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ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU  BERNOLÁKOVO, MÁJ 2004 

 
I.  DÔVOD A CIEĽ SPRACOVANIA, POSTUP OBSTARANIA, METODICKÝ PRÍSTUP         
 
Úvod 
Predkladaná územnoplánovacia dokumentácia - “Zmeny a doplnky územného plánu Bernolákovo, 
máj 2004” rieši začlenenie zóny Jabloňová ulica - nezastavaného územia záhrad na južnom okraji 
zastavaného územia obce - ďalej len “riešené územie”, do plánovaného zastavaného územia obce s 
funkčným využitím “plochy rodinných domov”. 
V súčasnosti platný Územný plán sídelného útvaru Bernolákovo, júl 1995 v znení jeho Zmien a 
doplnkov,  jún 2002, neurčuje pre predmetné riešené územie žiadne záväzné funkčné využitie - dá 
sa však usudzovať, že jeho funkčné využitie bolo ponechané v pôvodnom využití - 
poľnohospodárska pôda. Textová časť platného územného plánu sa týmto územím špeciálne 
nezaoberá.  
Riešené územie nebolo súčasťou riešeného územia platného územného plánu.  
Predkladané zmeny a doplnky územného plánu sú v súlade s cieľmi rozvoja obce stanovenými         
v zadaní územného plánu (Územno-hospodárske zásady), schválenom Uznesením č.4 v Obecnom 
zastupiteľstve IV.1993. Zámer zmeniť funkčné využitie riešeného územia z poľnohospodárskej 
pôdy na plochu rodinných domov je v súlade s cieľom D/ Rodinná zástavba pre región 
Bratislavy, ktorý bol vytýčený v schválených Územno-hospodárskych zásadách. 
 
Dôvodom  pre spracovanie predloženej ÚPD: “Zmeny a doplnky územného plánu Bernolákovo, máj 
2004”, je záujem vlastníkov parciel v dotknutom území o využitie svojich pozemkov pre výstavbu 
rodinných domov, ako aj záujem obce o využitie tejto lokality pre obytnú funkciu.  
.  
Cieľom tohoto dokumentu je: 
1. Naštudovať a overiť rozvojový zámer z pohľadu rozvoja celého sídla, ako aj z hľadiska platnej 

ÚPD vyššieho stupňa .  
2. Po prerokovaní a schválení slúžiť ako “Zmeny a doplnky územného plánu Bernolákovo, máj 

2004” 
 
 
Postup obstarania a metodický prístup: 
Predložená územnoplánovacia dokumentácia “Zmeny a doplnky územného plánu Bernolákovo, máj 
2004”bola pripravovaná v zmysle odporúčaného postupu, zverejneného v Metodickom usmernení 
orgánov územného plánovania č. 3/2001-6.1. (Vestník MŽP SR, Ročník IX, 2001, Čiastka 6).             
- v nasledovných krokoch : 
• Zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie v lokalite Jabloňová ulica v intraviláne a 
čiastočne v extraviláne obce Bernolákovo. 

 Zadanie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Bernolákove Uznesením č. 2/9/2003 zo dňa 
29.1.2003. Pred schválením Zadania, príslušný stavebný úrad - Okresný úrad v Senci, Odbor 
životného prostredia svojím listom č. ŽP - Výst. 50-03-Ka, zo dňa 28.1.2003, doporučil 
obecnému zastupiteľstvu Zadanie schváliť. Zadanie bolo vypracované odborne spôsobilou 
osobou v zmysle § 2a Stavebného zákona. Obstarávateľom urbanistickej štúdie bola fyzická 
osoba. 

• Urbanistická štúdia Bernolákovo - Jabloňová ulica, jún 2003, spracovateľ: Ing.arch. Karol 
Balaš - SB Partners - dokumentuje územnotechnické súvislosti budúcich navrhovaných zmien a 
doplnkov a dopady na priestorové usporiadanie a funkčné využitie okolitého územia. Citovaná 
urbanistická štúdia sa predmeným územím zaoberala v rámci riešenia II.etapy a v zmysle 
schváleného Zadania urbanistickej štúdie, plnila úlohu overovacej urbanistickej štúdie pred 
územným plánom. Zmenšené kópie vybraných výkresov Grafickej časti UŠ tvorí Prílohu č.1 

Relevantné  časti Textovej časti urbanistickej štúdie sú priamo zapracované do tejto 
dokumentácie. 

• Prerokovanie “Urbanistickej štúdie Bernolákovo - Jabloňová ulica, jún 2003”; UŠ bola 
prerokovaná so všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami, ako aj s verejnosťou - kópie 
vyjadrení - viď Príloha č.2 . 

• Po uzavretí prerokovania bola urbanistická štúdia predložená na rokovanie Obecného 
zastupiteľstva Bernolákovo, dňa 17.9.2003, ktoré k nej prijalo Uznesenie č. 6/5/2003 - viď 
Príloha č. 3 

• Obstaranie zmien a doplnkov aktuálne platného územného plánu - v zmysle vyššie uvedeného 
uznesenia OZ, následne po prerokovaní urbanistickej štúdie, ktorá preukázala vhodnosť zmeny 
územného plánu v území riešenom ako II. etapa. - bolo rozhodnuté o obstaraní predmetnej ÚPD  

 
Zmeny a doplnky ÚPN Bernolákovo, máj 2004, sú vypracované v zmysle platného stavebného 
zákona a príslušnej vyhlášky. Grafická časť je vypracovaná v rovnakom merítku ako platný územný 
plán mesta, jednotlivé výkresy platného ÚPN sú použité ako grafický podklad pre výkresy ZaD 
ÚPN. Textová časť je vypracovaná v rozsahu zmien a doplnkov. Do riešenia boli tiež zapracované 
relevantné pripomienky, ktoré vzišli z prerokovania Urbanistickej štúdie Bernolákovo - Jabloňová 
ulica, jún 2003.  
 
Zmeny a doplnky ÚPN Bernolákovo, máj 2004, sú vypracované s využitím “Urbanistickej štúdie 
Bernolákovo - Jabloňová ulica, jún 2003”, ktorá splnila nasledovné ciele: 
1. Navrhnúť optimálne využitie územia i s ohľadom na potenciál budúceho rozvoja 
2. Navrhnúť komplexné funkčno - prevádzkové a hmotovo - priestorové usporiadanie územia. 
3. Po prerokovaní a schválení urbanistická štúdia: 

- slúži ako podklad pre usmerňovanie výstavby v riešenom území - územné rozhodovanie 
(I.etapa) 
- slúži ako podklad na prerozdelenie súčasných parciel na navrhované stavebné parcely a 
komunikácie (I.etapa) 
- slúži ako podkladová urbanistická štúdia pre vypracovanie dokumentácie Zmeny územného 
plánu obce (II.etapa) 

 
 
II. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA  
 
Obec Bernolákovo, okres Senec, Bratislavský kraj. 
“Zmeny a doplnky územného plánu Bernolákovo, máj 2004” sa zaoberajú riešením územia zóny 
Jabloňová ulica, na južnom okraji zastavaného územia obce Bernolákovo.  
 
Riešené územie priamo nadväzuje na zastavané územie obce a v princípe rozširuje navrhnuté 
zastavané územie juhovýchodným a juhozápadným smerom.  
Riešené územie je vymedzené nasledovne: 
Severný okraj je vymedzený hranicou zastavaného územia, navrhnutom v platnom územnom pláne 
obce, časť severozápadnej hranice tvorí predĺženie Jabloňovej ulice, južnú hranicu tvorí existujúca 
poľná cesta na parcele č. 4929,  východnú hranicu tvorí línia východných hraníc parciel č. 4915/46, 
4915/45, 4915/44, 4915/43, 4915/11, 4915/12, 4915/13. 
 
Celková výmera riešeného územia je cca 6,5 ha. 
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ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU  BERNOLÁKOVO, MÁJ 2004 

 
III.  VÝCHODISKÁ PRE SPRACOVANIE 
 
III.1. PREHĽAD V SÚČASNOSTI PLATNEJ ÚPD VYŠŠIEHO STUPŇA 
 
• Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS 2001), záväzná časť vyhlásená 

Nariadením Vlády SR č. 585/2002 Z.z. 
V zmysle KÚRS 2001, obec Bernolákovo je súčasťou jadrového pásma ťažiska osídlenia - prvá 
úroveň, zároveň spoluvytvára rozvojovú os 1. stupňa. (Príloha č. 4)  
KÚRS 2001 stanovuje nasledovné princípy rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom 
a vidiekom: 

– Podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii 
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických 
daností. 

– Zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí 
a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov. 

– Pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri 
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych 
dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru. 

– Vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať 
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných 
technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali  kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie 
voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s 
požiadavkami na moderný spôsob života. 

  
• Územný plán VÚC Bratislavského kraja (ÚPN VÚC), spracovateľ: AUREX, spol. s r.o., 

August 1997 v znení jeho zmien a doplnkov - Nariadenie Vlády SR č. 20/2003 Z.z. 
V zmysle ÚPN VÚC je potrebné podporovať vytvorenie sídelných rozvojových pólov 
Bratislavského kraja s cieľom decentralizácie bývania obyvateľstva a pracovných príležitostí, a 
to do regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy, a do terciárnych rozvojových centier, 
Obec Bernolákovo spadá do regionálneho rozvojového pólu mesta Bratislavy, ktorý je potrebné 
rozvíjať v priestore obcí Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo, najmä vo väzbe na Bratislavu – 
mestskú časť Vajnory a východnú časť mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
V tomto regionálnom rozvojovom póle mesta Bratislavy – Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo, je 
potrebné tiež  podporovať rozvoj vyššej a špecifickej občianskej vybavenosti.  
Všeobecne pre rozvoj vidieckeho prostredia je potrebné vychádzať z nasledovných princípov: 

– podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky 
obyvateľov, 

– podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii 
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko-architektonických 
daností, 

– zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovávať historicky utváraný typ zástavby 
obcí (vinohradnícky, poľnohospodársky na Záhorí, v Podunajskej nížine a pod.) a zohľadňovať 
národopisné/etnické špecifiká zástavby jednotlivých obcí (slovenské, maďarské, chorvátske, 
nemecké), 

– pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri 
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, prípadne obmedzenie možných negatívnych 
dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru, 

– vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať 
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných 
technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie 
voči urbánnym priestorom, a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s 
požiadavkami na moderný spôsob života, 

– dbať na zachovanie vidieckeho charakteru v obciach pričlenených k mestám (najmä k 
Bratislave), 
V zmysle grafickej časti dokumentácie, hlavné smery rozvoja obytných funkcií v obci 
Bernolákovo sú navrhnuté južným smerom v priestore medzi sídlami Bernolákovo a Ivanka pri 
Dunaji - viď Príloha č.5 - Tomu zodpovedá i predkladaný návrh rozvoja obce.  

 

  
• Územný plán obce Bernolákovo (ďalej ÚPN obce) vyhotovený s návrhovým obdobím do roku 

2015, bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce dňa 13.12.1995 uznesením č. 7/95.  Zmeny 
a doplnky Územného plánu obce Bernolákovo, jún 2002 boli schválené Obecným 
zastupiteľstvom Uznesením č. 19/2002 z 12.6.2002. 
Navrhované rozšírenie zastavaného územia a tento predložený materiál : “Zmeny a doplnky 
ÚPN Bernolákovo, máj 2004”, nadväzuje na princípy rozvoja obce schválené už v platnom 
územnom pláne a rozširuje plochu bývania, ktorú ako novú rozvojovú plochu navrhol už v 
súčasnosti platný územný plán - viď grafická časť dokumentácie. 

     
Zhrnutie: 
Predložený zámer - rozšírenie rozvojovej plochy pre bývanie na južnom okraji zastavaného územia 
obce Bernolákovo, je v súlade s platnou územnoplánocaou dokumentáciou vyšších stupňov a 
zároveň je v súlade s hlavnými princípmi rozvoja obce stanovenými v platnom územnom pláne a 
jeho zadaní. 
  
III.2. POUŽITÉ PODKLADY 
 
Pre spracovanie boli k dispozícii nasledovné podklady:   
• KÚRS 2001 
• ÚPN VÚC Bratislavského kraja , AUREX, spol. s r.o., August 1997 
• Územný plán obce Bernolákovo, júl 1995  
• Zmeny a doplnky ÚPN Bernolákovo, jún 2002 
• Geodetický elaborát (zameranie), spracovateľ Ing. Ondrej Kocmunda 
• fotodokumentácia súčasného stavu a prieskum v teréne 
• Zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie Bernolákovo - Jabloňová ulica z 24.1.2003, č.j. 

73/03, ktoré zahŕňa požiadavky obce, požiadavky obstarávateľa a požiadavky vlastníkov 
dotknutých parciel  

• Urbanistická štúdia Bernolákovo - Jabloňová ulica, jún 2003 
• Doklady z prerokovania UŠ Brenolákovo - Jabloňová ulica, ktoré prebehlo v období jún - august 

2003 
• Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bernolákove č. 6/5/2003 zo dňa 17.9.2003 
• Letecká snímka obce Bernolákovo 
• Listy vlastníctva dotknutých parciel - viď Príloha č.6 
• Potvrdenie o bonite PPF - viď Príloha č.7 
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ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU  BERNOLÁKOVO, MÁJ 2004 

 
IV. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 
IV.1.  ŠIRŠIE VZŤAHY A POPIS LOKALITY - SÚČASNÝ STAV 
 
Lokalizácia riešeného územia 
Riešené územie sa nachádza na južnom okraji existujúcej zástavby obce Bernolákovo na východnej 
strane Jabloňovej ulice. V rámci obce riešené územie predstavuje koncovú lokalitu, otvorenú do 
voľnej poľnohospodárskej krajiny. Väzbu na centrum obce zabezpečuje jestvujúca komunikačná 
sieť ulíc - najmä Jabloňová, Lúčna a Trnavská ulica. 
Riešené územie nadväzuje na lokalitu novej neorganizovanej zástavby rodinných domov, ktoré sú 
realizované individuálnou výstavbou severne od riešeného územia na novozaložených uliciach 
Višňová a Slivková. Západne od riešeného územia - na západnej strane Jabloňovej ulice sa 
nachádza súvislá uličná zástavba samostatne stojacich rodinných domov. 
 
Popis lokality, súčasný stav riešeného územia 
Riešené územie je položené v rovinatom teréne v nadmorskej výške okolo 128,5 m n.m. Maximálny 
rozdiel nadmorských výšok v celom riešenom území neprekračuje 1 m. 
Celé riešené územie predstavuje v súčasnosti obrábanú ornú pôdu.  
Dopravne je napojené jestvujúcimi ulicami Jabloňová, Višňová a Slivková. Jabloňová ulica v južnej 
časti riešeného územia prechádza do poľnej cesty.  
V súbehu s Jabloňovou ulicou je vedená koncová vetva závlahového potrubia, retenčný kanál 
(Strakatá voda) a STL plynovod. V súbehu s poľnou cestou, ktorá tvorí južnú hranicu územia 
výhľadu prebieha VTL plynovod DN 80 a vedenie elektrickej energie VN 22 kV. VTL plynovod je 
zaústený do regulačnej stanice plynu, ktorá sa nachádza na parcelách 4915/48 a 4915/54, ktoré 
zasahujú do riešeného územia. Iné stavby trvalého charakteru sa na riešenom území nenachádzajú. 
V riešenom území nedôjde k styku s TKZ miestnej siete ani TKZ diaľkovej siete.  
Pozdĺž Jabloňovej ulice je neúplné stromoradie ovocných stromov, ktoré nevyžadujú ochranu v 
zmysle príslušných predpisov.  
 
 
IV.2.  LIMITY ROZVOJA ÚZEMIA 
 
hranica zastavaného územia obce k roku 1990 - riešené územie sa nachádza mimo hraníc 
zastavaného územia obce k roku 1990; tento fakt nevplýva na samotné funkčné využitie územia 
 
poľnohospodárska pôda - riešené územie predstavuje ornú pôdu bonity 03201 (032062), skupina 
BPEJ 6, nepredstavuje limit výstavby 
 
hydromelioračné alebo iné opatrenia na zvýšenie úrodnosti - riešené územie  sa nachádza v 
záujmovom území závlah 
 
ochranné a bezpečnostné pásma technickej infraštruktúry 
VTL plyn DN 80    - 20 m na každú stranu - bezpečnostné ochranné pásmo 

- 4 m na každú stranu - ochranné pásmo 
regulačná stanica plynu  - 10 m ochranné pásmo 
VN 22 kV   - 10 m od krajného vodiča na každú stranu 
potrubie retenčného kanálu  - 1 m na každú stranu - ochranné pásmo 
 
 
IV.3.  DOSTUPNOSŤ ÚZEMIA 

 
Riešené územie je priamo dostupné z existujúceho komunikačného systému obce - z ulíc Jabloňová, 
Višňová, Slivková. 
 
IV.4.  MAJETKOVO - PRÁVNE VZŤAHY 
 
Riešené územie je vo vlastníctve fyzických osôsb a SPF - viď Prílohu č.6 - listy vlastníctva. 
 
 
 
V.  NÁVRH URBANISTICKÉHO A DOPRAVNÉHO RIEŠENIA 
 
V.1.  ŠIRŠIE VZŤAHY  
 
Z hľadiska širších väzieb je riešené územie zasadené do kontextu platného územného plánu bez 
zmeny hlavnej rozvojovej koncepcie. Nedochádza k zmene hlavných funkčno-prevádzkových 
väzieb ani k zmene dôležitých hmotovo-priestorových charakteristík. 
 
V.2.   NAVRHOVANÉ RIEŠENIE Z HĽADISKA REŠPEKTOVANIA LIMITOV ROZVOJA 

ÚZEMIA 
 
Limity rozvoja popísané v kapitole IV.2. - najmä ochranné a bezpečnostné pásma technickej 
infraštruktúry, budú plne rešpektované. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie - 
urbanistická štúdia, alebo projektová dokumentácia pre územné konanie, bude vyznačená súčasná 
poloha technickej infraštruktúry spolu s vymedzením príslušných ochranných a bezpečnostných 
pásem na základe presného geodetického zamerania.  
Otázka riešenia jestvujúceho závlahového potrubia je na ďalšom jednaní investora a správcu 
závlah. 
 
V.3.   HMOTOVÉ, PRIESTOROVÉ, FUNKČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE  
 
Urbanistická koncepcia 
 
Platný územný plán obce Bernolákovo stanovuje päť priorít rozvoja obce (citácia):  
A/ Rekonštrukcia historického centra 
B/ Vybudovanie centra voľného času 
C/ Vybudovanie podnikateľských aktivít regio významu 
D/ Rodinná zástavba pre región Bratislavy 
E/ Dobudovanie technickej infraštruktúry. 
 
Predmetná územnoplánovacia dokumentácia priamo rieši prioritu D/ rozvoja obce. 
Územný plán stanovuje túto prioritu najmä z dôvodu blízkosti Bernolákova a Bratislavy a dobrého 
komunikačného napojenia a podmieňuje ho najmä ponukou a dopytom. Od roku 1995, kedy bol 
vypracovaný územný plán obce sa ukazuje dopyt po individuálnom bývaní vysoký a ponuka je  
nízka. Výsledkom tohto stavu je i obstaranie tejto územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Zastavané územie Bernolákova je tvorené predovšetkým obytnou zástavbou, ktorá sa skladá 
prevažne z nízkopodlažnej zástavby rodinných domov. Viacpodlažné bytové domy sa nachádzajú 
pozdĺž Hlavnej a Duklianskej ulice. Tieto však nie sú ani vo vizuálnom kontakte s riešenou zónou. 
Vzhľadom nato, požiadavka obce pre riešené územie je zástavba rodinnými domami. 
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Z celkového pohľadu bude táto zóna predstavovať kvalitnú veľmi tichú nerušenú lokalitu bez 
akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na obytné a životné prostredie.  
 
Pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie - urbanistická štúdia alebo dokumentácia pre územné 
konanie, pri  navrhovaní základnej urbanistickej koncepcie a prevádzkového riešenia predmetného 
územia je potrebné uplatniť nasledovné hlavné princípy a zásady: 
1. Vychádzať z platného územného plánu a súčasného stavu susediacich území 
2. Rešpektovať charakter územia a konfiguráciu terénu.  
3. Vytvoriť harmonické obytné prostredie, ktoré bude predstavovať kvalitné životné prostredie a 

bude poskytovať svojím obyvateľom možnosti dobrej sociálnej komunikácie a pocit domova.  
4. Vytvoriť obytnú zónu, ktorá bude nadväzovať a organicky zrastať s existujúcou zástavbou obce 
5. Využiť efektívne samotné riešené územie a zároveň vytvoriť predpoklady na rozvoj susedných 

pozemkov. 
6. Rešpektovať vlastnícke vzťahy v území a názor vlastníkov na navrhovanú zástavbu. 
 
Funkčné využitie 
Prevažujúce funkčné využitie: bývanie v málopodlažnej zástavbe. 
Možné je  kombinované využitie rodinného domu na bývanie a podnikanie - umiestnenie 
kancelárie, ambulancie, ateliéru a pod. priamo v rodinnom dome.Z prevádzkového hľadiska je vždy 
nutné riešiť parkovanie na vlastnom pozemku.  
 
Hmotovo priestorové riešenie  
Hmotovo priestorové riešenie vychádza z charakteru priľahlej jestvujúcej zástavby v severnom a 
západnom dotyku s riešeným územím. Celkové riešenie vychádza z charakteru prostredia - zástavba 
individuálnymi rodinnými domami v kontakte s málo intenzívnou poľnohospodárskou krajinou 
rovinatého charakteru bez významných dominánt či iných prvkov ovplyvňujúcich urbanistickú 
kompozíciu. Podrobnejším hmotovo - priestorovým riešením sa bude zaoberať ďalší stupeň 
projektovej dokumentácie.  
 
Prevádzkovo - priestorové riešenie 
Komunikačná osnova bude napojená na jestvujúce dopravné komunikácie v severnom dotyku s 
riešeným územím predĺžením ulíc Višňová a Slivková. Vhodné je navrhnúť vytvorenie malého 
verejného priestoru vo vlastnom riešenom území, ktorý môže pôsobiť ako kryštalizačné jadro 
komunitného života celej zóny. Odporúčame tu umiestniť lavičky, miestnu nástenku, malé 
pieskovisko pre deti, prípadne iné prvky urbanistického dizajnu, ktoré dajú obyvateľom “zámienku”  
na  stretnutie. Ide najmä o matky s malými deťmi, ktoré v takýchto zónach bývajú veľmi osamelé. 
 
Hmotové riešenie 
V celom riešenom území ide o voľné umiestnenie hmôt individuálnych rodinných domov s max 
dvoma podlažiami, prípadne i intenzívnejších foriem rodinného bývania - napr. radové rodinné 
domy, dvojdomy, a pod.. Radové domy by však nemali zaberať viac ako 1/3 riešeného územia. 
Umiestnenie rodinných domov na jednotlivých parcelách bude stanovené maximálnymi stavebnými 
čiarami, ktoré zabezpečia dostatočné odstupy jednotlivých stavieb, a zároveň dajú maximálnu 
voľnosť pri projektovaní jednotlivých stavieb možnosťou umiestnenia stavby do ktorejkoľvek 
polohy v rámci stanovených  maximálnych stavebných čiar. V riešenom môžu byť tiež stanovené 
záväzné stavebné čiary, ktoré vymedzia uličné koridory. 
 
Preslnenie, denné osvetlenie 
Pri hmotovo-priestorovom riešení sa zohľadňujú požiadavky STN 73 4301 - Budovy na bývanie.  
 

Bezbariérová prevádzka  
Bezbariérová prevádzka v území bude riešená v zmysle Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecne technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tieto požiadavky treba zohľadniť najmä 
pri riešení verejných priestorov. 
 
 
V.4. RIEŠENIE DOPRAVY  

Základné východiskové princípy, širšie dopravné vzťahy 
Základné východiská dopravného riešenia rozvojového územia spočívajú v charakterizovaní širších  
dopravných vzťahov, dopravnej polohy riešeného územia a priamych  väzieb na prvky nadradeného 
komunikačného systému. Ten definuje  základné vzťahy dnešného i výhľadového dopravného 
režimu. Nadradený systém komunikačnej siete v širšom území tvorí v súčasnosti obslužná 
komunikácia celosídelného a regionálneho významu (cesta III/06166). Cesta III/06166 plní funkciu 
prepojenia sídiel v zázemí sídelnoregionálnej aglomerácie (Ivánka pri Dunaji).  Z cesty III/06166 je 
nepriamo orientovaný vstup do riešeného územia prostredníctvom obslužných komunikácií 
funkčnej triedy C3. 
 
Lokálny komunikačný systém reprezentujú miestne účelové komunikácie najnižšieho dopravno-
urbanistického významu.  Tieto prechádzajú okrajom riešeného územia (Lúčna ulica) a viažu sa na 
aktuálny stav v území. Prvkom charakterizujúcim dopravnú polohu obytnej zóny je dopravná 
atraktivita územia, zahrňujúca širšie vzťahy na zastavané územie sídla Bernolákovo. Dopravná 
atraktivita je  odvodená z dostupnosti rozhodujúcich cieľov v sídle (vyššia  vybavenosť, pracovné 
príležitosti), dostupnosti systémov prímestskej autobusovej hromadnej dopravy vedenej po ceste 
III/06166 i z dopravných vzťahov miestnej a lokálnej úrovne, ktoré sa priamo  premietajú do 
riešeného územia obytnej zóny. Dostupnosť riešeného územia k systému prímestskej autobusovej  
dopravy vychádza zo situovania zastávky na ceste III/06166. Dostupnosť najvzdialenejších častí 
územia k zastávke PHD  nepresahuje 12 min.  Dosažiteľnosť  systému železničnej dopravy 
presahuje pešiu dostupnosť (železničná stanica Bernolákovo). 
 
Dopravnourbanistické a inžinierske riešenie 
Cieľom dopravnourbanistického riešenia je návrh  dopravného režimu rozvojového územia v 
Bernolákove v lokalite situovanej v kontakte s Lúčnou a Jabloňovou ulicou. Vymedzenie riešeného 
územia v prevažnej miere súvisí s rozhraním korešpondujúcim s hranicami vlastníckych vzťahov. 
Funkčný profil územia sa viaže na prevažujúcu obytnú funkciu v zástavbe rodinných domov. Návrh 
riešenia dopravných  vzťahov spočíva vo vyriešení organizácie vonkajších dopravných vzťahov  
automobilovej i pešej dopravy v rámci verejných priestorov.  
 
Dopravnourbanistické riešenie obytnej zóny v Bernolákove na Jabloňovej ulici vychádza z 
navrhovaného funkčného využitia územia, jeho dopravnej polohy, predpokladov jeho 
potencionálneho rozvoja, charakteru prostredia  i založených dopravno-prevádzkových vzťahov. 
Ciele dopravného riešenia sa viažu na návrh dopravného napojenia  na nadradenú komunikačnú sieť 
miestnej úrovne a na spôsoby  sprístupnenia územia s funkčným využitím na bývanie. Základný  
princíp spočíva vo vytvorení lokálneho, otvoreného dopravného systému výlučne pre potreby 
zdrojovej dopravy obytnej zóny. Návrhové prvky i usporiadanie dopravného  priestoru sú 
podriadené dopravnej úrovni navrhovaných komunikácii, vyhovujúcich i vedeniu núdzovej 
nákladnej obslužnej dopravy.  
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Hlavné dopravné vstupy do riešeného územia korešpondujú s križovaniami s miestnou obslužnou 
komunikáciou prechádzajúcou po Lúčnej ulici.  Základnú komunikačnú osnovu vlastného riešeného 
územia budú tvoriť miestne komunikácie diferencovanej dopravnourbanistickej úrovne. Lokálne 
nadradenými sú obslužné komunikácie navrhnuté v najnižšej funkčnej triede C3. Obslužné 
komunikácie sú charakterizované segregovaným priestorom pre  motorovú a nemotorovú dopravu. 
Šírkové usporiadanie komunikácie vychádza z normovej kategórie MO 8/30.  Sieť vnútrozonálnych 
obslužných komunikácii zakladá otvorený systém pozdĺžnych a priečnych prepojení umožňujúcich 
i rozvoj potencionálnych území mimo vymedzený priestor. Záväzne je potrebné vytvorenie 
minimálne jedného dopravného koridoru rovnobežného s Lúčnou ulicou, ktorý bude prepájať 
Jabloňovú ulicu s predpokladaným budúcim rozvojom západným smerom od riešeného územia. 
 
Vnútrozonálna komunikačná sieť bude podrobne riešená v rámci ďaľších stupňov projektovej 
dokumentácie. Jedno z možných riešení usporiadania zóny bolo dokumentované v podkladovej 
overovacej Urbanistickej štúdii Bernolákovo - Jabloňová ulica, jún 2003” - viď Príloha č. 1, ktorá 
bola prerokovaná so zodpovednými inštitúciami - viď Príloha č. 2
 
Statická doprava 
Riešenie statickej dopravy vychádza z charakteru územia s prevahou obytnej funkcie. Nároky sa 
viažu na krátkodobé parkovacie miesta a dlhodobé miesta súvisiace s potrebou odstavovania 
osobných automobilov. Odstavovanie osobných automobilov návrh uvažuje len v rámci vlastných 
pozemkov pri využití plného stupňa garážovania. Krátkodobé nároky na parkovanie osobných 
automobilov je uvažované v rámci hlavného a pridruženého dopravného priestoru obslužných a 
ukľudnených komunikácii.  
 
Napojenie na nadradený komunikačný systém 
Priame napojenie územia pre automobilovú dopravu umožňuje stykové  križovanie pozdĺžnych 
dopravných trás (Jabloňová ulica, Višňová ulica ...) s miestnou obslužnou komunikáciou 
prechádzajúcou po Lúčnej ulici. Pre spôsob zapojenia zóny na miestne nadradenú komunikáciu sú 
aplikované normové nároky (STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácii, STN 73 6102 
Projektovanie križovatiek na cestných komunikáciach). Posúdenie na rozhľad vychádza z 
podmienok dopravnej  nadradenosti komunikácie prechádzajúcej po Lúčnej ulici. Pri určovaní 
podmienok napojenia zóny na Lúčnu ulicu je potrebné zhodnotenie  dopravno-technických a 
dopravno-inžinierskych kritérii posudzujúcich intenzitu dopravy, plynulosť  dopravného prúdu a 
najmä nároky na  dostatočný rozhľad v kritickom mieste (STN 73 6102 čl.83-88, STN  73 6101 
čl.37-40). Predpoklady posúdenia úrovňovej stykovej  križovatky  na rozhľad vychádzajú z 
predpokladov viazaných na dopravné charakteristiky: 
- dopravná úroveň komunikácii (obslužná komunikácia na Lúčnej ulici) 
- dopravná nadradenosť ramien križovania 
- návrhová rýchlosť  
- dĺžka rozhľadu na zastavenie 
 
Dostatočný rozhľad na výjazd zo zóny  štandardne zabezpečuje rozhľadový trojuhoľník. Na 
povinné zastavenie boli použité parametre rozhľadového trojuholníka v zmysle čl.87 STN 73. 
Dĺžka strany rozhľadového trojuhoľníka vynášaná na hlavnej komunikácii (cesta III/06166)  pri 
povinnom zastavení na vedľajšej komunikácii (DZ typu C2 Stoj, daj prednosť v jazde!) sa rovná 
dĺžke dráhy prejdenej návrhovou rýchlosťou hlavnej komunikácie za dobu 10s, t.j.za maximálnu 
dobu, ktorú možno predpokladať na prevedenie križovania vozidla rozbiehajúceho sa od dopravnej 
značky.  
 

Rozmery rozhľadového trojuholníka sú tak odvodené  z rýchlosti na hlavnej komunikácii 
v1=60km/hod. Potrebná dĺžka na rozhľad je  reprezentovaná stranou rozhľadového trojuhoľníka 
Dz1=111m. Rozhľadové podmienky sú rozhodujúce pre realizáciu  oplotenia, resp. inej pevnej 
prekážky v kontakte s miestnou komunikáciou na Lúčnej ulici. Posúdenie rozhľadových podmienok 
je východiskom pri návrhu organizácie dopravy, resp. pri návrhu definitívneho dopravného 
značenia. Návrh s ohľadom na predpokladané limity uvažuje s  povinným zastavením vozidiel 
vchádzajúcich do križovatky zo zóny! 
 
Odvodnenie 
Dažďové vody z dopravných plôch  budú odvedené  povrchovo prostredníctvom priečneho a 
pozdĺžneho sklonu  do vsakovacích rigolov. S ohľadom na predpokladané geologické pomery 
alternatívnym riešením je odvodnenie dažďových vôd do drenážnych studní, resp do drenážneho 
systému.  
 
Plán organizácie dopravy 
Dopravno-inžinierske riešenie zahŕňa návrh organizovania dotknutých verejných komunikácii. V 
súčasnosti je doprava v kontaktnom území organizovaná vodorovným a zvislým dopravným 
značením. Podrobný plán organizácie dopravy zahŕňajúci návrh zvislého a vodorovného značenia 
na verejných komunikáciach bude predmetom dokumentácie pre stavebné povolenie. Návrh 
dopravného režimu počas výstavby bude predmetom PROJEKTU ORGANIZÁCIE DOPRAVY  
definujúceho dočasné obmedzenia dopravy. Projekt organizácie dopravy bude vychádzať z plánu 
organizácie výstavby v rámci ďaľšieho stupňa projektovej dokumentácie. 
 
 
V.5. BILANCIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 
 
• Súhrnná charakteristika riešeného územia 
 
 RIEŠENÉ ÚZEMIE 
1. Celková plocha riešeného územia 65 018 m2

  
2. Orientačný počet stavebných parciel /RD cca 65 

  
3. Predpokladaná obložnosť   3,2 os/b.j.
  
4. Predpokladaný prírastok obyvateľstva   cca 208
  
5. Navrhovaná hustota obyvateľstva (obyv./ha)   cca 32
  
6. Orientačné nároky na základnú občiansku 

vybavenosť (m2 podlažnej plochy /obyv.) 
2,93 - 3,08 

spolu  609,4 - 640,6 m2

  
7. Orientačné nároky na ZOV nekomerčného 

charakteru - školstvo, telovýchova, soc. služby, 
zdravotníctvo (m2 podlažnej plochy /obyv.) 

2,15 
spolu 447 m2

 
Platný Územný plán sídelného útvaru Bernolákovo, júl 1995 v kapitole 3. Urbanistická koncepcia, 
časť “občianska vybavenosť” na strane 10   konštatuje: “Po celkovom zhodnotení prieskumovej 
časti a spracovaných ÚHZ možno konštatovať, že plošné dimenzie občianskej vybavenosti sú 
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dostatočné aj z pohľadu perspektívneho rozvoja obce.” Predpokladaný prírastok podľa platného 
ÚPN Bernolákovo, júl 1995  k r. 2004 bol za predpokladu rovnomerného rastu počtu obyvateľov 
približne 1328 ľudí. 
Podľa platného ÚPN obce Bernolákovo, júl 1995 bol predpokladaný prírastok obyvateľstva vyšší 
ako je skutočný podľa posledného sčítania ľudu v roku 2001. Prírastok obyvateľstva od r. 1991 do 
roku 2001 (roky oficiálneho sčítania obyvateľstva) bol záporný - ubudlo 294 obyvateľov. Od roku 
2001 do 1.5.2004 predstavoval prírastok obyvateľstva 100 obyvateľov. Z toho vyplýva, že rast 
počtu obyvateľstva výrazne zaostáva oproti predpokladom (pozri tabuľka a graf nižšie) a dá sa 
konštatovať, že navrhovaný prírastok cca 208 osôb je pre obec Bernolákovo žiadúci a zariadenia 
občianskej vybavenosti sú dostatočne kapacitné i pre rozvoj navrhovaný touto dokumentáciou. 
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stav * (vrátane 
neprihlásených  

k trvalému 
pobytu) 

2015 
návrh 

ÚPN júl 
1995 

počet obyvateľov  4921     4627 4727 cca 5071 6850
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Súčasné zariadenia základnej občianskej vybavenosti v obci: základná škola, 2 materské školy, 
športový areál, zdravotné stredisko (2 obv. lekári, detský lekár, zubár, lekáreň). Vyššia občianska 
vybavenosť: Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola a domov mládeže, Detský domov, 
Kultúrny dom,  Obecný úrad, Dom nádeje (dom smútku). 
S ohľadom na uspokojenie potrieb občianskej vybavenosti nekomerčného charakteru (školstvo, TV, 
soc. služby, zdravotníctvo, administratíva a správa) súčasné zariadenia občianskej vybavenosti v 
obci umožňujú saturovať vzniknuté nároky. Možno uvažovať o prípadnom rozšírení kapacít 
predškolských zariadení, ktoré sú v súčasnosti vyťažené. 
Komerčná občianska vybavenosť - obchod a služby sú v obci zastúpené jednak špeciálne 
budovanými objektami, ale aj adaptáciou obytných domov pre daný účel. Rozvoj ďalších služieb 
bude ovplyvnený najmä skutočným dopytom. 
 
Záver: 
Navrhovaný prírastok počtu obyvateľov a jeho nároky na základnú občiansku vybavenosť budú 
saturované existujúcimi zariadeniami občianskej vybavenosti v obci. 
VI.    TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA 
 
Úvod 

Technické vybavenie územia bolo podrobne overené v rámci podkladovej Urbanistickej štúdie 
Bernolákovo - Jabloňová ulica, jún 2003 - zmenšené kópie grafickej časti - Príloha č.1  K uvedenej 
UŠ boli vydané stanoviská správcov technickej infraštruktúry - viď Príloha č.2 . Výpočet nárokov 
na technickú infraštruktúru v sebe zahŕňa  i nároky na zásobovanie prevádzkovo súvisiaceho 
územia (v citovanej UŠ išlo o I. etapu riešenia), ktoré už bolo zahrnuté v platnom územnom pláne 
obce, k realizácii však prichádza až v súčasnosti. 
 
VI.1.  ZÁSOBOVANIE VODOU 
 
Použité predpisy : 
- vestník MP SR č.477/99-810  
- STN 73 6655, 73 6660, 73 0873, STN EN 805 
- vodovodné a  kanalizačné tabuľky Ing.J.Herle a kol.– tlakové straty v potrubí  
- konzultácia s prevádzkovateľom vodovodu 
 
Spotreba vody pre hygienické a sociálne účely  : 
 
podľa MP SR úprava- vestník č.477/99-810 z 29.02.2000/ čl.5/b.- rodinné domy : 
 
1. Prevádzkovo súvisiace územie (1. Etapa) – výstavba 30 RD : 

90 osôb      á 155  l.d-1

Qp= 13.950 l.d-1   k=  1,4 
Qm= 19.530 l.d-1= 0,23 l.s-1  k=  1,8 
Qh= 35.154 l.d-1´= 1.465 l.h-1= 0,41 l.s-1

Qrok= 5.092 m3.rok-1  (365dní) 
 

2. Riešené územie (2.etapa) – výstavba 46 RD : 
138 osôb      á 155  l.d-1

Qp= 21.390 l.d-1   k=  1,4 
Qm= 29.946 l.d-1= 0,35 l.s-1  k=  1,8 
Qh= 53.903 l.d-1´= 2.246 l.h-1= 0,62 l.s-1

Qrok= 7.807 m3.rok-1  (365dní) 
 

3. Celkom   – výstavba 76 RD : 
Qp= 35.340 l.d-1   k=  1,4 
Qm= 49.476 l.d-1= 0,57 l.s-1  k=  1,8 
Qh= 89.057 l.d-1´= 3.711 l.h-1= 1,03 l.s-1

Qrok= 12.899 m3.rok-1  (365dní) 
 
Potreba požiarnej vody pre vonkajšie podzemné hydranty sa uvažuje  
Qpož= 6,6 l.s-1. 
 
Posúdenia navrhovaného vodovodu DN100 : 
- podľa tabuliek je prietočne množstvo v potrubí DN 100 

Q= 10,0 l.s-1  pri v= 1,00 m.s-1

Q= 15,0 l.s-1 pri v= 1,50 m.s-1

Navrhnutá dimenzia potrubia DN100 vyhovuje požadovaným požiadavkám odberu vody pre RD 
a požiarne účely. 
 
Súčasný stav :  
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Obec má vybudovaný vodovodný systém. Jednotlivé vodovodné rady sú podľa potreby 
zaokruhované.  V predmetnej lokalite je vodovodný systém riešený ako vetvový. V mieste 
predpokladaného napojenia nových vodovodných radov je vybudovaný verejný vodovod DN100-z 
tvárnej liatiny LT. 

 
Navrhované riešenie : 
Zásobovanie predmetnej lokality výstavby rodinných domov vodou pre hygienicko- sociálne 
a požiarne účely navrhujeme riešiť novým vodovodným systémom – vetvové vodovodné rady 
DN100 z tlakových PVC rúr. Vodovodný rad bude prepojený na jestvujúci verejný vodovod 
DN100 - Lúčna cesta.   
 
Nové vodovodné rady sú riešené ako zaokruhovaný systém – riešené po etapách - s čiastočným 
vetvovým systémom. V každom mieste napojenia nového radu  bude osadený uzáver vody. Na trase 
vodovodu budú osadené podzemné požiarne hydranty vo vzdialenosti max. 120m medzi sebou a 
80,0m od vstupu do stavebného objektu. Hydranty budú osadené vo vzdialenosti väčšej ako 5,0m 
od navrhovaných stavieb. Odvzdušnenie resp. odkalenie celého vodovodného systému bude 
zabezpečené cez navrhované vonkajšie hydranty.  
 
Trasa vodovodu :  v rámci samotného riešeného územia bude trasa vodovodu presne stanovená          
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 
 
Napojenie rodinných domov : každý rodinný dom bude napojený na nový vodovodný rad jednou 
samostatnou domovou prípojkou vody DN32 s uzáverom prípojky. Meranie spotreby vody 
v rodinných domoch bude riešené v samostatnej vodomernej šachte, ktorá bude umiestnená na 
hranici pozemku max. 1,0m za hranicou pozemku.  
 
Materiál :  Celý vodovodný systém bude prevedený z tlakových LT rúr . 
Vodovodné potrubie DN 100  980,0m 
 
 
VI.2. ODKANALIZOVANIE - žumpy 
 
Použité predpisy : 
- STN 75 6081, 73 6760, 73 6701 
- vodovodné a kanalizačné tabuľky Ing.J.Herle a kol.  
 
Súčasný stav : 
V súčasnosti v predmetnej  lokalite v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Splaškové 
odpadové vody sa zachytávajú v žumpách a lokálne sa odpad vyváža do najbližšej ČOV. Dažďové 
vody sú povrchovo odvádzané do zeme.    
 
Výpočet žumpy pre 1.rodinný dom : 
 
STN 75 6081 čl. 4.1 : 
V= 0,001xn x q x tt   
Kde  n – počet obyvateľov  - 4 obyv. 
 q – špecifická potreba vody - 80 l.obyv.deň-1

 tt – interval vyvážania   - 60 dní 
V= 0,001xn x q x tt  = 0,001x4 x 80,0 x 60 = 19,2m3 x 10% rezerva = 21,1m3 

Užitočný objem žumpy pre 1.rodinný dom sa navrhuje Vu= 21,0 m3. Žumpa bude prevedená 
z vodotesného materiálu s kontrolou tesnosti. Osadená bude  na pozemku majiteľa RD.  
 
Napojenie rodinných domov : každý rodinný dom bude napojený na  svoju samostatnú žumpu. 
Umiestnená bude na pozemku RD. 
 
Umiestnenie žúmp: Žumpy budú umiestnené na pozemku v polohe pri prístupovej dopravnej 
komunikácii, tak aby v budúcnosti bolo možné presmerovať odpadové vody do verejnej kanalizácie 
 
 
VI.3. ZÁSOBOVANIE  PLYNOM, ZÁSOBOVANIE TEPLOM 
 
Použité predpisy : 
- STN  EN 1775 
- Zb.z.č.70/1998 
- STN 38 6313  
 
Palivová bilancia : 
 
Pre 1.RD sa uvažuje   Quk=  2,4 Nm3.h-1  k= 0,8 
     Qtuv= 1,0 Nm3.h-1  k= 0,40 
- predpokladané palivo  zemný plyn naftový 
- výpočtová výhrevnosť  33,5 Mj.Nm-3

- prevádzkový pretlak   90 kPa 
 
Celková spotreba plynu pre prevádzkovo súvisiace územie (1.etapu) :  
– výstavba 30 RD : 
šporák      K1= 0,40 -  1,0x30x0,4= 12,0 Nm3.h-1 

plyn. kotol    K2= 0,8 –    2,4x30x0,8= 57,6 Nm3.h-1 

 
max. hod. potreba   Qm= 102,0 Nm3.h-1

redukovaná potreba   Qr= 69,6 Nm3.h-1 

ročná spotreba plynu   Qrok= 56.000 Nm3.rok-1

 
Celková spotreba plynu pre riešené územie (2.etapu) :  
– výstavba 46 RD : 
šporák      K1= 0,40 -  1,0x46x0,4= 18,4 Nm3.h-1 

plyn. kotol    K2= 0,8 –    2,4x46x0,8= 88,3 Nm3.h-1 

 
max. hod. potreba   Qm= 156,4 Nm3.h-1

redukovaná potreba   Qr= 106,7 Nm3.h-1 

ročná spotreba plynu   Qrok= 85.800 Nm3.rok-1

 
 
 
Súčasný stav : 
V súčasnosti je v predmetnej lokalite vybudovaný STL rozvod plynovodu. V mieste 
predpokladaného napojenia je vedený STL plynovod. V Jabloňovej ul. STL DN 90 –300kPa-lPe 
a v Lúčnej ulici STL DN63-300kPa-lPe.  
Navrhované riešenie : 
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Pre zabezpečenie spotreby plynu v lokalite výstavby RD sú navrhnuté nové STL plynovody- podľa 
etapizácie výstavby RD. Napojené budú na jestvujúci verejný STL plynovod  - prevádzkový pretlak 
300 kPa. Prepojenie na jestvujúci plynovod sa prevedie systémom Wiliamson. Trasa plynovodu je 
uvažovaná ako spoločný rozvod plynu pre riešenú 1.etapu výstavbu rodinných domov 
a perspektívne možnosť prepojenia ďalšej výstavby obytných zón v predmetnej lokalite. Z toho 
dôvodu sú nové plynovody navrhnuté na dimenziu DN 50 pri prevádzkovom tlaku 300kPa.  
 
Trasa plynovodu : v  priestore výstavby rodinných domov bude plynovod vedený pod miestnou 
komunikáciou. Podľa potreby budú na plynovode osadené odvodňovacie armatúry. Potrubie bude 
uložené v zmysle STN 73 6005. 
 
Napojenie rodinných domov : každý rodinný dom bude napojený na nový STL plynovod jednou 
samostatnou STL domovou prípojkou plynu DN25 s uzáverom prípojky. Meranie a regulácia tlaku 
plynu v rodinných domoch bude riešené v samostatnej skrinke, ktorá bude umiestnená na hranici 
pozemku s prístupom z verejnej časti komunikácie. 
 
Materiál :  Celý plynovod bude prevedený z oceľových rúr čiernych zvarovaných. 
 
VI.4.  ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
 
Všeobecne  
Časť zásobovanie elektrickou energiou spracováva silnoprúdové rozvody od pripojovacieho bodu 
VN, cez trafostanicu a rozvody NN až po jednotlivé odbery objektu a vonkajšie osvetlenie. 
Spracováva celkovú energetickú bilanciu elektrických zariadení. 
 
Súvisiace normy 
Dokumentácia je navrhnutá a stavba musí byť zrealizovaná v zmysle platných STN 33 2000-1, 3, 4-
41, 4-442, 4-43, 4-473, 5-51, 5-523, 5-54, 6-61, STN 33 0300, 33 20 10 / IEC61140, 33 2320 / EN 
60079-10, 14,  STN 33 2130, 34 1610, 38 1754 a ďalších súvisiacích noriem.    
  
Energetická bilancia          
 
Prevádzkovo súvisiace územie (1. etapa)  
V priestore výstavby sa nachádza do 30 rodinných domov.  
Pri predpoklade príkonu na 1 rodinný dom Pi=12kW a Pp=7kW dostávame nasledovnú energetickú 
bilanciu: 
Inštalovaný príkon napájaných objektov              Pi = 360 kW  
Maximálny súčasný príkon objektov                    Pp = 114 kW  
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie    A =105 MWh/rok 
 
Spolu 1. a 2. etapa (prevádzkovo súvisiace územie a riešené územie tejto dokumentácie)  
V priestore výstavby riešeného územia (II. etapa v UŠ Bernolákovo - Jabloňová ul. jún 2003) sa 
nachádza ďalších 46 rodinných domov, čo bude činiť spolu 76 rodinných domov.  
Pri predpoklade príkonu na 1 rodinný dom Pi=12kW a Pp=7kW dostávame nasledovnú energetickú 
bilanciu: 
Inštalovaný príkon napájaných objektov              Pi = 912 kW  
Maximálny súčasný príkon objektov                    Pp = 274 kW  
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie    A =256 MWh/rok 
Prípojka VN – 22 kV 
Pre zásobovanie navrhovanej obytnej zóny Jabloňová ulica elektrickou energiou bude potrebné 

vybudovať novú kioskovú trafostanicu a káblovú prípojku VN – 22 kV - 2x3xAXEKVCEY 
s prechodom na vzdušné jestvujúce vzdušné vedenie 22 kV. Trasa káblového vedenia bude v časti 
navrhovanej IBV v chodníkoch navrhovanej komunikácie. Spôsob prechodu zo vzdušného vedenia 
do kábla bude upresnený v ďalšom stupni PD. Dĺžka napojenia bude cca 240 m. 
Napäťová sústava – 3 str., 50Hz, 22 kV, IT                  
Ochrana neživých  častí pred nebezpečným  dotykovým napätím bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 
4-41, 5-54, 6-61 samočinným odpojením od napájania a pospájaním a u živých častí polohou, 
zábranou a izolovaním živých častí         
           
Prostredie  - STN 330300 – 4.1.1. – vonkajšie        
Stupeň dodávky elektrickej energie – STN 341610 – 3. Stupeň  
 
Trafostanica              
Pre zásobovanie obytnej zóny Jabloňová ulica, o maximálnom súčasnom príkone v prevádzkovo 
súvisiacom území Pp = 105 kW a v riešenom území Pp=274 kW, sa vybuduje kiosková trafostanica 
o výkone pre 1.etapu 160 kVA a po dobudovávaní 2. etapy bude potrebné vymeniť transformátor za 
silnejší 250 až 400 kVA. Postup výstavby bude upresnený v ďalších stupňoch projektovej 
dokumentácie.  
 
Napäťová sústava – 3 str., 50Hz, 22 kV, IT      
 
Ochrana neživých  častí pred nebezpečným  dotykovým napätím bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 
4-41, 5-54, 6-61 samočinným odpojením od napájania a pospájaním a u živých častí polohou, 
zábranou a izoláciou          
 
Napäťová sústava na NN strane bude: 3PEN, str., 50 Hz, 242/420 V   
 
Ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od 
napájania a hlavným pospájaním.        
 
Ochrana živých častí pred nebezpečným dotykovým napätím bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-
41, 5-54, 6-61 krytím, izoláciou.         

 
Prostredie  - STN 330300 – 4.1.1. – vonkajšie        
 
Stupeň dodávky elektrickej energie – STN 341610 – 3. Stupeň  
 
Trafostanica bude osadená zvodičmi prepätia, poistkami 22 kV, olejovým transformátorom aTO 
354/22, 400 kVA, Dyn1 a sekundárnym rozvádzačom, kde bude celkové meranie odberaného 
výkonu trafostanice.            
Trafostanica bude umiestnená v severozápadnej časti obytnej zóny. 
 
Rozvody NN 
 
Napojenie obytnej zóny Jabloňová ulica, bude realizované z novonavrhovanej kioskovej 
trafostanice. 
 
Napäťová sústava na NN strane bude: 3PEN, str., 50 Hz, 230/400 V 
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Ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od 
napájania a hlavným pospájaním. 
 
Ochrana živých častí pred nebezpečným dotykovým napätím bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-
41, 5-54, 6-61 krytím, izoláciou. 
 
Prostredie  - STN 330300 – 4.1.1. – vonkajšie        
 
Stupeň dodávky elektrickej energie – STN 341610 – 3. Stupeň  
 
Technické riešenie:
 
Prevádzkovo súvisiace územie 
Z navrhovanej trafostanice budú vytiahnuté dva káble AYKY 3x185+120, ktoré budú tvoriť 
zokruhovaný rozvod NN v navrhovanej obytnej zóne. V trase káblov budú osadené skrine PRIS pre 
napojenie jednotlivých odberov s meraniami. Zo skriní PRIS je uvažované s prepojmi aj na okruhy 
ďalšej etapy. Z skriní PRIS budú zapojené vždy 2 (3) skrine priebežne na jeden vývod a 3. (4.) 
skriňa bude napojená cez dve poistky. Maximálna dĺžka od PRIS po meranie jednotlivých domov 
bude 25 m. Skrine merania, osadené tesne pri skriniach PRIS budú napojené priamo z nich. Ostatné 
vzdialené merania budú napojené cez prípojkové skrine SP0. Celková dlžka káblových rozvodov 
prvej etapy sa predpokladá 1200 m. 
Káble budú uložené v zemi v zelenom páse a pod chodníkmi, v hĺbke 70cm, v pieskovom lôžku a 
so zatehlovaním. Pod komunikáciami budú káble v hĺbke 1m a v chráničke.   
 
Riešené územie 
Rozvody druhej etapy budú realizované obdobným spôsobom ako v prvej etape, len budú pridané 
ďalšie dva okruhy, ktoré budú mať možnosť vzájomného prepojenia a prepojenia aj s prvou etapou. 
Celková dlžka káblových rozvodov sa predpokladá 1950 m. 
  
Vonkajšie osvetlenie 
  
Napäťová sústava na NN strane bude: 3PEN, str., 50 Hz, 230/400 V 
 
Ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od 
napájania a hlavným pospájaním. 
 
Ochrana živých častí pred nebezpečným dotykovým napätím bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-
41, 5-54, 6-61 krytím, izoláciou. 
 
Prostredie  - STN 330300 – 4.1.1. – vonkajšie        
 
Stupeň dodávky elektrickej energie – STN 341610 – 3. Stupeň  
Technické riešenie: 
 
Vonkajšie osvetlenie Jabloňová ulica bude napojené z navrhovaných rozvodov NN a zo skrine 
RVO, umiestnenej v centre zóny.  
Rozvody budú robené celoplastovými káblami s uložením do zeme vo viacerých vetvách a 
s vzájomným zokruhovaním. Pre osvetlenie obytnej zóny budú použité sadové svietidlá o výške 
4m. 
  

Jednotlivé vetvy vonkajšieho osvetlenia budú korešpondovať s etapami výstavby, aby ho bolo 
možné realizovať postupne. 
 
Spínanie osvetlenia bude automaticky buď od HDO, alebo od fotorelé. 
 
Káble budú uložené v zemi v zelenom páse a pod chodníkmi, v hĺbke 70cm, v pieskovom lôžku a 
s zatehlovaním. Pod komunikáciami budú káble v hĺbke 1m a v chráničke.   
 
VI.5.  TELEKOMUNIKÁCIE  
 
Úvod 
Riešenie sa zaoberá napojením 30 rodinných domov v prevádzkovo súveisiacom území a 46 RD 
v riešenom území v lokalite Bernolákovo – Jabloňová ulica na verejnú telefónnu sieť /VTS/.  
 
Projektové podklady: 
• Situácia záujmového územia, Urbanistická štúdia Bernolákovo - Jabloňová ulica, jún 2003  
• Konzultácia so zodp.pracovníkom  Slovenských telekomunikácií,sekcia technického rozvoja,  

Jarošova 1, Bratislava   
• Katalóg zariadení 
• Platné STN a predpisy 
 
Riešenie: 
Na základe vyjadrenia technickej dokumentácie Stredisko špeciálnych činností Slovenských 
telekomunikácií v súčasnosti nie je dostatočná káblová rezerva v danej lokalite. Po konzultácii  so 
zodp. pracovníkom  technického rozvoja sa v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia 
rozšírenia MTS Bernolákovo. 
 
Na základe požiadavky na pripojenie  do VTS bude pre lokalitu Jabloňová ponechaná rezerva cca 
150 párov na konci ulice Višňová, z ktorej sa napojí plánovaná výstavba. Predpokladaný bod 
napojenia je zakreslený v koordinačnej situácii.    
 
Napojenie RD v dotknutej výstavby na VTS je navrhovaný zemnými úložnými káblami typu 
TCEPKPFLE.  Pre horeuvedenú akciu je požadovaných 150 telefónych párov z ponechanej rezervy 
na Višňovej ulici. Rezerva bude ukončená v skriňovom rozvádzači na konci ulice alebo v spojke 
XAGA. Stavba telekomunikačnej siete bude realizovaná ako pevná sieť pomocou káblových 
spojok  XAGA a NITTO.  
 
V rodinných domoch  budú káble telefónnych prípojok TCEPKPFLE 1XN0,6 ukončené 
samostatnou telekomunikačnou rozvodnou skriňou na fasáde typu MUR 06.1, ktoré budú zasekané 
do muriva vo výške 1500mm od zeme a budú vybavené rozpojovacími páskami KRONE LSA 
PLUS 2/8.  
 
Káblová skriňa MUR 06.1 bude uzemnená podľa predpisov o uzemnení telekomunikačných 
zariadení a umiestnená tak, aby bola prístupná pre servisných pracovníkov Slovenských 
telekomunikácií. 
Vo voľnom teréne budú káble tf prípojky uložené vo výkope 350x600 mm, v pieskovom lôžku, 
krytý betónovou doskou pozdĺž a výstražnou fóliou a zasypané štrkopieskom v celom profile. Pod 
komunikáciami  a pod spevnenými plochami bude kábel  uložený vo výkope 350x800 mm a 
zatiahnutý do  chráničky PE 100.  
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Pred zahájením výkopových prác musia byť všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v trase 
budúceho výkopu zakreslené a zamerané. Toto zameranie sietí si zabezpečí investor. V prípade 
súbehu a križovaní s inými inžinierskymi sieťami musí byť dodržaná norma STN 73 6005 o 
priestorovej úprave vedení technického vybavenia a norma STN 33 4050 o projektovaní 
telekomunikačných vedení.  
 
Investor si legislatívne zabezpečí prevod budúcej tf prípojky, tj. prevod podzemných 
telekomunikačných zariadení /PTZ/ do správy Slovenských telekomunikácií a.s. na základe Zmluvy 
o pripojení v zmysle § 43 Zz č. 195/2000 /Zákon o telekomunikáciách/ preto, aby rozhranie bolo v 
budúcej skrini tf prípojky MUR 06.1. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Pri uskutočňovaní prác musia byť dodržané platné predpisy BOP. Pri práci na cestných 
komunikáciách sa musí dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky v zmysle platnej vyhlášky o 
pravidlách cestnej premávky. 
 
Záver 
Realizáciu telefónnej prípojky môže robiť iba firma, ktorá má oprávnenie na práce umožňujúce 
vstup do telekomunikačných zariadení. 
Montáž káblov a telekomunikačných zariadení bude urobená podľa platných smerníc spojov o 
pokládke káblov v dobe jej realizácie. Musia byť dodržané príslušné predpisy a normy STN. 
  
VI.6.  POŽIARNA OCHRANA 
 
Požiarna ochrana v obci Bernolákovo je zabezpečovaná pre celú obec dodávateľským spôsobom - 
zabezpečuje ju firma AMTECH, spol. s r.o.  
Navrhovaný nárast zastavaného územia a prírastok počtu obyvateľov budú zahrnuté do komplexnej 
požiarnej ochrany obce.  
Podrobné riešenie samotnej novonavrhovanej obytnej zóny bolo overené Urbanistickou štúdiou 
Bernolákovo - Jabloňová ulica, jún 2003, kde bola podrobne riešená i požiarna ochrana. K uvedenej 
urbnistickej štúdii bolo vydané vyjadrenie zodpovedného orgánu - Hasičský a záchranný zbor, 
Okresné riaditeľstvo Pezinok č.j. ORHZ-1029/OPP-2003 - viď Príloha č.2     
 
VI.7. CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
 
Riešenie civilnej ochrany obyvateľstva nie je predmetom tejto územnoplánovacej dokumentácie. 
Obstarávateľ predmetnej územnoplánovacej dokumentácie - Obec Bernolákovo neposkytol 
spracovateľovi Doložku CO k jej aktualizácii.  
Vzhľadom nato, že nárast obyvateľstva, ktorý bol predpokladaný platným územným plánom nebol 
ani zďaleka dosiahnutý (pozri kapitolu č. V.5. Bilancie navrhovaného riešenia a občianska 
vybavenosť), dá sa konštatovať, že riešenie civilnej ochrany obyvateľstva tak ako bola v rámci 
platného ÚPN obce Bernolákovo, júl 1995 bude vyhovujúce i pre nárast navrhovaný touto 
územnoplánovacou dokumentáciou.  
K Urbanistickej štúdii Bernolákovo - Jabloňová ulica, jún 2003, ktorá tvorí podklad pre túto ÚPD 
bolo vydané stanovisko zodpovedného orgánu CO - viď Príloha č.2  
 
VII. VYHODNOTENIE ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 
 
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy 
 

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podklady k vyhodnoteniu boli získané na 
Katastrálnom úrade v Bratislave Správa katastra Senec - Príloha č.7 . Kvalita poľnohospodárskej 
pôdy bola preverená na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy - Príloha č.7. Riešené 
územie sa nachádza v katastri Bernolákovo. Celé riešené územie je mimo zastavané územie obce 
podľa hranice zastavaného územia k roku 1990.  Celé riešené územie je pod závlahou.  
Poľnohospodárska pôda v riešenom území je obhospodarovaná ako orná pôda a záhrady s BPEJ 
0032062 vo vlastníctve fyzických a právnických osôb a SPF. Hranica zastavaného územia k roku 
1990, hranica lokalíty a hranica BPEJ je zakreslená v príslušnom výkrese. 
 
Hlavné pôdne jednotky v riešenom území sú: 
0032062  - černozeme plytké na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké, väčšinou   karbonátové 
 
Celková výmera riešeného územia 6,6467ha 
Výmera lokality 6,1218ha 
Plocha nepoľnohospodárskej  pôdy 0,5249ha 
Celkový záber poľnohosp. pôdy 6,1218ha 

 
 
Tabuľka nasleduje na ďalšej strane.
 
Použitie plôch v rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie. 
Z pohľadu využitia rozvojových lokalít, ktoré boli schválené v súčasnom Územnom pláne obce 
Bernolákovo, júl 1995, možno konštatovať nasledovné:  
V platnom územnom pláne bolo odsúhlasených na rozvoj 10 lokalít pre realizáciu v I. etape a 5 
lokalít pre realizáciu v II. etape, čo predstavovalo výstavbu spolu cca 561 rodinných domov.  
Do súčasnosti bola v obci zahájená investorská príprava v 14 lokalitách, v ktorých sa počíta s 
výstavbou spolu cca 487 rodinných domov - viď zoznam dokumentácií - Príloha č. 8  
Z uvedeného možno uzavrieť, že takmer vo všetkých potenciálne rozvojových územiach, vrátane 
majetko - právne i technicky výnimočne zložitých územiach vo “vnútroblokoch”, bola zahájená 
investorská príprava výstavby. Z tohto dôvodu považujeme za odôvodnené pripraviť pre rozvoj 
ďalšie vhodné územia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MÚSES  
 
Predložená ÚPD: “Zmeny a doplnky ÚPN Bernolákovo, máj 2004” neovplyvní riešenie 
problematiky ekológie a MÚSES, tak ako bolo uvažované v rámci platného ÚPN. Predmetná 
územnoplánovacia dokumentácia nenavrhuje žiadne zmeny alebo doplnky týkajúce sa ochrany 
životného prostredia a MÚSES. 
Riešené územie nazasahuje do žiadneho z chránených území, ktoré sa nachádzajú v katastri obce 
Bernolákovo. 
V riešenom území neboli navrhované žiadne prvky miestneho územného systému ekologickej 
stability. 
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Riešené územie bolo identifikované ako plocha ekologicky veľmi málo stabilná - stupeň stability 1. 
Navrhovaná zmena funkčného využitia riešeného územia na plochu rodinných domov so záhradami 
posunie územie medzi plochy stupňa stability  2 - plochy ekologicky málo stabilné, čím sa zlepší 
jeho pôsobenie.  
 
IX. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI A SMERNEJ ČASTI ÚPD  
 
IX.1. ZÁVÄZNÁ ČASŤ 
 
Záväzná časť predmetnej územnoplánovacej dokumentácie pozostáva z dvoch nedeliteľných 
častí: 
•  Textová časť - kapitola IX. 
•  Grafická časť  

Výkres č. 3 - Komplexný urbanistický návrh  
 
Záväzná časť stanovuje: 
  
1.  funkčné využitie: “plocha rodinných domov” - individuálne bývanie s doplnkovou funkciou 

drobných podnikateľských aktivít nezhoršujúcich kvalitu životného prostredia vrátane estetickej, 
príslušné dopravné a technické vybavenie územia 

2.  usporiadanie územia:  
- trasovanie dopravných komunikácií : predĺženie dnešnej Jabloňovej ulice v príslušnej kategórii 

komunikácie; vytvorenie jednej dopravnej komunikácie kolmej na Jabloňovú ulicu, ktorá bude 
križovať riešené územie tak, aby bolo možné budúce prepojenie na susediace územie; výhľadové 
vybudovanie komunikácie v trase dnešnej poľnej cesty na parcele číslo 4929,  
- trasovanie ostatných komunikácií a usporiadanie územia bude riešené v ďalších stupňoch 
projektovej dokumentácie, potrebné je koordinovať celé územie, alebo rozdelené na logické 
prevádzkové celky 

1.  ochranné a bezpečnostné pásma technickej infraštruktúry: rešpektované musia byť všetky 
ochranné a bezpečnostné pásma technickej infraštruktúry aktuálne v čase výstavby 

2.  maximálne stavebné čiary:  v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie budú pre jednotlivé 
stavebné parcely stanovené maximálne stavebné čiary, ktoré zabezpečia potrebné rozostupy 
medzi domami tak, aby spĺňali požiadavky preslnenia a denného osvetlenia v zmysle Vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z., ktorá v § 6 stanovuje odstupy stavieb; maximálne stavebné čiary musia byť 
stanovené najmenej 6 m od hranice verejnej komunikácie 

3.  maximálny index zastavanosti pre jednotlivé stavebné parcely: pre samostatne stojace rodinné 
domy 0,25; pre radové rodinné domy 0,5 

4.  maximálny index zastavanosti pre celé riešné územie: 0,25 (do zastavanosti sa započítajú  
plochy zastavané rodinnými domami - nie komunikácie) 

5.  minimálny index zelených plôch pre jednotlivé parcely: 0,5 
6.  celkový počet rodinných domov: nestanovuje sa, bude určený v podrobnejšej dokumentácii - viď 

bod 11., musia však byť dodržané indexy v bodoch 5.,6.,7. 
7.  maximálna podlažnosť: max 1 NP a podkrovie, alebo 2 NP bez využitia podkrovia 
8.  požiadavky obce na hmotové riešenie: odporúčané osadenie RD nasledovne - úroveň podlahy 1. 

NP hlavnej stavby max. 1,0 m nad úrovňou miestnej komunikácie, výška hrebeňa strechy max 
8,5 m nad úrovňou miestnej komunikácie 

9.  umiestnenie žúmp na pozemku: žumpy budú na jednotlivých pozemkoch umiestnené tak, aby 
bolo možné budúce odvedenie odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

10. odkanalizovanie jednotlivých rodinných domov nie je možné riešiť ani dočasne domovými 
čistiarňami odpadových vôd 

11. požiadavky na dopravné komunikácie: dopravné komunikácie (dimenzie, vzdialenosť 
križovaní,..) musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem 

12. statická doprava - parkovanie musí byť riešené na vlastných pozemkoch rodinných domov 
13. ďalší postup projektovej prípravy : vypracovanie projektovej dokumentácie (urbanistická štúdia, 

alebo PD pre územné konanie), ktorá bude riešiť podrobne hmotové a priestorové usporiadanie 
celého územia, alebo územia rozdeleného na logické prevádzkové celky. Uvedená projektová 
dokumentácia bude riešiť perspektívne odkanalizovanie územia podľa aktuálneho stavu prípravy 
výstavby verejnej kanalizácie v obci - bude vopred dohodnuté s obcou. 

14. verejno-prospešné stavby - nenavrhujú sa 
 
Zmeny a doplnky Územného plánu Bernolákovo, máj 2004: 
 
označenie znenie - platný ÚPN SÚ 

Bernolákovo júl 1995 
znenie zmeny alebo doplnku ÚPN 
Bernolákovo máj 2004 

Z1 - zmena č.1 hranica zastavaného územia zmena = posun hranice zastavaného 
územia 

D1 - doplnok č.1 plocha nebola súčasťou riešeného 
územia  

doplnok = stanovenie funkčného využitia 
plochy: “plocha rodinných domov”  

 
 
IX.2. SMERNÁ ČASŤ 
 
Smernú časť predmetnej územnoplánovacej dokumentácie tvoria relevantné odseky kapitol I. až 
VIII. tejto dokumentácie. 
 
Ďalšie odporúčania: 
1. architektúru rodinných domov zladiť s okolitým vidieckym typom obytného prostredia 
2. vytvoriť minimálne jedno lokálne centrum - verejný priestor pre umiestnenie lavičiek, prípadne 

detského ihriska pre najmenšie deti 
 

*** 
 
Záverečné ustanovenie:   
Dokumentácia “Zmeny a doplnky územného plánu Bernolákovo, máj 2004” ako aj jej jednotlivé 
časti sú predmetom Autorského zákona č. 383/1997 Z.z., z ktorého vyplývajú práva spracovateľa pri 
ďalšom používaní dokumentácie ako i pri ďalšom rozpracovaní predmetu riešenia do ďalších 
stupňov projektovej dokumentácie. 

***  
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X. PRÍLOHY 
 
Príloha č. 1 Zmenšené kópie vybraných výkresov  “Urbanistickej štúdie Bernolákovo - 

Jabloňová ulica, jún 2003” 
- výkres č.2: Komplexný urbanistický návrh 
- výkres č.5: Riešenie dopravy 
- výkres č.7: Zásobovanie elektrickou energiou 
- výkres č.8: Telekomunikácie 
- výkres č.9: Zásobovanie plynom 
- výkres č.10: Zásobovanie vodou 

 
Príloha č. 2 Kópie vyjadrení, ktoré boli vydané k “Urbanistickej štúdii Bernolákovo - 

Jabloňová ulica, jún 2003” 
1. Obec Bernolákovo Obecný úrad Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo  
4. Okresný úrad Senec odbor ŽP, odd. ochrany ovzdušia,  Hurbanova 21, 903 01 Senec 
5. Okresný úrad Senec odbor ŽP, odd. ochr. prír. a zložiek ŽP, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
6. Okresný úrad Senec odbor ŽP,  odd. star. o ŽP a ÚP, ŠVS, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
7. Okresný úrad Senec,  štátny okresný hygienik Hurbanova 1, 903 01 Senec 
8. Okresný úrad v Senci, odbor dopravy a cestného hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
9. Okresný úrad Senec odbor CO, Hurbanova 21, 903 01 Senec  
10.Hasičský a záchranný zbor Okresné riaditeľstvo  Pezinok, Suvorovova 1, 902 01 Pezinok 
11.Krajský pamiatkový úrad Leškova 17, 811 04 Bratislava 
12.Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
13.Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, Okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 903 01 Senec 
14.Slovenské telekomunikácie, a.s., Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava  
15.Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6,  816 47 Bratislava  
16.Slovenský plynárenský priemysel, a.s., OZ Votrubova 1 825 17 Bratislava 
18.Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. odbor  vodohospodárskeho rozvoja Prešovská 48, 
826 46 Bratslava 
19.Slovenský vodohospodársky podnik št.p. OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, 842 17   
Bratislava 
20.Slovenský pozemkový fond regionálny odbor, Krížna 52, 821 08 Bratislava 
21.SVP št.p. OZ Hydromeliorácie, Vrakunská cesta 29, 825 63 Bratislava 
 

Príloha č. 3 Uznesenie OZ Bernolákovo č.6/5/2003 
 

Príloha č. 4 Grafické prílohy Nariadenia vlády SR č.585/2002 Z.z - KÚRS 2001 
 

Príloha č. 5 Zmenšená kópia výrezu výkresu Komplexný urbanistický výkres - sídelná 
štruktúra, ÚPN VÚC Bratislavského kraja 
 

Príloha č. 6 Kópie listov vlastníctva 
 

Príloha č. 7 Potvrdenie o BPEJ 
- List Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy zo dňa 27.11.2000 
- List Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy zo dňa 1.12.2000 
- Určenie BPEJ - Okresný úrad v Senci, č.j.1623/527/2000 
 

Príloha č. 8 Zoznam doteraz vypracovaných ÚPP na území katastra obce Bernolákovo 
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