tohto
stanoviska je určená platnosťou rozhodnutia o využívaní územia za predpokladu, že
podmienky a odporúčania stanoviska boli do jeho výrokovej časti zapracované.
Dopravný úrad žiada, aby bol prizvaný do všetkých konaní podľa platnej legislatívy a ako
dotknutý orgán štátnej správy žiada o doručenie rozhodnutia o využívaní územia.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov
civilného letectva.
 BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 dodržať podmienky vyjadrenia
č. 23430/2018/Pa zo dňa 21.06.2018
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadeniami, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné
pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
b)
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SVP, š.p, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Vyjadrenie č.SC SVP OZ BA 53/2018/88 zo dňa 04.06.2018
SVP, š.p., OZ Bratislava ako správca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s
predloženou dokumentáciou DÚR “Ložisko nevyhradeného nerastu Preposek-2 č.p.
KN-C 948/1,/4,/5 a KN-E 939 k.ú. Farná pri obci Ivanka pri Dunaji“ predkladá
nasledovné pripomienky:
1. Požadujeme rešpektovať a dodržať min. 30 m ochranné pásmo od vzdušnej
päty pravostrannej ochrannej hrádze Šúrskeho kanála. Nesúhlasíme aby sa
pre dopravu využíval objekt pravostrannej ochrannej hrádze Šúrskeho
kanála, resp. pobrežný pozemok na p.č. 958/6, 960 k.ú Farná
2. Podľa § 21 zákona č.364/2004 Z.z. ( vodný zákon ) je na osobitné užívanie
vôd potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
3. Podľa § 26 zákona č.364/2004 Z.z. ( vodný zákon ) sa na uskutočnenie,
zmenu alebo odstránenie vodnej stavby vyžaduje povolenie príslušného
orgánu štátnej vodnej správy.
4. Podľa § 26, odst.4 zákona č.364/2004 Z.z. ( vodný zákon ) povolenie orgánu
štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej
stavby je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do
prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.
5. Podľa § 28 zákona č.364/2004 Z.z. ( vodný zákon ) je pred zhotovením
projektovej dokumentácie potrebné vyjadrenie príslušného orgánu štátnej
vodnej správy na ťažbu piesku a štrku a na zemné práce, ak pri nich môže
dôjsť k odkrytiu hladiny podzemných vôd.
6. Podľa § 37 zákona č.364/2004 Z.z. ( vodný zákon ) je na vypúšťanie
odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd potrebné povolenie
príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
7. Požadujeme dodržať ustanovenia § 39 zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon)
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.
8. V prípade že bude po ťažbe prebiehať aj triedenie štrkopieskov na triediacej
linke s použitím podzemnej vody upozorňujeme, že na odber podzemných
vôd podľa ust. § 21 odst. 1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je potrebné
povolenie na osobitné užívanie vôd ktoré vydá orgán štátnej vodnej správy.
Odber podzemných vôd pre uvedené účely sa v zmysle ust. § 78 zákona
o vodách spoplatňuje.
9. Požadujeme rešpektovať ustanovenia § 79 zákona č.364/2004 Z.z. (vodný
zákon) o poplatkoch za odbery podzemných vôd ( podľa výkladového
stanoviska MŽP SR vody v bagroviskách vznikajúcich ťažbou
nevyhradených nerastov nemožno považovať za banské vody , t.j. na vody
počas dobývania nerastov sa vzťahuje režim upravený vodným zákonom pre
podzemné vody ).
10. Požadujeme dodržať ustanovenia § 6 zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon )
o vodnej bilancii.
11. Z dôvodu racionálneho využívania vôd odporúčame v
rámci
zušľachťovacieho technologického procesu odoberané podzemné vody
recirkulovať
12. Prípadná potreba vypracovania havarijného plánu vychádza z nariadenia §
39 ost.(4, 4a), zákona č.364/2004 Z.z.. O vypracovaní havarijného plánu
pojednáva vyhl. MŽP SR č.100/2005. SIŽP schválený havarijný plán sa
predkladá ku kolaudačnému konania alebo zahájeniu stavby ( spusteniu
prevádzky ).
13. SVP, š.p. OZ Bratislava záverom konštatuje, že navrhovanou realizáciou
ťažby štrku sa nedosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov
oproti súčasnému stavu, neodstráni sa možný zdroj znečistenia a nezlepší sa
stupeň ochrany podzemných vôd v zóne zraniteľnej oblasti a vodných
útvarov povrchových vôd, v ktorom sú zaradené do citlivých oblastí
Slovenskej republiky podľa nariadenia vlády SR č.617/2004 Z.z., ktorým sa
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ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Medzi tieto citlivé oblasti patrí
aj katastrálne územie obce Veľký Grob.
Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie
orgánov štátnej správy,
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie „Ložisko nevyhradeného nerastu Preposek2 č.p. KN-C 948/1,/4,/5 a KN-E 939 k.ú. Farná pri obci Ivanka pri Dunaji“
požadujeme predložiť SVP, š.p., OZ Bratislava na vyjadrenie.
OSOBITNÉ PODMIENKY
 Zabezpečiť dodržanie vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických
požiadavkách na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie
 Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si od príslušného
stavebného úradu stavebné povolenie podľa stavebného zákona
 Navrhovateľ je povinný rešpektovať všetky podmienky správcov inžinierskych sieti
 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predloží stavebník stavebnému úradu
spolu s posúdením splnenia podmienok územného konania.
VYHRADENIE PODROBNEJŠÍCH PODKLADOV, ALEBO PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE
Stavebný úrad žiada v rámci dokumentácie pre stavebné konanie zdokumentovanie všetkých
objektov, včítane domových prípojok ( ako aj prípadných objektov vyvolaných investícií
( § 9 vyhlášky č.453/2000 Z.z.).
- K návrhu sa vyjadrili: OÚ Senec - Odbor starostlivosti o ŽP ( Úsek posudzovania vplavov
na žovotné prostredie, Úsek ŠVS, Úsek OPaK, Úsek OH, Úsek ochrany ovzdušia ), OÚ Senec
- Pozemkový a lesný odbor , OÚ Senec - Odbor krízového riadenia, OÚ Senec – Odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OR PZ v Senci – ODI v Senci, OR HaZZ
v Pezinku, RÚVZ Bratislava, Regionálne cesty Bratislava a.s., BSK – Odbor dopravy,
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Ministerstvo obrany SR – ASM, Dopravný úrad SR –
Divízia dopravného letectva, Hydromeliorácie š.p., BVS a.s. , Západoslovenská distribučná
a.s., SPP – Distribucia a.s., Slovak Telekom a.s.,
- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
 Združenie domových samospráv - Marcel Slávik ( predseda )
( doručené dňa 26.03.2018 )
Vyjadrenie účastníka územného konania podľa §37 ods.3 Stavebného zákona
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l Stavebného zákona
ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom
územnom konaní pre činnostu ,,Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu
PREPOSEK-2" uplatňuje nasledovné podmienky k územnému rozhodnutiu na ochranu
svojich práva zákonom chránených záujmov podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona a
podľa §4 ods.l písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z.:
 K predmetnej činnoste "Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu
PREPOSEK-2" 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. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok
priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa
§140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom
pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné konanie. Vzhľadom na
uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní uplatňujeme v plnom
rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení činnosty: zapracovanie
a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie
pre územné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.
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Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú činnostu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán
nie správca komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že
navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie činnosty "Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu
PREPOSEK-2" bolo podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona upravené sadovými
úpravami ako lokálny parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom
konaní. Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom
rozsahu a forme aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravydomov.org/files/dazdove_zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia
dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 oC v
tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov
činnosty, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne;
jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej
bilancie podľa §65 Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa §18
ods.5 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. a environmentálnych cieľov podľa Vodného
zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia
adekvátne územnému konaniu.
V územnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných
opatrení v súvislosti s predmetnou činnostou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002
Z.z.
V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť
dokumentáciu podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. v rozsahu výsledkov
zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej
bilancie, programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na
odbery pre pitnú vodu, plánov manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska,
programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a koncepcií a
rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.
V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude
zohľadňovať všeobecné požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové
dispozičné a prevádzkové riešenie činnosti čo najviac zohľadňujúce klimatické
podmienky miesta činnosti a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo
slnečné žiarenie a denné svetlo a umožniť tak dosiahnuť nákladovú efektívnosť
vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie činnosti a spôsob jej užívania,
najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených
na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a
monitorovacích systémov. V praxi sa to dá dosiahnuť mixom opatrení ako sú
dažďové záhrady, drenážna dlažba, energeticky efektívne narábanie so zbytkovým
teplom a podobne. Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať v
stavebnom konaní.
Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce za
zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (https:l/www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/
povinnosti-podnikatela).
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žitou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
Podlá §4 ods.l písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „územné rozhodnutie
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí
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ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania";
vyššie uvedené požiadavky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako podmienky
územného rozhodnutia podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona v zmysle §4 ods.l
písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z. s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými podmienkami,
požiadavkami a pripomienkami a podľa technickej vhodnosti ich v maximálnej
možnej miere zahrnie do projektovej dokumentácie činnosti, čím si zároveň splní
povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
S umiestnením činnosti „Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu PREPOSEK2" súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok.
Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l 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,
dtoku povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
územnom rozhodnutí.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17
ods.l 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.l Správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko. sk.
Stavebný úrad vznesené pripomienky akceptuje a vysporiadal sa s nimi v odôvodnení tohto
rozhodnutia.
PLATNOSŤ ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky, odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie.
Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na
základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej na stavebný úrad minimálne 30 dní pred
uplynutím uvedenej lehoty.
Podľa ust. § 40 ods. 2 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Odôvodnenie
Navrhovateľ podal návrh na umiestnenie stavby 'Ťažba štrkopieskov na ložisku
nevyhradeného nerastu - PREPOSEK-2' parc. č. 948/1,4,5 , 936 v kat. území Farná.
Po odstránení nedostatkov a doplnení návrhu na vydanie územného rozhodnutia Obec
Ivanka pri Dunaji, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle ust.§ 117 ods.1
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v súlade s §36 ods.2 a ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie
územného konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania. Účastníci územného konania mohli svoje námietky a pripomienky k
predloženému návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o
začatí konania na tunajšom úrade, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež neprihliadne na
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokovaní územného
plánu Obce Ivanka pri Dunaji.
Stavebný úrad sa rozhodoval na základe správnej úvahy, ktorej podkladom bola žiadosť
o vydanie územného .
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V konaní sa prioritne, na podklade stanovísk dotknutých orgánov, najmä však na podkladoch
vypracovaných odborne spôsobilými osobami ( projektová dokumentácia vypracovaná Ing.
Miroslavom Pavlovičom) skúma súlad stavby s verejnými záujmami. Verejným záujmom sa
v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými
vyhláškami, záväznými časťami technických noriem, súlad s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou z hľadiska súladu s funkčným využitím a určenými záväznými limitmi a
regulatívmi, ktoré vykonáva obec.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil,
že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa
nachádzajú pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený ÚPD-SU
Ivanka pri Dunaji , zmeny a doplnky č.1/2016 zo dňa1.10.2017 uznesením č. 74/2017 v znení
neskorších doplnkov, ktorý je tou územnoplánovacou dokumentáciou, súlad s ktorou
stavebný úrad v konaní vyhodnocoval. Stavebný úrad konštatuje, že umiestnenie stavby je v
súlade s jeho záväznou a smernou časťou. Stavebný úrad v územnom konaní ďalej posúdil a
kladne vyhodnotil, že návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a
všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu, vyhovuje predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky,
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky
ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti,
práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich
povinností.
Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a
úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie.
Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 1 stavebného zákona územné konanie sa začína na písomný
návrh účastníka. z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa
doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou
oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu
sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako
účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.
Podľa ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania môže stavebný
úrad upustiť prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na
základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od
ústneho pojednávania, určí lehotu. do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní
ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne, táto lehota nesmie byť' kratšia ako 7
pracovných dní.
Podľa ustanovenia § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní
zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia
účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v
rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 stavebného zákona V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný
úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti
v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia
jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné
prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o
námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených
prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej
dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa
musia zahrnúť do stavebného povolenia.
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Podľa ustanovenia § 39a ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa
určuje stavebný pozemok; umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie
stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia.
Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.
Odôvodnenie rozhodnutia o námietkach účastníkov konania:
 Združenie domových samospráv - Marcel Slávik ( predseda )
( doručené dňa 26.03.2018 )
Vyjadrenie účastníka územného konania podľa §37 ods.3 Stavebného zákona
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l Stavebného zákona
ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom
územnom konaní pre činnostu ,,Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu
PREPOSEK-2" uplatňuje nasledovné podmienky k územnému rozhodnutiu na ochranu
svojich práva zákonom chránených záujmov podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona a
podľa §4 ods.l písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z.:
 K predmetnej činnoste "Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu
PREPOSEK-2" 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. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok
priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa
§140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom
pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné konanie. Vzhľadom na
uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní uplatňujeme v plnom
rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení činnosti zapracovanie
a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie
pre územné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.
Stavebný úrad súhlasí.
 Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú činnostu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
 Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán
nie správca komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že
navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Nákladná doprava súvisiaca s prevádzkou ťažby nevyhradeného nerastu bude trasovaná
v priestore ťažby ložiska nevyhradeného nerastu, resp. v rámci manipulačných pásov na
výstavbu Diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, ktorá je trasovaná mimo obytné
územie obce Ivanka pri Dunaji, pričom ju bude zabezpečovať samotný stavebník Diaľnice
D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača (dovoz nevyhradeného nerastu na stavbu) a
predstavuje dopravu súvisiacu s výstavbou Diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača,
ktorá je povolená podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov spolu
s projektom organizácie výstavby a organizácie dopravy. Stavebno-technické vybavenie
týchto manipulačných pásov zodpovedá požadovanej premávke. V dôsledku realizácie
ťažby nevyhradeného nerastu sa neplánuje zrušenie pozemných komunikácií alebo
dlhodobo vylúčiť cestná premávky, prípadne obmedziť.
 Žiadame, aby okolie činnosty "Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu
PREPOSEK-2" bolo podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona upravené sadovými
úpravami ako lokálny parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom
konaní. Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom
rozsahu a forme aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravydomov.org/files/dazdove_zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia
dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 oC v
tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov
činnosty, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne;
jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Po ukončení ťažby ložiska nevyhradeného nerastu v predmetnom území sa vykonajú terénne
úpravy, ktoré v sebe budú zahŕňať aj vegetačné úpravy na pozemkoch zasiahnutých ťažbou
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ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj okolo novovzniknutej vodnej plochy a v dotyku s ňou a
to vzhľadom na budúce ich využitie podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre dané
územie a v súlade s podmienkami Plánu likvidácie vyťaženého ložiska, s požiadavkami
vlastníka a dotknutej obce. Po ukončení ťažby štrkopieskov sa zabezpečí úprava okolia vodnej
plochy, osobitne jej brehov a bezprostredného okolia tak, aby svojim štandardom mohla byť
následne použitá na prevádzku rekreačno-relaxačnej zóny. Predovšetkým pôjde o výsadbu
trávnatých plôch a v menšej miere o výsadbu drevín. Pôjde o miestne pôvodné druhy ako
napr. jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý
(Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha
strapcovitá (Padus avium), topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), jelša
lepkavá (Alnus glutinosa) a druhy vŕb, resp. svíb krvavý (Swida sanguinea), zob vtáčí
(Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), druhy rodu hloh (Crataegus sp.)
a iné. Nebudú vysádzané nepôvodné alebo invázne druhy rastlín. Nakoľko ťažbou
nevyhradeného nerastu nevzniknú žiadne nové spevnené plochy, resp. stavebné objekty, ktoré
by mali byť odkanalizované a teda sa nebude urýchľovať odtok z predmetného územia a má
vzniknúť nová vodná plocha so zvýšeným výparom a tak sa zlepší mikroklíma dotknutého
prostredia a nastane odparovanie vody späť do ovzdušia prirodzene a časovo postupne, tak
umiestňovanie dažďových záhrad nemá racionálne a deklarované opodstatnenie, nakoľko
želaný výsledok má byť zabezpečený realizáciou samotného diela.
 Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej
bilancie podľa §65 Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa §18
ods.5 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. a environmentálnych cieľov podľa Vodného
zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia
adekvátne územnému konaniu.
Ťažbou nevyhradeného nerastu nebude negatívne ovplyvnená vodná bilancia a nebudú
zhoršované odtokové pomery predmetného územia, pričom je potrebné dodržiavať podmienky
kladené orgánom štátnej vodnej správy v rámci povoľovania činnosti podľa osobitných
predpisov (stanovisko Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie č.
OU-SC-OSZP-2018/004210-V-36-Ry, zo dňa 08. 02. 2018).
 V územnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných
opatrení v súvislosti s predmetnou činnostou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002
Z.z.
Realizáciou ťažby nevyhradeného nerastu nedôjde k ohrozovaniu alebo narušeniu územného
systému ekologickej stability. Vegetačné úpravy budú súčasťou terénnych úprav (viď. bod 4),
pričom realizáciou ťažby nevyhradeného nerastu vznikne nová vodná plocha v území, ktorá
bude prispievať k vytváraniu a k udržiavaniu územného systému ekologickej stability
a dotknutých ekosystémov. Zároveň bude potrebné dodržiavať podmienky kladené orgánom
ochrany prírody a krajiny v rámci povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov
(stanovisko Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SCOSZP-2018/4127/VIM, zo dňa 24. 01. 2018).
 V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť
dokumentáciu podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. v rozsahu výsledkov
zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej
bilancie, programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na
odbery pre pitnú vodu, plánov manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska,
programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a koncepcií a
rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.
Podľa § 56 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa stavebné povolenie ani ohlásenie
nevyžaduje pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v
povrchových lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej
banskej správy podľa banských predpisov. Ťažbou nevyhradeného nerastu nebude negatívne
ovplyvnená vodná bilancia a nebudú zhoršované odtokové pomery predmetného územia,
pričom je potrebné dodržiavať podmienky kladené orgánom štátnej vodnej správy v rámci
povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov (stanovisko Okresného úradu Senec,
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odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SC-OSZP-2018/004210-V-36-Ry, zo dňa 08.
02. 2018).
V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude
zohľadňovať všeobecné požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové
dispozičné a prevádzkové riešenie činnosti čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky
miesta činnosti a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné
svetlo a umožniť tak dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky,
umiestnenie činnosti a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych
energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných
riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa to dá dosiahnuť mixom
opatrení ako sú dažďové záhrady, drenážna dlažba, energeticky efektívne narábanie so
zbytkovým teplom a podobne. Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať v
stavebnom konaní.
Podľa § 56 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa stavebné povolenie ani ohlásenie
nevyžaduje pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v
povrchových lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej
banskej správy podľa banských predpisov. Ťažbou nevyhradeného nerastu nebude dochádzať
k realizácii zastavaných plôch, k tvorbe energetických systémov a k tvorbe tepla.
 Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce za
zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (https:l/www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/
povinnosti-podnikatela).
 Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žitou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
Realizácia ťažby nevyhradeného nerastu bude prebiehať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a povinností pre navrhovateľa, ktoré z uvedeného vyplývajú z hľadiska odpadového
hospodárstva a požiadaviek štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva.
 Podlá §4 ods.l písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „územné rozhodnutie
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí
ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania";
vyššie uvedené požiadavky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako podmienky
územného rozhodnutia podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona v zmysle §4 ods.l
písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z. s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými podmienkami,
požiadavkami a pripomienkami a podľa technickej vhodnosti ich v maximálnej
možnej miere zahrnie do projektovej dokumentácie činnosti, čím si zároveň splní
povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
S umiestnením činnosti „Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu PREPOSEK2" súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok.
Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l 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,
dtoku povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
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Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
územnom rozhodnutí.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17
ods.l 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.l Správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko. sk.
Skutočnosťami ktoré sa netýkajú územného konania sa stavebný úrad v rozhodnutí
nezaoberal.
Na základe výsledkov konania stavený úrad konštatuje, že návrh na vydanie územného
rozhodnutia poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, navrhovaná
stavba spĺňa zákonné požadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb
požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, je navrhnutá v súlade s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, vyhovuje predpisom, ktoré ustanovujú hygienické,
protipožiarne podmienky, dopravné podmienky a podmienky ochrany prírody.
Na základe uvedeného stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie
územného rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Zb.: 100,- €
Poučenie
Podľa § 53 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Obec
Ivanka pri Dunaji ,Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, pričom odvolacím orgánom je
Obvodný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných
prostriedkov

Ing. Ivan Schreiner
starosta obce
Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s
podmienkami územného rozhodnutia.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom
konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.
Vyvesené dňa: .........................

Zvesené dňa:.............................

.........................................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejnila
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