
Územný plán obce Bernolákovo - zmeny a doplnky č. 2/2004                                                                                                                                                                                               strana 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ú  Z  E  M  N  Ý     P  L  Á  N    O  B  C  E   
 

B  E  R  N  O  L  Á  K  O  V  O  
 

Z M E N Y   A   D O P L N K Y   Č .  2 / 2 0 0 4 
 

ktorým  sa  mení  a dopĺňa  ÚPN - SÚ Bernolákovo v znení  
neskorších  zmien  a  doplnkov,  schválený uznesením OZ  
č. 7 / 95 zo dňa 13. 12. 1995 a 19 / 2002 zo dňa 12. 06. 2002 

 
(samostatná príloha) 

 
Č i s t o p i s 

ÚPn s. r. o.                                                                                                                                                                                                                                                                        © január 2005 
 



Územný plán obce Bernolákovo - zmeny a doplnky č. 2/2004                                                                                                                                                                                               strana 2 
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Územný plán obce Bernolákovo - zmeny a doplnky č. 2/2004 (pôvodný názov „Územný plán 
sídelného útvaru“ sa zmenil na „Územný plán obce“ nakoľko došlo k zmene právnych 
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
 

1. Údaje o zadaní 

Dokumentáciu „Územného plánu obce Bernolákovo - zmeny a doplnky č. 2/2004“ (ďalej len 
„Zmeny a doplnky č. 2/2004“) obstarala Obec Bernolákovo v zmysle § 30 a 31 Stavebného 
zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov) Ing. arch. Miroslavy Valkovej, Horná 81, 974 01 Banská 
Bystrica - registračné číslo 010.  

Požiadavkou obce Bernolákovo na spracovanie dokumentácie bolo: 

− doplniť lokalitu Nová Bažantnica, nachádzajúcu sa cca 1000 m juhovýchodne od 
zastavaného územia obce, medzi navrhované plochy so záväzným funkčným 
využitím: plocha pre obytné územia - navrhovaná plocha D3/O (D3 = doplnok ÚPN) 

− doplniť výhľadové dopravné napojenie navrhovanej plochy D3/O na nadradenú 
komunikačnú sieť - štátne cesty I. a III. triedy - po navrhovaných plochách D1/D a 
D2/D so záväzným funkčným využitím: dopravná plocha (D1, D2 = doplnok ÚPN)                
s napojením na štátnu cestu III/06166 prostredníctvom Poľnej ulice (I. etapa) a na štátnu 
cestu I/61 prostredníctvom komunikácie s mimoúrovňovým križovaním (II. etapa), 
navrhovanej v pôvodnej dokumentácii východne od zastavaného územia obce 
Bernolákovo (viď návrhy v textovej a grafickej časti - kapitola č. 11, grafická príloha                
č. 4). 

     

  

− doplniť napojenie navrhovanej plochy D3/O na nadradené trasy technickej 
infraštruktúry (s napojením na existujúce trasy a zariadenia TI - viď návrhy v textovej a 
grafickej časti - kapitoly č. 12-16, grafické prílohy č. 5-8) 

− zrušiť návrh ČOV východne od zastavaného územia obce a návrh odkanalizovania 
riešiť s vyústením do existujúcej ČOV Bernolákovo - Z1/O (Z1 = zmena ÚPN). 

Postup obstarania a spracovania 

Postup obstarania a spracovania „Zmien a doplnkov č. 2/2004“ je v súlade  so zákonom                
č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov, Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a 
ÚPD a Metodickým usmernením obstarania a spracovania územného plánu obce (MŽP SR). 

Zmeny a doplnky č. 2/2004 sú spracované ako samostatná príloha schválenej územno-
plánovacej dokumentácie - „ÚPN-SÚ Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov: 

− textová časť je spracovaná v rozsahu zmien a doplnkov kapitol pôvodnej dokumentácie 
(č. B.1-B.16), vrátane návrhu nových kapitol (č. B.17-B.21), ktoré neboli spracované                
v pôvodnej dokumentácii 

   

− grafická časť je spracovaná v rozsahu zmien a doplnkov tých grafických príloh pôvodnej 
dokumentácie, ktoré boli predmetom riešenia dokumentácie Zmien a doplnkov                  
č. 2/2004, navrhované zmeny a doplnky sú zakreslené do výrezov týchto výkresov                  
v rovnakom merítku ako pôvodná dokumentácia: 

 01. Širšie vzťahy, M 1: 50000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 1 
 02. Komplexný urbanistický návrh, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu              
 č. 2 
 03. Ekológia a ŽP 3, M 1:5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 5 
 04. Doprava, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 6 
 05. Vodné hospodárstvo, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 7 
 06. Elektrifikácia, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 8 
 07. Telekomunikácie, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 9 
 08. Plynofikácia, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 10 
 09. Vyhodnotenie záberov PPF a LPF, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou  
 výkresu č. 12. 

Poznámka: Výrezy výkresov pôvodnej dokumentácie sú počítačovo spracované (nebolo možné použiť kópiu pôvodnej 
dokumentácie, nakoľko riešené územie lokality Nová Bažantnica sa v pôvodných výkresoch nenachádzalo). 

Pri prerokovaní „Zmien a doplnkov č. 2/2004“ sa bude postupovať podľa ustanovení § 22 až 
25 Stavebného zákona.  

Dokumentácia bude potom predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu (§ 26)                   
a stane sa záväzným podkladom pre ďalšie stupne územno-plánovacej a ostatnej projektovej 
dokumentácie (§ 27-28). Celá dokumentácia po jej prerokovaní a schválení bude uložená 
spolu s kompletným pôvodným schváleným „ÚPN-SÚ Bernolákovo“ v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

Poznámka: Pred spracovaním „Zmien a doplnkov č. 2/2004“ bolo obcou Bernolákovo odsúhlasené „Zadanie pre spracovanie 
urbanistickej štúdie obytnej zóny Bernolákovo - Nová Bažantnica“ (viď „Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bernolákove               
č. 9/12/2004 zo dňa 19.2.2004“), čím obec Bernolákovo zároveň vyjadrila svoj súhlas s navrhovaným zámerom. Vzhľadom 
na veľký rozsah riešeného územia bude urbanistická štúdia (v rozpracovanosti variantne) spracovaná až následne po 
schválení zmien a doplnkov územného plánu obce, pričom zohľadní požiadavky účastníkov pripomienkového konania                    
k Zmenám a doplnkom č. 2/2004, čím sa získajú vstupné podklady pre ďalšie podrobnejšie riešenie. Pre účely overenia 
využiteľnosti územia lokality Nová Bažantnica boli vypracované 2 overovacie štúdie, ktoré boli podkladom pre bilancie 
navrhovaného riešenia, použité pri výpočte orientačných nárokov na inžinierke siete (viď časť C: Prílohy).    
 
 

2. Podklady a hlavné ciele riešenia  

Pre „Zmeny a doplnky č. 2/2004“ boli východiskové najmä tieto podklady: 

− „Overovacie štúdie urbanistického riešenia lokality Nová Bažantnica“, Ing. arch. Monika 
Dudášová, máj 2004 (viď časť C: Prílohy), 

− „Nariadenie vlády SR č. 528/2002 Z. z. - Príloha k nariadeniu vlády č. 528/2002 Z. z., 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 - Záväzná časť“ (viď časť C: Prílohy),  
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− „Nariadenie vlády SR č. 20/2003 Z. z. z 8. januára 2003, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC 
Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z. z. - Príloha č. 2 k 
nariadeniu vlády č. 64/1998 Z. z.“ (v úplnom znení) (viď časť C: Prílohy),  

− „Územný plán sídelného útvaru Bernolákovo", dátum spracovania: júl 1995, spracovateľ: 
Stavoprojekt a. s., schválený Uznesením OZ č. 7/95 zo dňa 13.12.1995,  

− „Zmeny a doplnky Územného plánu Bernolákovo“, dátum spracovania: jún 2002, 
spracovateľ: Ateliér PRO-ARCH, schválené Uznesením OZ č. 19/2002 zo dňa 
12.06.2002, 

− „Bernolákovo - generel plynofikácie obce“, dátum spracovania: 06.1997, spracovateľ: 
PLYNSA projektová kancelária, 

− „Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bernolákove č. 9/12/2004 zo dňa 19.2.2004“, 
ktorým sa schvaľuje „Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny 
Bernolákovo - Nová Bažantnica“ (viď časť C: Prílohy), 

− kópie z katastrálnej a pozemkovej mapy (parcely registra „C“ a „E“), výpisy z listov 
vlastníctva, získané na Správe katastra Senec (viď časť C: Prílohy), 

− určenie kódov BPEJ, získané na Obvodnom pozemkovom úrade v Senci (viď časť C: 
Prílohy), 

− „Znalecký posudok ocenenia lesa podľa zadania č. 15/2003“, vypracovaný Ing. 
Františkom Hombauerom (viď časť C: Prílohy) 

− podklady získané v rámci prípravných prác od dotknutých účastníkov (viď časť C: 
Prílohy) 

− „Cesta I/61 Bratislava - Senec“, Zámer, GC Geoconsult, spol. s r. o., apríl 2004 (úvodná 
strana + výrez situácie technického riešenia viď časť C: Prílohy). 

Dôvodom obstarania a spracovania „Zmien a doplnkov č. 2/2004“ je záujem väčšinového 
vlastníka parciel ako aj obce Bernolákovo využiť územie lokality Nová Bažantnica pre 
výstavbu obytnej zóny na pozemkoch (navrhovaná plocha D3/O): 

− parc. č. (register E): 2044, výmera: 1360 m2, druh pozemku: ostatné plochy 

− parc. č. (register E): 2045, výmera: 7010 m2, druh pozemku: ostatné plochy 

− parc. č. (register E): 2046/1, výmera: 6384 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

− parc. č. (register E): 2046/2, výmera: 3613 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2046/3, výmera: 11875 m2, druh pozemku: lesné pozemky 

− parc. č. (register E): 2046/5, výmera: 356 m2, druh pozemku: záhrady 

− parc. č. (register C): 2046/5, výmera: 3170 m2, druh pozemku: záhrady 

− parc. č. (register E): 2046/6, výmera: 8558 m2, druh pozemku: lesné pozemky 

− parc. č. (register C): 2048, výmera: 1525 m2, druh pozemku: zastavané plochy                            
a nádvoria 

− parc. č. (register E): 2049, výmera: 456 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

− parc. č. (register E): 2050, výmera: 27334 m2, druh pozemku: lesné pozemky 

− parc. č. (register E): 2051, výmera: 36960 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2052, výmera: 2686 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

− parc. č. (register C): 2052, výmera: 2504 m2, druh pozemku: záhrady 

− parc. č. (register E): 2053, výmera: 8441 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2054, výmera: 33406 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2055, výmera: 12520 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2056, výmera: 7067 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

− parc. č. (register E): 2057, výmera: 2007 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2058, výmera: 48033 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2059, výmera: 20961 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2060, výmera: 5413 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2061, výmera: 20602 m2, druh pozemku: orná pôda, 

riešiť dopravné napojenie a trasy sietí technickej infraštruktúry (telekomunikácie) obytnej zóny 
na pozemkoch (navrhované plochy D1/D a D2/D): 

− parc. č. (register E): 2041/27, výmera: 1155 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2350, výmera: 14048 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register C): 2521, riešená časť: 1425 m2 (celková výmera: 34445 m2), druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

− parc. č. (register E): 2384, riešená časť: 350 m2 (celková výmera: 11096 m2), druh 
pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2381/2, riešená časť: 350 m2 (celková výmera: 5165 m2), druh 
pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2381/1, riešená časť: 350 m2 (celková výmera: 5164 m2), druh 
pozemku: orná pôda 

− parc. č. (nemá založený LV): 2366, riešená časť: 30 m2, druh pozemku: orná pôda 

− parc. č. (register E): 2362/2, riešená časť: 30 m2 (celková výmera: 419 m2), druh 
pozemku: orná pôda 
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a riešiť trasy sietí technickej infraštruktúry (verejný vodovod, verejná kanalizácia - výtlak, 
kábelové vedenie VN) obytnej zóny - parc. č. pozemkov neuvádzame, nakoľko sa jedná len     
o dočasný záber plôch a taktiež nie je známe presné trasovanie sietí. 

Dôvodom pre riešenie obytnej zóny v uvedenom rozsahu je aj reakcia na dopyt investorov                          
po pozemkoch pre obytnú výstavbu v priestore blízkeho okolia Bratislavy. 

Cieľom obstarania a spracovania „Zmien a doplnkov č. 2/2004“ je odsúhlasiť záväzný 
podklad pre ďalšie stupne územno-plánovacej a ostatnej projektovej dokumentácie (§ 27-28), 
navrhnúť komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia lokality 
Nová Bažantnica, stanoviť zásady organizácie územia, vecne a časovo koordinovať jednotlivé 
činnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 1 Zákona č. 50/1976 
v znení neskorších predpisov. Ciele a smerovanie rozvoja územia bude územný plán 
podriaďovať ochrane a rozvoju životného prostredia, kultúrno-historických a prírodných 
hodnôt územia, pričom bude hľadať možnosti optimálneho využitia zdrojov a rezerv územia 
na jeho spoločensky najefektívnejší urbanistický rozvoj. 

Ciele sú konkretizované a premietnuté do návrhov, ktoré uvádzame v nasledujúcom texte 
(časť B) ako riešenie územného plánu obce.   
 
 

3. Zhodnotenie prv spracovanej ÚPD a Zadania 

Zhodnotenie územného plánu obce 

Obec Bernolákovo má spracovaný „Územný plán sídelného útvaru Bernolákovo“ (ďalej len 
„ÚPN-SÚ Bernolákovo“), schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bernolákove                
č. 7/95 zo dňa 13.12.1995, ktorého východiskom boli Územné a hospodárske zásady (podľa v 
súčasnosti platných predpisov Zadanie) a Koncept riešenia. Neskôr boli spracované aj zmeny 
a doplnky pôvodnej dokumentácie („Zmeny a doplnky územného plánu Bernolákovo“), 
schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Bernolákove č. 19/2002 zo dňa 12.06.2002, 
ktoré vzhľadom na svoj obsah a rozsah nemajú vplyv na spracovanie „Zmien a doplnkov                
č. 2/2004“.  

 

 

Pôvodná dokumentácia sa vo svojich návrhoch nezaoberala riešeným územím lokality Nová 
Bažantnica. Pre lokalitu Nová Bažantnica nebolo určené žiadne záväzné funkčné využitie,               
z čoho usudzujeme, že bolo ponechané súčasné funkčné využitie podľa stavu v katastri 
nehnuteľností - orná pôda, záhrady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy, 
zastavané plochy a nádvoria. 

Zámer „Zmien a doplnkov č. 2/2004“ využiť lokalitu Nová Bažantnica pre výstavbu obytnej 
zóny - navrhovanej plochy so záväzným funkčným využitím: plochy pre obytné územia                     
(s vymedzením prípustných a neprípustných funkcií) je v súlade s cieľmi stanovenými pre 
rozvoj obce v Územných a hospodárskych zásadách, schválených Uznesením č. 4 obecného 
zastupiteľstva - IV.1993 - cieľ D. Rodinná zástavba pre región Bratislavy. 

Zhodnotenie dokumentácie vyššieho stupňa 

Základným východiskovým dokumentom pre „Zmeny a doplnky č. 2/2004“ je schválený KÚRS 
Slovenska 2001 a ÚPN VÚC Bratislavský kraj a ich záväzné časti:  

− Nariadenie vlády SR č. 528/2002 Z. z. - Príloha k nariadeniu vlády č. 528/2002 Z. z., 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 - Záväzná časť,  

− Nariadenie vlády SR č. 20/2003 Z. z. z 8. januára 2003, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC 
Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z. z. - Príloha č. 2 k 
nariadeniu vlády č. 64/1998 Z. z. (v úplnom znení).  

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 vo svojej záväznej časti zaraďuje obec 
Bernolákovo do jadrového pásma ťažiska osídlenia najvyššej úrovne (bratislavsko-trnavské 
ťažisko osídlenia ako najvýznamnejšia aglomerácia medzinárodného významu) a rozvojovej 
osi prvého stupňa (považská rozvojová os Bratislava - Trnava - Trenčín - Žilina). 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 vo svojej záväznej časti určuje niektoré 
všeobecné podmienky pre rozvoj miest a obcí, k riešenému územiu sa čiastočne viažu 
niektoré podmienky „V oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom                       
a vidiekom“ a „V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany 
prírody, prírodných zdrojov a tvorby krajinnej štruktúry“ (viď podčiarknuté state KÚRS 
Slovenska 2001 - časť C: Prílohy). 

ÚPN VÚC Bratislavský kraj vo svojej záväznej časti zaraďuje obec Bernolákovo do 
jadrového pásma ťažiska osídlenia najvyššej úrovne (bratislavsko-trnavské ťažisko osídlenia 
ako súčasť vyššej celoeurópskej aglomerácie Viedeň - Bratislava - Györ) a rozvojovej osi 
prvého stupňa (považská rozvojová os Bratislava - Trnava - Trenčín - Žilina). 

ÚPN VÚC Bratislavský kraj vo svojej záväznej časti určuje niektoré všeobecné podmienky pre 
rozvoj miest a obcí, k riešenému územiu sa čiastočne viažu niektoré „Záväzné regulatívy 
územného rozvoja“ (viď podčiarknuté state ÚPN VÚC Bratislavský kraj - časť C: Prílohy). 
 
 

4. Prerokovanie koncepcie riešenia a KN ÚPN obce 

Koncept riešenia bol vypracovaný a prerokovaný len v rámci spracovania pôvodnej 
dokumentácie. Vzhľadom na charakter dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2/2004“, iný 
koncept riešenia nebol vypracovaný. 
 
 
 
 

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 
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1. Základné rozvojové predpoklady obce 

Obec Bernolákovo vzhľadom na polohový potenciál (blízkosť hl. mesta SR Bratislavy - cca 20 
km do centra mesta), prírodné danosti (vodný tok Čierna voda) a rekreačný potenciál (golfový 
areál s parkom a kaštieľom v zastavanom území obce) má vysoké predpoklady pre rozvoj 
obce v budúcnosti. Tieto predpoklady sa prejavujú najmä dopytom po stavebných pozemkoch 
na výstavbu rodinných domov. Potenciál lokality Nová Bažantnica spočíva najmä v jej 
situovaní v priamej nadväznosti na vodný tok Čierna voda a jeho vegetáciu, ako aj v polohe 
mimo zastavané územie obce, čím sa vytvára priestor pre max. posilnenie intimity obytného 
prostredia.  

Vypracovaný zámer Slovenskej správy ciest „Cesta I/61 Bratislava - Senec“ uvažuje                        
s variantným riešením komunikácie (2 varianty), ktorá bude výhľadovo zabezpečovať 
dopravné napojenie riešeného územia (viď výrez „Situácie technického riešenia“ v časti C: 
Prílohy). V obidvoch prípadoch sa jedná o úpravu smerového vedenia cesty I/61 mimo 
zastavané územie dotknutých obcí (Bernolákovo, Veľký Biel), o jej úpravu v kategórii C 22,5 v 
plnom profile v celom riešenom úseku a o vyriešenie napojenia dotknutých obcí 
prostredníctvom mimoúrovňových križovatiek. Navrhovaný „modrý variant“ nepredstavuje 
pre riešené územie lokality Nová Bažantnica žiadne zmeny v navrhovanom dopravnom 
napojení, „fialový variant“ približuje mimoúrovňové napojenie východnej časti obce 
Bernolákovo do polohy v blízkosti riešeného územia a taktiež rieši odbočenie smerom                    
k lokalite Nová Bažantnica (mimoúrovňová križovatka Bernolákovo - východ). Obidva 
varianty, najmä však „fialový variant“ posilňujú polohový potenciál riešeného územia ako aj 
dotknutých obcí z dopravného hľadiska.  

Vybraný variant a definitívnu trasu cesty I/61 bude potrebné zapracovať do 
územnoplánovacej dokumentácie VÚC Bratislavský kraj a dotknutých obcí, t. j. aj obce 
Bernolákovo. Ktorékoľvek z riešení cesty I/61 nebude mať vplyv na ostatné návrhy lokality 
Nová Bažantnica. 

Železnice SR nezávisle od zámerov Slovenskej správy ciest uvažujú v rámci modernizácie 
trate s náhradou úrovňového železničného priecestia cesty III/06166 cestným nadjazdom. 
Vybudovanie cestného nadjazdu by výrazne skvalitnilo napojenie východnej časti obce 
Bernolákovo ako aj riešeného územia v I. etape (t. j. do vybudovania mimoúrovňovej 
križovatky Bernolákovo - východ). Návrh cestného nadjazdu si nevyžiada zmeny                
v územnoplánovacej dokumentácii. 

              

 
 

2. Vymedzenie riešeného územia, kataster obce 

Riešeným územím pre „Zmeny a doplnky č. 2/2004“ je lokalita Nová Bažantnica, 
nachádzajúca sa cca 1000 m juhovýchodne od zastavaného územia obce Bernolákovo. 
Riešené územie je situované v obci Bernolákovo, katastrálne územie Bernolákovo, okres 
Senec, kraj Bratislavský. Vzhľadom na svoju polohu v značnej vzdialenosti od zastavaného 
územia obce a navrhovaných plôch pôvodného územného plánu, bude riešené územie plniť 

úlohu samostatného obytného satelitu. Väzbu na obec Bernolákovo a okolité obce zabezpečí 
existujúca komunikačná sieť, lokalita sa v I. etape napojí na štátnu cestu III/06166 po Poľnej 
ulici. Väzbu na hl. mesto SR Bratislavu, okresné mesto Senec a okolité mestá a obce 
zabezpečí existujúca štátna cesta I/61 - v II. etape (resp. jej plánované trasy v obchvate obce 
Bernolákovo - „modrý“ alebo „fialový“ variant), na ktorú sa lokalita napojí prostredníctvom 
komunikácie s mimoúrovňovým križovaním, plánovanej v pôvodnom „ÚPN-SÚ Bernolákovo“ 
(resp. v zámere „Cesta I/61 Bratislava - Senec“ v prípade „fialového“ variantu). 

V rámci riešenia „Zmien a doplnkov č. 2/2004“ je riešené územie rozdelené na 3 navrhované 
plochy:  

− navrhovaná plocha D1/D zahŕňa pozemky parc. č. (register E): 2384 (časť), 2381/2 
(časť), 2381/1 (časť) a parc. č. (register C): 2521 (časť) 

− navrhovaná plocha D2/D zahŕňa pozemky parc. č. (register E): 2350, 2041/27, 2362/2 
(časť) a parc. č. (nemá založený LV): 2366 (časť) 

− navrhovaná plocha D3/D zahŕňa pozemky parc. č. (register E): 2044, 2045, 2046/1, 
2046/2, 2046/3, 2046/5, 2046/6, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 
2058, 2059, 2060, 2061a parc. č. (register C): 2046/5, 2048, 2052. 

Poznámka: Pozemky, na ktorých je navrhované umiestnenie niektorých trás sietí technickej infraštruktúry (verejný vodovod, 
verejná kanalizácia, kábelové vedenie VN), nie sú zaradené ako navrhované plochy, nakoľko sa jedná len o dočasný záber 
plôch a taktiež nie je známe presné trasovanie sietí. 

Navrhovaná plocha D1/D je v celom úseku ohraničená hustým stromoradím.  

Navrhovaná plocha D2/D je ohraničená poľnohospodárskou pôdou bez akejkoľvek 
vegetácie.  

Hranicu navrhovanej plochy D3/O z jej juhozápadnej časti tvorí vodný tok Čierna voda 
(zdôraznený lesným porastom), ostatné hranice tvorí orná pôda (severozápadnú                          
a juhovýchodnú hranicu plochy zdôrazňuje líniová nelesná stromová a drevinová vegetácia).  

V súčasnosti sú plochy riešeného územia využívané na účely poľnohospodárstva (orná pôda, 
záhrady, TTP) a lesného hospodárstva (lesné pozemky), pôvodné objekty hospodárskej 
usadlosti, nachádzajúcej sa v severozápadnej časti riešeného územia, boli asanované. 
Plochou riešeného územia v smere severozápad - juhovýchod prechádza VTL plynovod, 
ktorý ovplyvňuje budúce využitie územia svojim ochranným a bezpečnostným pásmom. Iné 
stavby sa v riešenom území nenachádzajú. 

Celková výmera riešeného územia je 289.979 m2, z toho: navrhovaná plocha D1/D = 2.475 
m2, navrhovaná plocha D2/D = 15.263 m2, navrhovaná plocha D3/D = 272.241 m2.  

 
 

 

3. Urbanistická koncepcia 
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„Zmeny a doplnky č. 2/2004“ nezasahujú do urbanistickej koncepcie riešenia pôvodného 
„ÚPN-SÚ Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov, ale plynulo nadväzujú na 
stanovené zásady rozvoja: A/ Rekonštrukcia historického jadra Bernolákova, B/ Vybudovanie 
centra voľného času, C/ Vybudovanie podnikateľských aktivít regionálneho významu, D/ 
Rodinná zástavba pre región Bratislavy, E/ Dobudovanie technickej infraštruktúry - v časti cieľ 
D/.  

Vzhľadom na polohu riešeného územia mimo zastavané územie obce Bernolákovo, čo 
vytvára možnosť vytvorenia samostatného obytného satelitu, navrhujeme upraviť cieľ D/, 
resp. navrhujeme doplniť nový cieľ nasledovne: 

F/ Rodinná a málopodlažná bytová zástavba (plochy pre obytné domy) s prislúchajúcimi 
plochami pre región Bratislavy, 

nakoľko považujeme za potrebné vytvoriť v tejto „satelitnej“ obytnej zóne aj zodpovedajúce 
plochy občianskej vybavenosti, polyfunkčné obytné plochy, športovo-rekreačnú vybavenosť 
miestneho významu, plochy podnikateľských aktivít miestnych, plochy vysokej zelene verejnej 
a ostatnej, plochy nízkej zelene verejnej a ostatnej, ako aj potrebné dopravné                   a 
technické vybavenie. 

V dotyku s riešeným územím a v jeho okrajovej časti sa nachádza vodný tok Čierna voda, 
plochy nelesnej drevinovej vegetácie a lesných porastov, ktoré okrem ekologickej funkcie 
výraznou mierou formujú krajinný obraz a determinujú aj možnosti priestorového rozvoja 
riešeného územia.  

Určujúcim faktorom kompozičnej osnovy riešeného územia (RÚ) sú jednoznačne dané 
možnosti dopravného napojenia lokality, ako aj limitujúce faktory rozvoja (vodný tok v dotyku 
s RÚ, lesný porast v RÚ, nelesná drevinová vegetácia po obvode RÚ, plocha hospodárskej 
usadlosti v RÚ - iný vlastník pozemku, trasa VTL plynovodu v RÚ). Hlavným kompozičným 
uzlom bude priestor dopravného nástupu do navrhovanej plochy obytnej zóny D3/O, kde by 
sa mala sústrediť potrebná občianska a športovo-rekreačná vybavenosť pre obytnú zónu. 
Ostatné časti riešeného územia by mali vytvárať priestory intímneho (ničím nerušeného) 
obytného prostredia, doplnené plochami zelene a drobnými športovými plochami (detské 
ihriská).  

Pri novej výstavbe bude nevyhnutné rešpektovanie vidieckeho charakteru zástavby, najmä jej 
výškovej hladiny a urbanistickej mierky. Záväzné regulatívy výšky a hustoty zástavby sú 
uvedené v kapitole č. 21: Návrh záväznej časti. 

Ďalej odporúčame urbanistické dotvorenie verejných priestorov riešeného územia (najmä 
ťažiskové priestory) - výsadba a úprava trávnikov, dobudovanie peších rozptylových plôch, 
osadenie prvkov drobnej architektúry, lavičiek, integrácia parkovacích miest so zeleňou                         
a pod. V týchto polohách odporúčame aj výstavbu objektov charakteru výškových dominánt. 

V nadväznosti na schválené „Zmeny a doplnky č. 2/2004“ je nutné obstarať urbanistickú 
štúdiu, ktorá bude riešiť konkrétne využitie plôch riešeného územia (v rozpracovanosti 
variantne) a bude podkladom pre vydávanie územných rozhodnutí, resp. vypracovať 

komplexnú dokumentáciu pre ÚR v rozsahu celej plochy D3/O (s návrhom urbanisticko-
architektonického, dopravného a technického riešenia). 

Ochrana kultúrneho dedičstva 

V riešenom území lokality Nová Bažantnica sa nenachádzajú objekty zapísané v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu (ÚZPF), architektonické pamiatky, solitéry s historickou                    
a kultúrnou hodnotou, ani nie je vymedzené pamiatkovo chránené územie.  

V katastrálnom území obce Bernolákovo sú evidované archeologické lokality a nálezy. Je 
preto možné, že pri zemných prácach v riešenom území budú zistené archeologické nálezy, 
resp. situácie.  

Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi sa vyžaduje 
splnenie podmienky v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového 
fondu a zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov: 

− stavebník si od príslušného pamiatkového úradu v každom stupni územného                          
a stavebného konania vyžiada rozhodnutie ku každej pripravovanej stavebnej činnosti 
súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba 
...) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu 
archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok - v prípade, 
že Pamiatkový úrad rozhodne o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum (§ 37 ods. 3 
zákona č. 49/2002 Z. z.) stavebník musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo zákona 
č. 49/2002 Z. z.. 

Poznámka: Pri spracovaní boli použité podklady, ktoré poskytol Archeologický ústav SAV listom č. 2172/04-6564 zo dňa 
4.6.2004.  
 
 

4. Návrh organizácie a využitia územia obce  

Územný plán vymedzuje v rámci riešeného územia navrhované plochy označené č. D1/D, 
D2/D a D3/O a stanovujú súbor regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia 
(viď kapitola č. 5). Každá navrhovaná plocha je ďalej charakterizovaná doplnkovými 
informáciami a urbanistickými bilanciami. Záväzné regulatívy sú rekapitulované aj v návrhu 
záväznej časti „Zmien a doplnkov č. 2/2004“.  

Na základe výmery plochy, max. percenta zastavanosti a na základe overovacích štúdií sme 
stanovili možný prírastok bytového fondu pre navrhovanú plochu D3/O nasledovne: 

− 350 bytových jednotiek. 

Uvažovaný prírastok bytového fondu znamená nasledovný prírastok počtu obyvateľov: 

− 350 x 3 = 1.050 obyvateľov. 
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Navrhované plochy D1/D a D2/D budú zabezpečovať hlavný dopravný nástup do lokality 
Nová Bažantnica. Sú určené predovšetkým na umiestnenie cestnej komunikácie.                
Vo vymedzenom koridore navrhovaných plôch je možné uvažovať aj s umiestnením zelene, 
cyklistických a peších komunikácií v súbehu s cestnou komunikáciou a samozrejme                       
s umiestnením zariadení a sietí technickej infraštruktúry. Návrh dopravného riešenia je 
spracovaný v kapitole č. 11: Doprava. 

         

Navrhovaná plocha D3/O je vymedzená pre obytné územia, predovšetkým pre plochy 
rodinných a bytových domov. Vzhľadom na značnú vzdialenosť lokality Nová Bažantnica od 
zastavaného územia obce Bernolákovo a najmä od centra obce je nutné, aby v lokalite boli 
obsiahnuté aj zariadenia občianskej vybavenosti miestneho významu (resp. polyfunkčné 
obytné plochy), plochy športovo-rekreačnej vybavenosti miestneho významu (ihriská                        
a oddychové plochy), príp. aj plochy podnikateľských aktivít miestnych (výrobných                
a nevýrobných bez negatívnych a rušivých vplyvov - drobné remeselné prevádzky), vysoká               
a nízka zeleň verejná a ostatná. Samozrejme je nutné zabezpečiť príslušné verejné dopravné 
a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia. Návrh funkčno-prevádzkového                
a hmotovo-priestorového riešenia navrhovanej plochy D3/O určí podrobnejší stupeň PD, pre 
ktorý budú rozhodujúce nasledovné zásady:  

         

     

− vychádzať zo záväzných častí „Zmien a doplnkov č. 2/2004“ (po schválení) a platných 
právnych predpisov a noriem, 

− vytvoriť kvalitné obytné prostredie s dôrazom na poskytnutie vysokej intimity prostredia -                       
čo predpokladá situovanie zariadení občianskej vybavenosti a iných zariadení s vyššími 
nárokmi na zásobovanie mimo stavebných pozemkov pre rodinné domy (ideálne                
v nástupnej polohe do obytnej zóny), 

           

− pri riešení plôch pre bývanie, občiansku vybavenosť a zeleň vychádzať z Metodickej 
príručky pre obstarávateľov a spracovateľov ÚPD „Štandardy minimálnej vybavenosti 
obcí“, MŽP SR 2002 a z potrieb trhu, 

− v prípade umiestnenia plôch podnikateľských aktivít miestnych uvažovať len s aktivitami 
výrobnými a nevýrobnými bez negatívnych a rušivých vplyvov - drobné remeselné 
prevádzky. 

 
 

5. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania  

Stanovenie regulatívov sme prispôsobili charakteru a mierke architektúry vidieckych sídiel                 
s rešpektovaním špecifík prírodného prostredia. 

Regulatívy sa vzťahujú na navrhované plochy s nasledovným označením a navrhovaným 
funkčným využitím: 

− D1/D: dopravné plochy 

− D2/D: dopravné plochy 

− D3/D: plochy pre obytné územia. 

Navrhované plochy sú vyznačené v grafickej časti a charakterizované prostredníctvom súboru 
regulatívov, ktoré definujú: 

− prevládajúcu funkciu  

− maximálny počet podlaží 

− maximálne percento zastavanosti. 

Rekapitulácia regulačných opatrení pre rozvojové plochy 

Č. navrhovanej 
plochy 

Výmera v ha Prevládajúca 
funkcia 

Maximálny 
počet podlaží* 

Max. percento 
zastavanosti 

D1/D 0,2475    D - 100

D2/D 1,5263    D - 100

D3/O 27,2241 O 2 - RD 

4 - RD a OV 

viac - dominanty 

30 - RD 

70 - BD a OV 

* plus podkrovie. 

Vysvetlivky: 

D = dopravné plochy - komunikácie, O = plochy pre obytné územia. 

Pre navrhované plochy stanovujeme podrobnejšiu reguláciu prípustného a neprípustného 
funkčného využitia plôch.  

Dopravné plochy - D1/D, D2/D  

Prípustné využitie:  

− komunikácie cestné, cyklistické a pešie 

− zeleň technická 

− zariadenia a siete technickej infraštruktúry 

− prvky drobnej architektúry a uličného mobiliáru. 

Neprípustné využitie: 

− iné okrem prípustných.  
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Plochy pre obytné územia - D3/O 

Prípustné využitie: 

− plochy rodinných / bytových domov a prislúchajúce zariadenia (garáže, drobné 
hospodárske objekty) 

− plochy občianskej vybavenosti 

− polyfunkčné obytné plochy 

− plochy športovo-rekreačnej vybavenosti miestneho významu (ihriská a oddychové 
plochy) 

− plochy podnikateľských aktivít miestnych (výrobných a nevýrobných bez negatívnych                
a rušivých vplyvov - drobné remeselné prevádzky) 

− vysoká a nízka zeleň verejná a ostatná 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

− ostatné súvisiace funkcie - iné okrem neprípustných 

Neprípustné využitie: 

− priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi  

− skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru 

− zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu (nákladná doprava, veľkoplošné 
parkoviská) a skladovacie plochy. 

Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

− požiadavku bezbariérovosti v riešenom území obce zohľadniť pri projektovaní 
v následných stupňoch dokumentácie pre (§ 56 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.) pre: 
- stavbu bytového domu a ostatných budov na bývanie 
- byt, ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
- stavbu rodinného domu, ak ju má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou 

pohybu  a orientácie 
- stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou 
- stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou 

pohybu  a orientácie 
- inžiniersku stavbu v časti určenej na užívanie verejnosťou. 

Zároveň musí byť zabezpečený prístup do každej vyššie uvedenej stavby, miestna 
komunikácia a verejná plocha podľa § 57 a 58 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.. 

Stavby musia spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti podľa platných 
predpisov a noriem (Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príloha k uvedenej vyhláške). 
 
 
6. Nároky na plochy mimo zastavaného územia obce, 
vymedzenie zastavaného územia obce 

V súčasnosti je zastavané územie obce Bernolákovo vymedzené hranicou zastavaného 
územia obce k 1.1.1990. 

„Zmeny a doplnky č. 2/2004“ vymedzujú tri navrhované plochy, nachádzajúce sa mimo 
hranice zastavaného územia obce, s celkovou výmerou 28,9979 ha. Plochu D3/O                           
s výmerou 27,2241 ha navrhujeme začleniť do zastavaného územia obce ako samostatnú 
enklávu, plocha bude predstavovať prírastok zastavaného územia. Úhrnný prírastok 
zastavaných plôch v rámci navrhovanej plochy D3/O bude značne nižší ako prírastok 
zastavaného územia, vzhľadom k obmedzeniam intenzity zástavby. 

Navrhovaná hranica zastavaného územia obce je vymedzená v grafickej časti (viď grafická 
príloha č. 02: Komplexný urbanistický návrh). 
 
 

7. Ochranné pásma a chránené územia  

V riešenom území sa nenachádzajú trasy nadradených systémov dopravného vybavenia 
územia, ktoré by vyžadovali rešpektovanie ochranných pásiem v zmysle Zákona č. 193/1997 
Z. z. (Cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.. 

Riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach letiska M. R. Štefánika Bratislava: 

− ochranné pásma letiska M. R. Štefánika Bratislava, schválené Štátnou leteckou 
inšpekciou rozhodnutím zn. 1-66/81 zo dňa 3.7.1981 – výškové obmedzenie 265-272 m 
n.m. B.p.v.. 

Z hľadiska ochrany trás nadradeného technického vybavenia územia je potrebné 
v riešenom území rešpektovať požiadavky na ochranné a bezpečnostné pásma existujúceho 
aj navrhovaného technického vybavenia v zmysle príslušných právnych predpisov a to: 

− ochranné pásmo vodného toku Čierna voda v šírke 5 m (t. j. pre malé vodné toky) - 
ochranné pásmo slúžiace pre výkon správy toku v súlade s ustanoveniami zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a požiadaviek správcu tokov - do ochranného pásma nie je 
možné umiestňovať žiadnu technickú infraštruktúru ani vzrastlú zeleň (akúkoľvek 
investorskú činnosť v dotyku s tokom odsúhlasiť so SVP, š. p.),  

− ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej 
telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z.                       
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a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia - navrhované vedenia                
a zariadenia, 

    

− ochranné pásma pre elektroenergetické vzdušné vedenia v zmysle zákona č. 455/1991 
Zb., § 19 – existujúce vedenie VVN, navrhované káblové vedenia VN 22 kV, navrhované 
TS: 
- vedenie V 498/8499 v rozpätí p. b. 101-102 (platí pre križovanie cestnej 

komunikácie D1/D) a v rozpätí p. b. 102-103 (platí pre križovanie s kanalizáciou 
Z1/O) – o výnimku z ochranného pásma je potrebné požiadať Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví v podrobnejšom stupni PD 

- 22 kV káblové vedenia 1m na každú stranu od krajných káblov 
- trafostanice - 10 m, 

− ochranné a bezpečnostné pásmo plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia 
vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu 
technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu -   
v zmysle zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike (§ 27 a § 28) - existujúci VTL DN700 
PN40, navrhovaná RS 500 m3/hod s výstupným tlakom 0,4 MPa: 
- ochranné pásmo 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou 

do 700 mm, 1 m pre nízkotlakové a stredotlakové plynovody                            a 
plynovodné prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území obce, 8 m 
pre technologické objekty (regulačné stanice) 

- bezpečnostné pásmo 50 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách                
s menovitou svetlosťou nad 350 mm (pri nízkotlakových a stredotlakových 
plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi rozvádzajú plyny v mestách a v súvislej 
zástavbe obcí, sa bezpečnostné pásma určia v súlade s technickými požiadavkami 
dodávateľa plynu). 

      

Poznámka: Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie 
prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakových plynovodoch                    
a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva. 

Územný plán nevymedzuje žiadne chránené územia.  

V riešenom území je potrebné rešpektovať ochranné pásmo vo vzdialenosti 50 m od hranice 
lesných pozemkov, resp. výnimku z ochranného pásma dohodnúť s ogánom štátnej správy 
lesného hospodárstva v podrobnejšom stupni PD. 
 
 

8. Nároky na verejnoprospešné stavby 

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 108, ods. 3) a vyhlášky               
č. 55/2001 Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť 
pozemky a stavby za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného 
technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia. 
V riešenom území je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby v zmysle 

zoznamu uvedenom v schéme záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (viď 
posledný odsek kapitoly č. 21: Návrh záväznej časti). 

Presné umiestnenie verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb na pozemkoch bude 
riešené v podrobnejšom stupni projektovej dokumentácie (ich umiestnenie v „Zmenách                      
a doplnkoch č. 2/2004“ je len orientačné). 
 
 

9. Poľnohospodársky a lesný pôdny fond 

Poľnohospodársky pôdny fond 

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podklady k vyhodnoteniu boli získané 
na Katastrálnom úrade v Bratislave - Správa katastra Senec a Obvodnom pozemkovom 
úrade v Senci. Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Bernolákovo. Celé 
riešené územie - navrhované plochy D1/D, D2/D a D3/O - sa nachádza mimo hranice 
zastavaného územia obce a je vyznačené v grafickej časti (viď výkres č. 09).    

Poľnohospodárska pôda v riešenom území je obhospodarovaná ako orná pôda, trvalé trávne 
porasty a záhrady s BPEJ 0034015 (5.), 0035031 (6.), 0032062 (6.) a 0001001 (6.)                          
vo vlastníctve súkromných vlastníkov. 

Hlavné pôdne jednotky v riešenom území sú: 

0034015 - černozeme typické, karbonátové na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké až 
ťažké, s ľahkým podorničím, vysychavé 

0035031 - černozeme typické, karbonátové na karbonátových aluviálnych sedimentoch, 
ľahké, vysýchavé 

Celková výmera riešeného územia 28,9979 ha 

Výmera lokality na bývanie (D1/O) 27,2241 ha 

Výmera komunikácií (D1/D, D2/D) 1,7738 ha 

Plocha nepoľnohospodárskej  pôdy 1,1320 ha 

Plocha lesnej pôdy 4,7767 ha 

Celkový záber poľnohospodárskej pôdy 23,0892 ha 
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Alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde (§ 12 ods. b/ zákona                         
č. 220/2004 Z. z.) nebolo riešené, nakoľko sa jedná o jediný konkrétny zámer výstavby 
obytnej zóny (s vysporiadanými vlastníckymi vzťahmi) navrhovanej v Zmenách a doplnkoch č. 
2/2004. Realizácia zámeru nenaruší ucelenosť honov ani nesťaží obhospodarovanie 
poľnohospodárskej pôdy, nakoľko sa jedná o plochu bývalej hospodárskej usadlosti a jej 
okolie a navrhovaná plocha je už v súčasnosti ohraničená líniovou zeleňou (NDV) a lesnými 
porastami. 

Platná územnoplánovacia dokumentácia - „ÚPN-SÚ Bernolákovo“ navrhovala pre funkciu 
bývania plochy, z ktorých väčšia časť je už zrealizovaná, rozostavaná, resp. projektovo 
rozpracovaná. 

Pred schválením Zmien a doplnkov č. 2/2004 obec Bernolákovo požiada orgán ochrany PPF 
(Krajský stavebný úrad - § 22) o odsúhlasenie návrhu podľa § 13 ods. 2 zákona č. 220/2004 
Z. z.. 

Poznámka: Pri spracovaní boli použité podklady, ktoré poskytol Krajský pozemkový úrad v Bratislave listom č. 
Pôd.398/2/2004 zo dňa 2.6.2004.  

Časť lokality je záujmovým územím vybudovanej závlahy pozemkov stavby „Závlaha 
pozemkov Čierna Voda I – okruh ČS Nová Dedinka“ (evid. č. 5203 103 010), v správe 
Hydromeliorácie, š. p. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1970, s celkovou výmerou 
1054 ha. V lokalite Nová Bažantnica je vybudované podzemné závlahové potrubie vetva č. 5 
s nadzemnými objektmi – hydrantmi a zemným uzáverom trasy, vetva č. 4 a výstavbou 
prístupovej komunikácie prechádza vetva č. 9, DN 150 a 200 mm, z azbestocementu. 

Lesný pôdny fond 

V riešenom území sa nachádzajú pozemky patriace do LPF. LPF sa nachádza na výmere 
4,7767ha. Podľa LHP pre LHC Rusovce sa tu nachádzajú porasty 119a, 119b, 118. Na 
parcele 2046/6 sa podľa LHP lesný porast nenachádza.  

Porast 118 sa nachádza na p. č. 2055, 2057 a 2058, ktoré sú vedené s kultúrou orná pôda. 

S výstavbou na LPF územný plán obce neuvažuje. V prípade, že v podrobnejšom stupni ÚPD 
dôjde k zásahu do LPF pre plochy nevyhnutnej dopravnej a technickej infraštruktúry, toto 
bude predmetom riešenia v rámci spracovania ÚPN Z. 

Poznámka: Pri spracovaní boli použité podklady, ktoré poskytol Obvodný lesný úrad v Bratislave listom č. OLÚ 04/432/Har 
zo dňa 15.6.2004, Krajský lesný úrad v Bratislave listom č. 116/2/2004 zo dňa 22.6.2004 a Lesy SR š. p. OZ Palárikovo 
listom č. 1785/150-2004 zo dňa 7.6.2004. Použité boli aj podklady zo „Znaleckého posudku ocenenia lesa podľa zadania             
č. 15/2003“, vypracovaného Ing. Františkom Hombauerom (viď časť C: Prílohy). 
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Prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách odňatia poľnohospodárskej pôdy z PPF pre nepoľnohospodárske účely pre ÚPN obce Bernolákovo - zmeny a doplnky         
č. 2/2004  

Číslo 
lokality 

Názov lokality Forma 
výstavby 
Funkcia 

Etapa           Plocha
lokality 
(ha) 

Záber PPF
(ha) 

Záber
ostatných 
plôch  

    Celkom Z toho  Celkom Druh  BPEJ/  Z toho  (ha) NPPF 

     V ZÚ Mimo ZÚ  pozemku skupina V ZÚ Mimo ZÚ  

D1/D 
 

Nová 
Bažantnica 

komunik. 
zeleň  

návrh 
(I.) 

0,2475         -- 0,2475 0,1050 or. pôda
 

0032062/6. --
 

0,1050 0,1425 nep.
 

D2/D 
 

Nová 
Bažantnica 

komunik. 
zeleň  

návrh 
(I.) 

1,5263     -- 1,5263 1,5263 or. pôda
 

0032062/6. 
 
0035031/6. 

-- 
 

0,28096 
 
1,24534 
 

-- 
 

D3/O 
 

Nová 
Bažantnica 

bývanie  návrh 
(I.) 

27,2241     -- 27,2241 21,0060 or. pôda
záhrady 
TTP 

0035031/6. 
 
0001001/6. 
 
0034015/5. 

-- 
 

0,9997 
 
6,85795 
 
13,14835 

0,9895 nep. 
4,7767 les 
 

Spolu             28,9979 -- 28,9979 22,6373 23,0892 5,9087
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10. Ekológia a životné prostredie 

Súčasný stav 

Orná pôda sa nachádza na najväčšej ploche riešeného územia. Podľa katastra nehnuteľností 
sa nachádza na výmere 20,8269 ha. Pôda je v súkromnom vlastníctve. Poľnohospodárska 
pôda nepatrí podľa BPEJ medzi štyri najlepšie bonity. 

Trvalé trávne porasty - nachádzajú sa v malých výmerách medzi plochami ornej pôdy                
a lesnými porastami na ploche 1,6593 ha. V súčasnosti sú plochy TTP zväčša pokryté 
náletovými drevinami. 

      

Záhrady - nachádzajú sa pri zbúranej usadlosti, v súčasnosti bez využitia, na výmere 0,6030 
ha. 

Lesy - nachádzajú sa na výmere 4,7767 ha. Lesné porasty sa nachádzajú v severnej časti 
riešeného územia a pri toku Čiernej Vody. Nachádzajú sa tu dreviny ako: dub, javor, lipa, 
jaseň a agát. Pri Čiernej vode sú to hlavne topole a vŕby. 

Nelesná drevinová vegetácia - nachádza sa po obvode riešeného územia vo forme líniovej 
zelene a tvoria ju hlavne topole a agáty. 

Životné prostredie - v riešenom území je stav kvality životného prostredia odpovedajúci 
poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine. 

Návrhy ochrany prírody a krajiny 

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. sa v riešenom území lokality Nová 
Bažantnica nenachádzajú žiadne osobitne chránené územia. Pre celé územie platí prvý 
stupeň ochrany. 

V riešenom území navrhujeme: 

− rešpektovať ekologicky významné segmenty (vodný tok Čierna voda, plochy lesných 
porastov, plochy nelesnej drevinovej vegetácie ohraničujúcej riešené územie v jeho SZ a 
JV časti, vysoká sprievodná zeleň - stromoradia pozdĺž hlavnej prístupovej komunikácie 
označenej ako navrhovaná plocha č. D1/D) 

− návrh na zmenu na les osobitného určenia - vymedzenie návrhu je nutné min. v rozsahu 
25 m do hĺbky existujúceho lesného porastu, meranej od osi vodného toku (tak, aby bola 
zachovaný funkčný biokoridor regionálneho významu Čierna voda). 

Návrh prvkov MÚSES 

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Bratislava - vidiek navrhuje 

v našom riešenom území tento prvok ÚSES:  

− rBK Čierna voda - regionálny biokoridor, prechádzajúci okrajovo riešeným územím 
(napája sa na nadregionálny biokoridor Strmina - Šúr - Malý Dunaj). Je tvorený vodným 
tokom a brehovými porastami. Návrh: posilniť brehové porasty o dreviny patriace do 
potenciálnej prirodzenej vegetácie daného územia. 

Pri návrhu ÚPN Bernolákovo bol spracovaný aj návrh MÚSES pre zastavané územie obce                
a jej okolie. Tento návrh ale nebol spracovaný v rozsahu katastrálneho územia. Preto riešené 
územie lokality Nová Bažantnica nie je zahrnuté do návrhov MÚSES. V Zmenách                     
a doplnkoch č. 2/2004 z hľadiska návrhu a tvorby miestneho územného systému ekologickej 
stability (MÚSES) v riešenom území nenavrhujeme žiadne prvky ÚSES. 

Návrhy ekostabilizačných opatrení 

V Zmenách a doplnkoch č. 2/2004 z hľadiska návrhu ekostabilizačných opatrení v riešenom 
území nenavrhujeme žiadne opatrenia. Navrhujeme však rešpektovať existujúce ekologicky 
významné segmenty. 

Návrhy ekostabilizačných prvkov 

− Interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako NDV po 
obvode riešeného územia. Plnia funkciu izolačnú ale aj estetickú. 

Poznámka: Návrh zelene v rámci navrhovanej plochy D3/O bude riešený v podrobnejšom stupni projektovej dokumentácie 
vzhľadom na veľký rozsah územia a variantné možnosti riešenia.  

Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie 

− Znečistenie ovzdušia - v riešenom území sa nenachádzajú žiadne zdroje znečistenia 
ovzdušia podľa nar. vlády 92/1996 Zb.. V širšom území je ovzdušie najviac znečisťované 
v Bratislave, a to exhalátmi z chemického priemyslu, energetiky a dopravy (najväčšie 
zdroje: Istrochem Bratislava, CGC Senec). Významným druhotným zdrojom 
znečisťovania ovzdušia je sekundárna prašnosť. 

− Hluk - v riešenom území sa zdroje hluku nenachádzajú. Komunikácie I. a III. triedy, ako 
aj železničná trať prechádzajú širším územím vo vzdialenosti cca 1 km.  

− Odpady - pozri časť odpady v tejto kapitole. 

− Znečistenie povrchových vôd - JZ okrajom riešeného územia prechádza vodný tok 
Čierna voda. Kvalita povrchových vôd patrí do 4.-5. triedy, t. j. jedná sa o znečistené až 
silne znečistené vody, čo odráža veľmi zlú situáciu v čistení odpadových vôd.  

− Znečistenie podzemných vôd - podzemné vody vykazujú zhoršené akostno-kvalitatívne 
ukazovatele. Príčiny ich znečistenia sú totožné s povrchovými vodami, s tým rozdielom, 
že v ich akosti sa premieta najmä vplyv poľnohospodárskej činnosti. 

− Znečistenie pôdy - poľnohospodárska výroba sa v riešenom území nenachádza. Na 
znečistení pôd sa podieľa najmä intenzívna poľnohospodárska činnosť, blízkosť veľkých 
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zdrojov tuhých emisií, intenzívna doprava.  

− Koridory inžinierskych sietí - cez riešené územie prechádza trasa VTL plynovodu.                   
V tesnej blízkosti riešeného územia v smere S-J prechádza aj trasa VVN 2 x 400 kV. 

Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie 

− lesné porasty 

− nelesná drevinová vegetácia (NDV) 

− vodné toky 

− vysoká sprievodná zeleň - stromoradia.  

Návrhy opatrení z hľadiska životného prostredia 

− pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať: 
- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorbe krajiny 
- zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. 
- všetky právne predpisy z oblasti životného prostredia (ochrana ovzdušia, vody, 

pôdy, hluk, odpady, radónové riziko a iné) platné v čase realizácie jednotlivých 
stavieb 

− zabrániť znečisteniu podzemných vôd výstavbou verejnej kanalizácie s napojením do 
zrekonštruovanej ČOV Bernolákovo (resp. podľa koncepcie správcu - Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti – do ČOV Nová Dedinka alebo ČOV BA-Vrakuňa)  

− dažďové vody zo spevnených plôch v max. miere zdržať v území (do vsaku, 
optimalizáciou hustoty zástavby) 

− zabezpečiť znečisteniu ovzdušia plynofikáciou v navrhovaných plochách, resp. využitím 
elektrickej energie alebo alternatívnych zdrojov na zásobovanie teplom 

− zabezpečiť protieróznu ochranu okolia navrhovaných plôch zachovaním a výsadbou 
nelesnej drevinovej vegetácie  

− nezasahovať do LPF v riešenom území (príp. použitie LPF minimalizovať len pre účely 
nevyhnutnej dopravnej a technickej infraštruktúry) 

− minimalizovať zásahy do brehových porastov Čiernej vody, tok a jeho brehové porasty 
chrániť pred akýmkoľvek devastačným vplyvom stavebnej činnosti 

− optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie 
prostredia na ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností ...). 

− eliminovať negatívny vplyv dopravy (hluk, emisie) na kvalitu bývania výsadbou izolačnej 
zelene                 

− v riešenom území nevyčleňovať plochy pre stavby (prevádzky), ktoré by mohli 
neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov, t. j. vyčleňovať 
len plochy pre novostavby občianskej vybavenosti nevýrobného charakteru, 

− osobitne sa vyhnúť vyčleňovaniu plôch pre umiestňovanie stavieb poľnohospodárskeho 
drobnochovu v riešenom území, resp. v ďalšom stupni stanoviť presné regulatívy - limity 
počtu hospodárskych zvierat drobnochovu, 

− vyššie uvedené stavby umiestňovať iba v okrajových častiach v dostatočnej vzdialenosti              
od stavieb na bývanie 

− požadovať hodnotenie vplyvov EIA, nakoľko sa jedná o výstavbu viac ako 99 RD 

− riešiť strety záujmov výstavby s infraštruktúrou a vyvolané technické opatrenia (preložky 
IS) 

− pri príprave a realizácii výstavby venovať pozornosť zneškodňovaniu odpadov - 
postupovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

− pre ďalší stupeň PD vykonať potrebné činnosti: inžiniersko-geologický prieskum, 
archeologický prieskum, upresniť zdroje a podmienky odberov pitnej a úžitkovej vody 
počas výstavby, upresniť umiestnenie stavebných dvorov a skládok stavebného 
materiálu, a iné. 

Podmienky pre zástavbu z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny a ochrany ŽP  

S cieľom minimalizovať prípadné negatívne vplyvy na regionálny biokoridor Čierna voda je 
potrebné na navrhovanej ploche D3/O rešpektovať sprísnené podmienky: 

− požadovanú šírku regionálneho biokoridoru 50 m, t. j. 25 m na každú stranu od osi toku 

− percento zastavanosti v hodnote 30 % pre RD a 70 % pre BD a OV 

− limit pre výšku zástavby 2 NP + podkrovie pre rodinné domy, 4 NP + podkrovie pre 
ostatné objekty, nad 4 NP pre ostatné objekty charakteru výškových dominánt (len na 
zdôraznenie ťažiskových priestorov riešeného územia).  

Podrobnejšie podmienky pre výstavbu na navrhovanej ploche D3/O treba definovať 
v dokumentácii nižšieho stupňa v spolupráci s orgánmi ochrany prírody. 

Odpady  

Otázka vzniku a následného nakladania s odpadmi je problematikou týkajúcou sa riešeného 
územia lokality Nová Bažantnica od zahájenia výstavby až po prevádzku. Spôsob nakladania 
s odpadmi, resp. ich likvidácia bude navrhovaná v ďalšom stupni PD.  

Pri návrhu riešenia v ďalšom stupni PD je potrebné problematiku odpadového hospodárstva v 
súvislosti s výstavbou a prevádzkou lokality riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z .z.                 
a odpady zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/ 2001 (katalógu odpadov) v znení 
Vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z. z. Odvoz komunálneho odpadu a zneškodňovanie odpadu 
po realizácii výstavby zabezpečí zmluvný partner obce Bernolákovo.  
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11. Doprava 

Širšie vzťahy 

Automobilová doprava 

Riešené územie lokality Nová Bažantnica, ktoré je súčasťou katastrálneho územia obce 
Bernolákovo, leží medzi nespevnenou poľnou cestou a tokom Čiernej vody na ploche cca 29 
ha na východnom okraji katastrálneho územia obce. Toto územie, určené na výstavbu obytnej 
zóny, je od zastavaného územia obce vzdialené cca 1 km a od cesty I/61 cca 800 m južným 
smerom. Po urbanizácii bude toto územie pripojené na obec komunikáciou vybudovanou v 
trase dnešnej poľnej cesty.  

Východné pripojenie obce na c. I/61 (zberná komunikácia B1) je dnes zabezpečené                   
c. III/06166 (zberná komunikácia B2) s úrovňovým železničným priecestím. Súčasťou 
výhľadovej prestavby (cca 10 rokov) c. I/61 na štvorpruhovú komunikáciu bude na 
východnom okraji obce mimoúrovňová križovatka, ktorá odstráni toto priecestie. Jej poloha je 
zatiaľ spracovaná v pôvodnom ÚPN SÚ Bernolákovo a v technickej štúdii cesty vo viacerých 
variantoch (Zámer „Cesta I/61“. Bez ohľadu na jej polohu bude mať táto križovatka vplyv na 
pripojenie a urbanizáciu celej východnej časti obce.  

Železnice SR nezávisle od zámerov Slovenskej správy ciest uvažujú v rámci modernizácie 
trate s náhradou úrovňového železničného priecestia c. III/06166 cestným nadjazdom (ŽSR 
navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa priecestí v obci Bernolákovo, ktoré však neovplyvňujú 
riešené územie lokality Nová Bažantnica). Vybudovanie cestného nadjazdu by výrazne 
skvalitnilo napojenie východnej časti obce Bernolákovo ako aj riešeného územia v I. etape              
(t. j. do vybudovania mimoúrovňovej križovatky Bernolákovo - východ). 

Hromadná doprava osôb 

Obec je veľmi dobre obslúžená hromadnou autobusovou dopravou prímestskou a diaľkovou. 
Do obce zachádzajú linky SAD na trati Bratislava - Senec, Trnava, Nitra, Banská Bystrica.  

K dobrej obsluhe obce prispieva železničná trať so stanicou Bratislava - Trnava - Banská 
Bystrica. 

Cyklistická doprava 

Dnes nie sú na území obce vybudované ani vyznačené žiadne cyklistické trasy. Cyklisti 
využívajú miestne komunikácie ako riadni účastníci cestnej premávky.  

Výhľadovo navrhujeme vytvoriť cyklistickú trasu pozdĺž toku Čiernej vody, ktorá navzájom 
spojí obce od Ivánky pri Dunaji po Kráľovú pri Senci. 

Riešené územie 

Automobilová doprava   

Predmetné územie je určené na zástavbu s cca 350 b. j.. Jej komunikačné pripojenie                  
vo funkčnej triede C1 a kategórii MO 9/60 bude orientované na zastavané územie obce. Táto 
komunikácia využije dnešné trasy poľných ciest bez nutnosti výkupu pozemku od súkromných 
vlastníkov pôdy.  

Vzhľadom na to, že výstavba tejto obytnej zóny sa uskutoční v časovom horizonte cca do 3 
rokov, nebude sa jej pripojenie v I. etape orientovať na budúcu mimoúrovňovú križovatku. 
Obzvlášť, keď ešte nie je rozhodnuté o jej definitívnej polohe.  

V obytnej zóne budú komunikácie vytvorené dvoma funkčnými triedami: 

− obslužná komunikácia funkčnou triedou C2, kategórie MO 8/30 - severojužná dopravná 
os zóny (poloha bude upresnená až v ďalších stupňoch PD), 

− ukľudnené komunikácie D1 (príp. obslužné komunikácie C3 obojsmerné) šírky min. 10 m 
- prístup k jednotlivým rodinným domom.  

Na ukľudnených komunikáciách a v obytných zónach je predpísaný zvláštny dopravný režim: 

− dopravný priestor je spoločný pre všetkých účastníkov premávky v jednej úrovni, 

− najvyššia dovolená rýchlosť je stanovená na 20 km/hod., 

− chodci majú prednosť pred pohybom motorových vozidiel, 

− vjazd na ukľudnené komunikácie a do zóny sa upraví chodníkovým prejazdom.  

Dopravný priestor medzi oploteniami pozemkov bude široký min. 10 m tak, aby bol umožnený 
pohodlný vjazd a výjazd na pozemok najmä s väčšími osobnými autami. Zelené pásy šírky 
cca 1 m situované po oboch stranách vozovky budú slúžiť na uloženie káblových 
inžinierskych sietí. Potrubné inžinierske siete sa uložia pod vozovku. 

Statická doprava 

V riešenom území bude zastúpená funkcia bývania v rodinných a bytových domoch. 
Parkovanie a odstavovanie osobných áut si zabezpečia majitelia rodinných domov na 
vlastnom pozemku. Pri bytových domoch sa vytvoria kryté a nekryté parkoviská s kapacitou v 
zmysle STN 73 6110. Na komunikáciách ich šírka umožní len pohotovostné krátkodobé 
parkovanie.  

V lokalitách občianskej vybavenosti sa vytvoria parkoviská zodpovedajúce požiadavkám STN 
73 6110. 

MHD 
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Vzhľadom na charakter a predpokladanú solventnosť obyvateľov nebude potrebné zriadiť 
zastávku SAD.  

Cyklistická doprava 

Ukľudnené komunikácie sú predurčené k tomu, aby boli využívané aj cyklistami bez 
vybudovania samostatných cyklistických cestičiek. Pozdĺž Čiernej vody doporučujeme 
výhľadovo rezervovať pás územia pre cyklistickú cestičku šírky 3 m. 

Pešia doprava 

Ukľudnené komunikácie sú určené pre peších, preto nie sú potrebné ďalšie pešie trasy. 
Pozdĺž Čiernej vody vo vyznačenom koridore až po existujúcu zastavanú časť obce 
navrhujeme výhľadovo uvažovať s promenádnym peším chodníkom v spoločnom priestore             
s cyklistami. Pozdĺž komunikácie C1 MO 9/60 navrhujeme vybudovať min. jednostranný peší 
chodník vo vyznačenom koridore až po existujúcu zastavanú časť obce na Poľnej ulici. 

Záver 

Pre navrhovanú plochu D3/O je potrebné v podrobnejšom stupni PD navrhnúť sieť miestnych 
komunikácií tak, aby všetky obslužné komunikácie, chodníky aj pripojenia nových komunikácií 
na existujúce boli riešené v zmysle príslušných platných STN. 

Poznámka: Pri spracovaní boli použité podklady, ktoré poskytli Železnice SR listom č. 40/132/04/0220/591zo dňa 15.6.2004 
a Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci listom č. Dopr. 690/04 zo dňa 14.6.2004. 
 
 

12. Vodné hospodárstvo 

Všeobecný popis a vstupné údaje 

Zásobovanie pitnou vodou obce Bernolákovo zostane z koncepčného hľadiska aj výhľadovo 
riešené súčasným spôsobom, t. j. z diaľkového prívodu vody Podunajské Biskupice - 
Bernolákovo - Pezinok Grinava, s distribúciou vody cez AT stanicu Bernolákovo situovanú             
v areáli diaľkovodnej akumulácie a ČS Bernolákovo. Z dôvodu nedostatočnej kapacity vyššie 
uvedeného diaľkového prívodu vody bude tento rekonštruovaný. Predmetný prívod vody bude 
aj výhľadovo dostatočným zdrojom vody pre potreby obce. V kontexte výhľadového rozvoja 
bude potrebné posúdiť kapacitu existujúcej AT stanice pre Bernolákovo a v prípade potreby 
riešiť výmenu technológie čerpania. 

Riešené územie lokality Nová Bažantnica sa nachádza cca 1 km východne od zastavaného 
územia obce Bernolákovo (medzi štátnou cestou Bernolákovo - Nová Dedinka a tokom 
Čierna Voda). 

V tejto lokalite sa počíta vybudovať max. 350 bytových jednotiek s občianskou vybavenosťou. 

Celková plocha pre výstavbu sa uvažuje cca 29 ha. Územie je rovinaté s výškovým 
prevýšením 128,00 ∼ 129,00 m n. m a generálnym spádom západ - východ a k toku Čierna 
Voda.  

Predpokladaný počet obyvateľov je 350 b. j. x 3,0 = 1.050 obyvateľov.  

Z vodohospodárskeho hľadiska bude potrebné riešiť:  

− zabezpečenie pitnej vody 

− odpadové vody splaškové a dažďové 

− úpravu povrchového toku Čierna Voda. 

Z ekonomického hľadiska doporučujeme na polievanie záhradiek a trávnikov použiť domové 
studne pri RD. 

Návrh zásobovania pitnou vodou  

Riešené územie navrhujeme napojiť na rozvodnú sieť pitnej vody v Bernolákove s napojením 
na liatinové potrubie DN 150 mm v Trnavskej ulici s pretlakom 0,45 MPa (I. tlakové pásmo), 
resp. na iné potrubie min. DN 150 podľa podrobnejšieho stupňa PD. Odber pitnej vody pre 
Bernolákovo je z vodojemu 2 x 2500 m3 v Bernolákove (pomocou ČS).  

Vodovodnú prípojku pitnej vody do lokality Novej Bažantnica navrhujeme D 160 mm PVC, dl. 
cca 1.500 m (v prípade napojenia z Trnavskej ulice viac) a rozvodnú sieť D 110 mm PVC 
s hydraulickým pretlakom 0,38 MPa. 

Vodovod v Bernolákove je aj pre novú lokalitu kapacitne dostatočný. Navrhujeme zokruhovať 
vodovodné potrubie medzi koncom Trnavskej a Železničnej ulice potrubím DN 150, vedeným 
popod železnicu. 

Bilancia pitnej vody  

Výpočet potreby pitnej a závlahovej vody je urobený v zmysle Vestnika MP SR 14, čiastka 5 
z 29.II.2000. Pri výpočte vychádzame z údajov uvedených v predchádzajúcej časti - 
všeobecný popis a vstupné údaje. 

 

a) Potreba pitnej vody pre obyvateľstvo 

       1. obyvateľstvo: 1.050 ob. x 135 l/deň =     141.750 l/deň 

       2. občianska vybavenosť: 1.050 ob x 25 l/deň =    26.250 l/deň  

       medzisúčet  č. 1:      168.000 l/deň 
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b) Zalievanie záhradiek a kropenie ihrísk 

       1. kropenie detských ihrísk a zelene:  

       10.000m2 x 1,2 l /1 kropenie =      12.000 l/deň 

       2. polievanie záhradiek, trávnikov: 

       250 RD x 3,50 ar = 875 ar = 8,75 ha 

       ((8,75 ha x 3.000 m3/rok.ha) : 150 dní) x 1.000 =   175.000 l/deň 

       medzisúčet č. 2:       187.000 l/deň 

 Z tohto množstva pripadá: 

 b1.)  odber verejného vodovodu: 187.000 x 3,0 % =    56.100 l/deň 

 b2.)  odber z domových studní: 187.000 x 70 % =    130.900 l/deň 

Celková potreba vody: 

 Merná jednotka Odber pitnej vody        
z vodovodu 

Voda na polievanie - 
odber zo studní 

Obyvateľstvo - 
medzisúčet č. 1 

m3/d 168,00  

Polievanie ihrísk 
a verejnej zelene 

m3/d 56,100  

Polievanie záhradiek - 
b2

m3/d  130,90 

Celkom denná 
potreba QP

m3/d  
l/sec 

224,100 
2,59 

130,90 
1,52 

Max denná potreba 

Qm=Qp.kd(1,6) 

l/sec 4,15 2,43 

Max. hodinová 
potreba Qh=Qm.kh(1,8) 

l/sec 7,47 4,38 

Návrh odvádzania a čistenia odpadových vôd 

Súčasný stav 

Odkanalizovanie obce Bernolákovo sa podľa súčasnej koncepcie Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti a. s. uvažuje odvedením splaškových vôd do samostatnej ČOV obce (doterajšia 
koncepcia), ktorá bude vybudovaná v mieste existujúcej ČOV a ktorá bude mať dostatočnú 
kapacitu (budovanie ČOV po etapách). Za účelom zabezpečenia prísne deleného systému 
odvádzania odpadových vôd z obce treba uvažovať s budovaním splaškovej kanalizácie 
zaústenej do ČOV a konkrétnym návrhom riešenia dažďových vôd samostatným systémom. 

V súčasnosti je v obci Bernolákovo len čiastočne vybudovaná kanalizácia splaškových vôd. 
Stredná a SZ časť obce má vybudovanú splaškovú kanalizáciu. JV časť obce Bernolákovo 
zatiaľ používa domové žumpy na zachytávanie odpadu splaškových vôd a odvozom na ich 
likvidáciu do ČOV. V tejto časti obce (JV) je len rozostavaná splašková kanalizácia 
s vyspádovaním do navrhovanej ČOV v lokalite pri Novej Bažantnici (podľa pôvodného 
návrhu ÚPN-SÚ Bernolákovo). Od výstavby navrhovanej ČOV obec ustúpila (návrh na 
zrušenie ČOV je označený č. Z1/O). Rozostavaná kanalizácia v JV časti obce Bernolákovo je 
zatiaľ nevyužiteľná pre lokalitu Nová Bažantnica a splaškové vody sa budú musieť 
prečerpávať až do existujúcej ČOV. 

Splaškovú kanalizáciu z Novej Bažantnice terén nedovoľuje doviesť gravitačne do ČOV, preto 
bude nutné riešiť to pomocou 2 ∼ 3 čerpacích staníc. 

Množstvo splaškových vôd a ich predpokladané znečistenie 

Množstvo splaškových vôd bolo určené na základe výpočtu potreby pitnej vody pre 
obyvateľstvo a občiansku vybavenosť: 

− priemerné denné množstvo Qd =    224,10 m3/d 

− priemerné hodinové množstvo Q24 =   9,34 m3/h 

      2,60 l/sec 

− najväčší prietok splaškových vôd Qh max 

        Qh max = Q24 . k h max = 9,34 x 3 =             28,01 m3/h 

      7,78 l/sec 

− najmenší prietok spl. vôd Qh min 

        Qh min = Q24 . k h min = 9,34 x 0,6 =   5,60 m3/h 

      1,56 l/sec 

k h max a k h min = koeficienty hodinovej nerovnosti podľa STN 75 6101. 

Predpokladané zloženie splaškových vôd a ich znečistenie 

BSK5 od 100 ∼ 400 mg/l, t. j.  224,1 m3/d x 0,300 = 67,23 kg/d 

CHSK - Cr+  od 250 ∼ 1000 mg/l, t. j.  224,1 m3/d x 0,60 = 134,76 kg/d 
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N - NH4
+ od 20 ∼ 45 mg/l, t. j. 224,1 m3/d x 0,035 = 7,84 kg/d 

Ekvivalentný počet obyvateľov EO = 1.180. 

Návrh opatrení 

Splašková kanalizácia 

Územie lokality Nová Bažantnica je rovinaté s miernym spádom SV a k toku Čierna Voda. 
Terén nedovoľuje odviesť splaškové vody gravitačne do ČOV v Bernolákove, preto sa 
nevyhneme prečerpávajúcim staniciam. Gravitačné vetvy splaškovej kanalizácie navrhujeme 
DN 110 PVC. 

Čistenie splaškových vôd bude v ČOV Bernolákovo, do ktorej sa splašky musia prečerpávať 
a to:  

1. úsek medzi Novou Bažantnicou a Bernolákovom do už stavebne zrealizovanej čerpacej 
stanice (ČS 1) v dĺžke 1.350 m DN 100 mm  

2. úsek medzi ČS 1 a ČOV Bernolákovo, DN 100 ∼ 150 mm PVC v dĺžke cca 850 m a bude 
slúžiť na prečerpávanie splaškových vôd z obytnej zóny Nová Bažantnica s možnosťou 
napojenia aj JV časti Bernolákova, kde sa v súčasnosti používajú na zachytávanie 
odpadových vôd zberné žumpy, ktoré nie sú stavebne v najlepšom stave, a tak môže 
dochádzať k zhoršeniu kvality podzemných vôd. Územie patrí vodohospodársky do 
povodia Malého Dunaja (tesná blízkosť), ktorý vymedzuje chránenú oblasť Žitného 
ostrova. 

Dažďové vody doporučujeme odvádzať rigolmi (otvorené, zakryté), príp. do vodného toku 
Čierna voda, a podľa potreby pred vyústením do toku aj čistiť. Návrh riešenia bude 
spracovaný v podrobnejšom stupni PD. 

Vodné toky     

Rozhodujúcim vodným tokom pre lokalitu Nová Bažantnica je vodný tok Čierna Voda, ktorý 
tečie po južnom okraji. Tok patrí do povodia Malého Dunaja, vzdialeného južným smerom cca 
1,8 km. Čierna voda má charakter nížinného toku so značnými meandrami, neustáleným 
dnom a jemnými naplaveninami. 

Prietokové pomery podľa HÚ: 

Q1 = 3,00 m3/sec Q20 = 8,00 m3/sec 

Q5 = 6,00 m3/sec Q50 = 9,00 m3/sec 

Q10 = 7,00 m3/sec Q100 = 10,00 m3/sec 

  Q355 = 1,00 l/sec. 

Na vodnom toku Čierna voda v úseku pozdĺž riešeného územia doporučujeme previesť 
reguláciu toku v dĺžke 650 m, ktorá by zabezpečila: 

− ochranu záujmového územia proti povodniam - doporučujeme tok upraviť na Q100, 

− možnosť vyústenia dažďových vôd pomocou cestných priekop prípadne potrubia 
dažďovej kanalizácie, 

− vytvoriť okolo toku ochranné pásmo, ktoré je definované 5 m od brehovej čiary toku - 
s ochrannou hrádzou predmetného územia neuvažujeme - upravené koryto toku 
navrhujeme tvaru lichobežníkového so sklonom svahov 1:1,5 príp. 1:2 - regulácia toku 
musí zodpovedať príslušným normám STN. 

Poznámka: Pri spracovaní boli použité podklady, ktoré poskytla Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. listom                             
č. 8375/4021/2004/Eš zo dňa 21.6.2004. 
 
 

13. Elektrifikácia 

Predmetom riešenia je návrh možnosti zásobovania el. energiou lokality Nová Bažantnica. 
V lokalite sa uvažuje s výstavbou cca 350 b. j. s príslušnou občianskou vybavenosťou. 

Lokalita sa nachádza medzi obcou Bernolákovo a obcou Nová Dedinka cca 1 km od 
juhovýchodného okraja zastavaného územia obce Bernolákovo.  

Západne od riešeného územia prechádza v smere S-J 400 kV vedenie V 498/8499 Stupava - 
Podunajské Biskupice, ktoré však svojím ochranným pásmom nezasahuje riešené územie. 

Nároky na elektrickú energiu 

Lokalita bude plynofikovaná. Z hľadiska spoľahlivosti dodávky elektrickej energie sa jedná 
o spotrebiteľov 3. stupňa dôležitosti.  

Uvažuje sa s vyšším štandardom bývania. Pre jednu bytovú jednotku uvažuje sa výpočtový 
el. výkon  P1V = 8 ÷ 12 kW, počet b. j. n = 350 

Súdobosť: 

β∞  = 0,15 ÷ 0,2 

β350 = β∞ + (1 - β∞ ) n – ½
  = 0,23 

PRD = P350 = β350 . n . P1V = 0,23 . n . 10 = 805 kW 

POV  = 65 kW 

Verejné osvetlenie 
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PVO = 15 kW 

Predpokladané nároky na el. výkon celkom:  

P∑ =  PRD + POV + PVO = 885 kW ⇒ cca 950 kVA  

Bude potrebné vybudovať 2 ÷ 3 transformačné stanice 3 x 400 kVA, resp. 2 x 630 kVA.    

Zdroj el. energie 

Po prieskume a posúdení možností pripojenia lokality na distribučnú el. sieť VN 
Západoslovenskej energetiky, navrhuje sa pripojiť lokalitu z 22 kV dvojitého vedenia č. 210 
resp. č. 153, vedúceho z rozvodne 110/22 kV - Senec, ktorého trasa prechádza 
severovýchodne od uvažovanej lokality vo vzdialenosti cca 1,2 - 1,5 km od nej. 

Pripojenie lokality je podmienené doplnením rozvodne 110/22 kV v Senci druhým 
transformátorom. Teraz je inštalovaný jeden transformátor, ktorého rezervy neumožňujú 
pripojenie požadovaného výkonu. 

Doplnenie rozvodne druhým transformátorom je v programe ZSE. 

Návrh riešenia 

Z existujúceho 22 KV dvojitého vedenia č. 210 alebo č.153 sa odbočí vonkajším 22 kV 
vedením na okraj lokality Nová Bažantnica. Z vedenia budú pripojené transformačné stanice 
22 / 0,4 / 0,231kV v uvažovanej zástavbe káblovým okružným vedením. Navrhovaná trasa 22 
kV vedenia je orientačná. Výber trasy sa upresní v projekte pre územné rozhodnutie. 
Predpokladaná dĺžka je 1,2 ÷ 1,5 km. 

Boli posúdené aj iné možnosti pripojenia na 22 kV sieť ZSE, neboli ale uznané z ohľadom na 
neschopnosť prenosu požadovaného výkonu vedením bez rekonštrukcie ako aj z ohľadom na 
väčšie vzdialenosti.       

Poznámka: Pri spracovaní boli použité podklady, ktoré poskytla SEPS a. s. listom č. PS/2004/010915 zo dňa 2.6.2004. 
 

14. Telekomunikácie 

Technologická časť 

V súčasnosti sa v obci Bernolákovo nachádza technologické zariadenie RDLU (systém 
EWSD), ktoré je napojené na HOST ústredňu Bratislava - Uzbecká. RDLU je vybudované               
v digitálnej technológii s dostatočnou rezervou. V prípade rozsiahlejšej výstavby v obci bude 
kapacita pružne doplnená.  

Sieťová časť 

Obcou Bernolákovo prechádza optický kábel v trase BA - Ivánka pri Dunaji - Bernolákovo - 
Chorvátsky Grob a v trase BA - Bernolákovo - Senec, ktoré sú uložené v obci pozdĺž cestnej 
komunikácie. V súčasnosti sú v realizácii investičné akcie na výstavbu miestnej metalickej 
siete v oblasti Tabaková, Jabloňová ul., oblasť Horný Dvor. Plánovaná akcia pre rok 2005 je 
výstavba mts pre novú IBV v oblasti Lesná ul.. 

Riešeným územím lokality Nová Bažantnica nie sú v súčasnosti vedené podzemné                          
a vzdušné telekomunikačné vedenia v správe Slovenských telekomunikácií a. s.. 

Návrh riešenia 

Návrh telekomunikácií bude spracovaný podľa technického návrhu v samostatnej projektovej 
dokumentácii. Rezervy treba navrhnúť v zmysle Územného plánu obce. 

V súlade s prijatou koncepciou budovania miestnych telekomunikačných sietí                                
a s prihliadnutím na charakter územia je potrebné uvažovať s min. 100 % hustotou 
telekomunikácie RD pri pokrytí všetkých následných požiadaviek na telekomunikačné služby. 

Celková požadovaná kapacita na rozšírenie mts pre navrhovanú výstavbu obytnej zóny Nová 
Bažantnica s plánovanými cca 350 bytovými jednotkami predstavuje 700 párov (vrátane 
rezervy). Do požadovanej kapacity nie sú započítané nároky zariadení občianskej 
vybavenosti, nakoľko v súčasnosti nie sú známe. Rozšírenie mts bude realizované postupne 
podľa časového harmonogramu výstavby.  

Poznámka: Pri spracovaní boli použité podklady, ktoré poskytla Slovak Telekom a. s. listom č. Ba2991/2004 zo dňa 
8.6.2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Plynofikácia 

Úvod 

Obec Bernolákovo bola splynofikovaná v roku 1963. V súčasnosti je zásobovaná zemným 
plynom z vysokotlakého plynovodu DN300 PN25 prostredníctvom dvoch regulačných staníc 
plynu: RS 3500/1200 (STL/NTL) osadená v severozápadnej časti obce reguluje tlak plynu                
z vysokého tlaku 2,5 MPa na stredný tlak 100 kPa a nízky tlak 2 kPa, RS 1200 osadená                    
vo východnej časti obce reguluje zemný plyn z vysokého tlaku 2,5 kPa na nízky tlak 2 kPa.              
V prevažnej časti obce je riešená nízkotlaká plynovodná sieť, iba v severozápadnej časti, kde 
je sústredená výrobná sféra, je trasovaná stredotlaková plynovodná sieť. V juhozápadnej 
časti obce nie je v súčasnosti dobudovaná plynovodná sieť, rozšírenie plynofikácie je 
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podmienené vybudovaním novej RS. Nakoľko v starej časti obce je nízkotlaká sieť zastaralá, 
v severovýchodnej časti obce sú problémy s tlakovými pomermi v nízkotlakovej sieti. Niektoré 
podniky majú vlastné RS. 

Návrh riešenia plynofikácie lokality Nová Bažantnica 

Riešené územie lokality Nová Bažantnica sa nachádza juhovýchodne cca 1 km od 
zastavaného územia obce. Južnou časťou lokality prechádza VTL plynovod DN700 PN40. 
Lokalitu možno plynofikovať z  existujúcej nízkotlakej RS 1200, ktorá sa nachádza vo 
východnej časti obce, vedľa bývalého areálu JRD. Prepojovací plynovod by sa napojil na 
konci Poľovníckej ulici na miestny plynovod DN150. Toto navrhované riešenie si vyžaduje 
nový hydraulický prepočet nízkotlakej plynovodnej siete a preverenie voľnej kapacity RS1200 
s  ohľadom na predpokladaný rozvoj v zmysle vypracovaného generelu plynofikácie. Z tohto 
dôvodu navrhujeme vybudovať novú RS pre potreby lokality a prípadného ďalšieho rozvoja 
na okolitých parcelách. RS navrhujeme umiestniť ochrannom pásme VTL plynovodu, na ktorý 
by sa pripojila vysokotlakovou prípojkou. Navrhujeme RS o výkone 500 m3/hod a výstupnom 
tlaku 0,4 MPa. Tento návrh je ekonomicky výhodnejší. 

Výpočet spotreby zemného plynu 

V navrhovanej lokalite sa uvažuje s plynofikáciou 250 RD a 100 bytových jednotiek 
v bytových domoch.  

Spotreba ZP bude: 

QD = (NIBV x HQIBV ) + (NKBVŠ x HQKBVŠ) = (250 x 1,4) + (100 x 0,8) = 430 m3/hod 

RD = (NIBV x RQIBV ) + (NKBVŠ x RQKBVŠ) = (250 x 4.000) + (100 x 1.800) = 1.180.000 m3/rok 

QD = celkový hodinový odber ZP v kategórii domácnosť (m3/hod) 

RD = celkový ročný odber ZP v kategórii domácnosť (m3/rok) 

NIBV = počet odberateľov ZP v kategórii domácnosť (IBV) 

HQIBV = max. hodinový odber ZP (m3/hod) - IBV 

RQIBV = max. ročný odber ZP (m3/rok) - IBV 

NKBVŠ = počet odberateľov ZP v kategórii domácnosť s použitím ZP na štandartné účely 

HQKBVŠ = hodinový odber ZP v kategórii domácnosť s použitím ZP na štandartné účely 
(m3/hod) 

RQKBVŠ = celkový ročný odber ZP v kategórii domácnosť s použitím ZP na štandartné účely 
(m3/rok). 

Uvedená obec spadá do teplotného pásma s najnižšími vonkajšími teplotami -120C zmysle 
normy  STN 06 0210. 

Podľa Smernice GR SPP č. 15/2002 pre odberateľa v kategórii domácnosť (IBV) sa max. 
hodinový odber ZP stanovuje v závislosti na teplotnom pásme. V tomto prípade je to:  

HQIBV = 1,4 m3/hod a RQIBV = 4.000 m3/rok - pre vykurovanie, varenie a prípravu TÚV pre 
jeden RD (štandartní odberatelia)  

HQKBVŠ = 0,8 m3/hod a RQKBVŠ = 1.800 m3/rok - pre vykurovanie, varenie a prípravu TÚV pre 
jednu bytovú jednotku v bytovom dome. 

Materiál potrubia 

Na plynovod a prípojky navrhujeme polyetylénové potrubie (PE) SDR17,6 a SDR11 
z materiálu MRS100 a  MRS80. 

Ochranné a bezpečnostné pásma 

Podľa zákona č. 70/1998 Z. z. je ochranné a bezpečnostné pásmo: 

Ochranné pásmo podľa § 27 je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného 
plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od 
pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na 
hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo pôdorysu iného 
plynárenského zariadenia určená takto: 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky 
s menovitou svetlosťou do 700 mm, 1 m pre nízkotlakové a stredotlakové plynovody                    
a plynovodné prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území obce, 8 m pre 
technologické objekty (regulačné stanice). 

Bezpečnostné pásmo podľa § 28 je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi 
plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na 
pôdorys. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo pôdorysu plynárenského 
zariadenia určená takto: 50 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách      s menovitou 
svetlosťou nad 350 mm. Pri nízkotlakových a stredotlakových plynovodoch                a 
prípojkách, ak sa nimi rozvádzajú plyny v mestách a v súvislej zástavbe obcí, sa 
bezpečnostné pásma určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu. 

Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže 
stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho 
príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje 
aj predchádzajúci súhlas ministerstva. 
 
 

16. Teplofikácia 

Návrh riešenia predpokladá, že min. 90 % domácností, všetky objekty občianskej vybavenosti  
a podnikateľských aktivít budú ako zdroj tepla potrebného pre účely kúrenia, varenia a 
prípravu TÚV, využívať zemný plyn. Elektrická energia bude využívaná len ako doplnkový 
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zdroj tepla pri varení, prípadne pre prípravu TÚV.   

Ako alternatívny, resp. doplnkový zdroj tepla môžu slúžiť taktiež slnečné kolektory, prípadne                
je možné uvažovať aj s obnoviteľnými zdrojmi energie ako napr. drevo, slama, biologický 
odpad. Uplatnením týchto zdrojov energie by došlo k adekvátnemu zníženiu spotrebovaného 
plynu.  

 

 
 
17. Návrh riešenia záujmov obrany štátu a civilnej ochrany 
obyvateľstva, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami  

Návrh na riešenie záujmov obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva 

Podzemné objekty a inžinierske siete vojenskej správy v riešenom území nie sú evidované, 
len na sever od štátnej cesty I/63, je nutné ich nepoškodiť a zachovať. Uvedené plochy nie sú 
predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 2/2004.    

Poznámka: Pri spracovaní boli použité podklady, ktoré poskytla Správa nehnuteľného majetku a výstavby listom č. SAMaV - 
2248/2004 zo dňa 27.5.2004. 

Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva 

Na plochách určených na bývanie mimo zastavané územie obce musia investori (majitelia) 
v spolupráci s OcÚ Bernolákovo zabezpečiť: 

− §12 ods.4 písm.l) (§ 139a ods.10 písm.m Stavebného zákona), vyhlášky MŽP SR                
č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 

 

− §15 ods.1 písm.e,f a § 36 ods.3 písm.b,g zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva 

− ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb podľa: 
- vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby 

a o technických podmienok zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany 
v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky č. 202/2002 Z. z.), 

- vyhlášky MV SR č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových 
podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

Návrh riešenia predpokladá budovanie ochranných stavieb len formou jednoduchých 
úkrytov budovaných svojpomocne v rodinných domoch, resp. bytových domoch. 
Určenie počtov, druhov a kapacít ochranných stavieb (§ 2 ods. 3 a 4 vyhlášky MV SR                   
č. 297/1994 Z. z.) a ich umiestnenie v stavbách (§ 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 197/1994 Z. z.) 
spracuje obec - o vybraných priestoroch stavieb vypracuje obec v spolupráci s vlastníkom 
objektu určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne. Na vyhľadávanie 
vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty budované svojpomocne 
obec vymenuje komisiu, ktorá určí ako vhodnú ochrannú stavbu zapustený suterén, 
polozapustený suterén alebo technické prízemie vo vybraných obytných objektoch. 

Na jednoduché úkryty budované svojpomocne je potrebné vybrať vhodné podzemné alebo 
nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečovať 
čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí. Vybrané vhodné podzemné alebo 
nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty budované svojpomocne musia spĺňať 
požiadavky na: 

a) vzdialenosť miesta  pobytu ukrývaných osôb  tak, aby sa  mohli v prípade ohrozenia včas 
ukryť,  

b) zabezpečenie  ochrany pred  rádioaktívnym  zamorením a pred preniknutím nebezpečných 
látok,  

c) minimalizáciu  množstva  prác  nevyhnutných  na  úpravu týchto priestorov,  

d) statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,  

e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným                              
a ventilačným zariadením,  

f) utesnenie.  

Pri ochrannej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť 
hodnotu K0 = minimálne 50.", čo je základnou požiadavkou na umiestnenie týchto 
ochranných stavieb. 

Návrh riešenia požiarnej ochrany 

V návrhu riešenia uvažujeme s vybudovaním verejnej vodovodnej siete v riešenom území. 
Potreba požiarnej vody pre objekty v navrhovanej obytnej zóne bude zabezpečená                        
z vonkajších požiarnych hydrantov DN 80 umiestnených na potrubí v uličnom rozvode vody 
vo vzdialenostiach zodpovedajúcich čl. 24 STN 73 0873 (t. j. max. 80 m od objektov RD                      
a mimo požiarno-nebezpečný priestor týchto objektov) a čl. 29 STN 73 0873 (t. j. vo 
vzájomnej vzdialenosti max. 120 m). 

Pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo 
záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi, s vyhláškou č. 94/2004 Z. z. a s ďalšími platnými právnymi predpismi a záväznými 
STN z odboru požiarnej ochrany (STN 92 0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 
0201-4 a iné). Posúdenie, resp. riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých objektov 
bude spracované v ďalších stupňoch PD. Pri návrhu riešenia prístupových komunikácií je 
potrebné rešpektovať požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., t. j. musí byť široká 
najmenej 3,00 m, nachádzať sa v bezprostrednej blízkosti riešených objektov a byť 
dimenzovaná na tiaž min 80 kN. 

Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných 
pohromách sa budú vykonávať v spolupráci s požiarnou stanicou v Senci s dojazdom do 10 
minút.  
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Návrh riešenia ochrany pred povodňami 

Návrh riešenia ochrany pred povodňami je spracovaný v kapitole č. 12: Vodné hospodárstvo - 
časť Vodné toky. 
 
 

18. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, 
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov  

V riešenom území nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk 
nerastných surovín, nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast, nie sú evidované 
staré banské diela ani nie sú evidované zosuvy.  

Poznámka: Pri spracovaní boli použité podklady, ktoré poskytol Štátny geologický ústav Dionýza Štúra listom                    
č. 239/733/1744/04 zo dňa 11.6.2004. 

                

 
 

19. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu  

V riešenom území nie je potrebné vymedziť plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu.  
 
 

20. Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska 
environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-
technických dôsledkov  

Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia 

Riešenie Zmien a doplnkov č. 2/2004 definuje opatrenia a podmienky, ktoré majú eliminovať 
negatívne vplyvy navrhovaných plôch. Do návrhu riešenia sú premietnuté všetky návrhy 
ochrany prírody a krajiny, návrhy prvkov MÚSES, návrhy ekostabilizačných opatrení                
a ekostabilizačných prvkov, ako aj návrhy opatrení z hľadiska životného prostredia                           
a podmienky pre zástavbu z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny a ochrany ŽP (viď 
kapitola č. B.10: Ekológia a ŽP). 

            

Medzi najdôležitejšie opatrenia, ktoré zlepšia environmentálnu situáciu v obci, patrí:  

– obmedzenie podielu zastavaných a spevnených plôch 

– ochrana kvality ovzdušia plynofikáciou v navrhovaných plochách  

– ochrana kvality podzemných vôd výstavbou verejnej kanalizácie  

– ochrana ornej pôdy pred eróziou zachovaním a výsadbou NDV.  

Ekonomické dôsledky navrhovaného riešenia 

V prípade uskutočnenia zámeru výstavby obytnej zóny s výmerou cca 29 ha nevznikne väčší 
počet pracovných miest, nakoľko v riešenom území neuvažujeme s výstavbou rozsiahlych 
areálov, len lokálnych zariadení občianskej vybavenosti. Predpokladáme, že prírastok 
pracovných príležitostí, ktoré vzniknú výstavbou zariadení občianskej vybavenosti bude 
predstavovať cca 20 miest.  

Z hľadiska hodnotenia prínosu navrhovaného riešenia v ekonomickej sfére sa riešenie prejaví                      
najmä v rozvoji bytovej výstavby, dopravnej a technickej infraštruktúry. 

Sociálne dôsledky navrhovaného riešenia 

Navrhované riešenie samo osebe neprináša žiadne priame dôsledky pre sociálnu štruktúru 
obyvateľstva, demografický vývoj a pod. Tieto skutočnosti prostriedkami územného 
plánovania nemožno výraznejšie ovplyvniť.  

Riešenie vytvára predpoklady pre flexibilné reagovanie na rôznu dynamiku demografického 
vývoja a najmä migrácie. Návrh riešenia vytvára predpoklady na vytvorenie obytnej zóny                  
s cca 350 b. j. v rodinných a bytových domoch, čo v konečnom dôsledku znamená pre obec 
„prínos“ cca 1.050 nových obyvateľov. Sociálnu štruktúru obyvateľov v riešenom území 
ovplyvní najmä ponuka štandardu bývania a súvisiacich funkcií (OV, zeleň, dopravná                     
a technická vybavenosť) investorom zámeru.  

Územnotechnické dôsledky navrhovaného riešenia 

Navrhované riešenie predpokladá lokalizáciu novej zástavby na navrhovaných plochách. 
Navrhované plochy si vyžadujú výstavbu nevyhnutného dopravného, technického                            
a občianskeho vybavenia. Realizácia týchto rozvojových zámerov si vyžiada zábery plôch 
PPF.  

Plošné nároky navrhovaného riešenia sú prehľadne vyznačené v grafickej časti 
dokumentácie.  
 
 
 

21. Návrh záväznej časti  

Záväzná časť obsahuje: 

– zásady a regulatívy funkčného využívania územia 

– zásady a regulatívy priestorového usporiadania  

– zásady a regulatívy umiestnenia verejného občianskeho vybavenia územia 

– zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia 
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– zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia 

– zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania 
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej 
stability, vrátane plôch zelene 

– zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie  

– vymedzenie zastavaného územia obce 

– vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

– vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania 
pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny 

– určenie, na ktoré časti územia je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny  

– schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. 

Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej 
časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie. 

Záväzné časti riešenia sú zdokumentované vo výkrese č. 02: Komplexný urbanistický návrh 
(v mierke 1:5000). 

Zásady a regulatívy funkčného využívania územia 

Pre riešené územie - navrhované plochy s nasledovným označením a navrhovaným 
funkčným využitím: 

− D1/D: dopravné plochy 

− D2/D: dopravné plochy 

− D3/D: plochy pre obytné územia 

je záväzné prípustné a neprípustné funkčné využitie pre každú navrhovanú plochu:  

 

Dopravné plochy - D1/D, D2/D  

Prípustné využitie:  

− komunikácie cestné, cyklistické a pešie 

− zeleň technická 

− zariadenia a siete technickej infraštruktúry 

− prvky drobnej architektúry a uličného mobiliáru. 

Neprípustné využitie: 

− iné okrem prípustných.  

Plochy pre obytné územia - D3/O 

Prípustné využitie: 

− plochy rodinných / bytových domov a prislúchajúce zariadenia (garáže, drobné 
hospodárske objekty) 

− plochy občianskej vybavenosti 

− polyfunkčné obytné plochy 

− plochy športovo-rekreačnej vybavenosti miestneho významu (ihriská a oddychové 
plochy) 

− plochy podnikateľských aktivít miestnych (výrobných a nevýrobných bez negatívnych              
a rušivých vplyvov - drobné remeselné prevádzky) 

− vysoká a nízka zeleň verejná a ostatná 

− príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

− ostatné súvisiace funkcie - iné okrem neprípustných 

Neprípustné využitie: 

− priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi  

− skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru 

− zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu (nákladná doprava, veľkoplošné 
parkoviská) a skladovacie plochy. 

 

 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania  

Maximálna podlažnosť objektov  

– 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie): pre objekty rodinných domov 

– 4 nadzemné podlažia (+ podkrovie): pre objekty bytových domov a občianskej 
vybavenosti 
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– nad 4 nadzemné podlažia: pre objekty bytových domov a občianskej vybavenosti 
charakteru výškových dominánt - len na zdôraznenie ťažiskových priestorov riešeného 
územia. 

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi 

Pri umiestňovaní stavieb je ďalej potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi 
v závislosti od druhu a výšky umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov) - najmä 
Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na výstavbu. 

Nezastaviteľné plochy  

Ako nezastavateľné plochy sú vymedzené plochy nachádzajúce sa v rámci vymedzených 
ochranných pásiem existujúcej a navrhovanej technickej infraštruktúry a komunikácií (neplatí 
v prípade preložky trás). 

Intenzita využitia plôch  

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej 
plochy objektami k ploche pozemku, resp. regulačného bloku x 100). Regulatív maximálneho 
percenta zastavanosti pre riešené územie je stanovený nasledovne: 

– 100%: pre navrhované plochy D1/D a D2/D (dopravné plochy) 

– 30%: pre navrhovanú plochu D3/D - v prípade výstavby rodinných domov 

– 70 %: pre navrhovanú plochu D3/D - v prípade výstavby bytových domov a občianskej 
vybavenosti. 

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia 

S výstavbou zariadení občianskej vybavenosti počítame v navrhovanej ploche D3/O. 
Prípustné je umiestnenie zariadení občianskej vybavenosti lokálneho významu, najmä 
charakteru obchodu a verejných služieb. 

Návrh riešenia občianskej vybavenosti určia podrobnejšie stupne PD. 

Pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb občianskej vybavenosti je potrebné dodržiavať 
príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb. 

Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia územia  

− zabezpečiť dopravné napojenie navrhovanej plochy D3/O vo vymedzených trasách 
(D1/D, D2/D), hlavný dopravný nástup riešiť v I. etape z cesty III/06166 po Poľnej ulici,         
v II. etape mimoúrovňovou križovatkou s cestou I/61 Bernolákovo - východ podľa „ÚPN-
SÚ Bernolákovo“, resp. podľa podrobnejších stupňov PD 

− pozdĺž Čiernej vody a pozdĺž hlavnej cestnej komunikácie, navrhovanej v pokračovaní 
Poľnej ulice, riešiť pešie chodníky až po existujúcu zastavanú časť obce 

− riešenie dopravného vybavenia územia v podrobnejších stupňoch PD navrhnúť 
s ohľadom na možné výhľadové napojenie kontaktných plôch.  

Pre všetky navrhované plochy je potrebné zablokovanie výstavby ako pre verejnoprospešné 
stavby. 

Navrhované funkčné triedy a kategórie komunikácií sú odporúčané a nie sú súčasťou 
záväznej časti. 

Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia územia  

− postupne zabezpečiť komplexnú technickú vybavenosť pre navrhovanú plochu D3/O 

− riešenie technického vybavenia územia v podrobnejších stupňoch PD navrhnúť 
s ohľadom na možné výhľadové napojenie kontaktných plôch 

− napojenie riešeného územia na vodovodnú sieť obce riešiť napojením na existujúce 
potrubia min. svetlosti DN 150 

− riešiť zokruhovanie vodovodného potrubia medzi koncom Trnavskej a Železničnej ulice 
potrubím DN 150, vedeným popod železnicu. 

Pre všetky navrhované energetické a vodohospodárske zariadenia, navrhované koridory pre 
líniové stavby sietí technickej infraštruktúry je potrebné zablokovanie výstavby pre 
verejnoprospešné stavby. 

Navrhované parametre sietí a zariadení technického vybavenia sú odporúčané a nie sú 
súčasťou záväznej časti. 

 

 

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania 
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania 
ekologickej stability, vrátane plôch zelene 

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt 

Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi sa vyžaduje 
splnenie podmienky v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového 
fondu a zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov: 
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− stavebník si od príslušného pamiatkového úradu v každom stupni územného                
a stavebného konania vyžiada rozhodnutie ku každej pripravovanej stavebnej činnosti 
súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba 
...) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu 
archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok - v prípade, 
že Pamiatkový úrad rozhodne o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum (§ 37 ods. 3 
zákona č. 49/2002 Z. z.) stavebník musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo zákona 
č. 49/2002 Z. z.. 

          

Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a krajiny 
so zreteľom na udržanie ekologickej stability 

− v riešenom území platí prvý stupeň ochrany 

− rešpektovať navrhované prvky ÚSES: v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. vypracovať 
presné vymedzenie prvkov s cieľom vyznačenia ich plôch - rBK Čierna voda - 
regionálny biokoridor, prechádzajúci okrajovo riešeným územím (návrh: posilniť brehové 
porasty o dreviny patriace do potenciálnej prirodzenej vegetácie daného územia). 

− rešpektovať ekologicky významné segmenty (vodný tok Čierna voda, plochy lesných 
porastov, plochy nelesnej drevinovej vegetácie ohraničujúcej riešené územie v jeho SZ a 
JV časti, vysoká sprievodná zeleň - stromoradia pozdĺž hlavnej prístupovej komunikácie 
označenej ako navrhovaná plocha D1/D) 

− návrh na zmenu na les osobitného určenia - vymedzenie návrhu je nutné min. v rozsahu 
25 m do hĺbky existujúceho lesného porastu, meranej od osi vodného toku (tak, aby bola 
zachovaný funkčný biokoridor regionálneho významu Čierna voda) 

− navrhnúť ekostabilizačné prvky líniové v zmysle návrhov MÚSES (aleje pri 
komunikáciách, NDV po obvode riešeného územia) 

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

− pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať: 
- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorbe krajiny 
- zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. 
- všetky právne predpisy z oblasti životného prostredia (ochrana ovzdušia, vody, 

pôdy, hluk, odpady, radónové riziko a iné) platné v čase realizácie jednotlivých 
stavieb 

− zabrániť znečisteniu podzemných vôd výstavbou verejnej kanalizácie s napojením do 
zrekonštruovanej ČOV Bernolákovo (resp. podľa koncepcie správcu - Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti – do ČOV Nová Dedinka alebo ČOV BA-Vrakuňa)  

− dažďové vody zo spevnených plôch v max. miere zdržať v území (do vsaku, 
optimalizáciou hustoty zástavby) 

− zabezpečiť znečisteniu ovzdušia plynofikáciou v navrhovaných plochách, resp. využitím 
elektrickej energie alebo alternatívnych zdrojov na zásobovanie teplom 

− zabezpečiť protieróznu ochranu okolia navrhovaných plôch zachovaním a výsadbou 
nelesnej drevinovej vegetácie  

− nezasahovať do LPF v riešenom území (príp. použitie LPF minimalizovať len pre účely 
nevyhnutnej dopravnej a technickej infraštruktúry) 

− minimalizovať zásahy do brehových porastov Čiernej vody, tok a jeho brehové porasty 
chrániť pred akýmkoľvek devastačným vplyvom stavebnej činnosti 

− optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie 
prostredia na ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností ...). 

− eliminovať negatívny vplyv dopravy (hluk, emisie) na kvalitu bývania výsadbou izolačnej 
zelene                 

− v riešenom území nevyčleňovať plochy pre stavby (prevádzky), ktoré by mohli 
neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov, t. j. vyčleňovať 
len plochy pre novostavby občianskej vybavenosti nevýrobného charakteru, 

− osobitne sa vyhnúť vyčleňovaniu plôch pre umiestňovanie stavieb poľnohospodárskeho 
drobnochovu v riešenom území, resp. v ďalšom stupni stanoviť presné regulatívy - limity 
počtu hospodárskych zvierat drobnochovu, 

− vyššie uvedené stavby umiestňovať iba v okrajových častiach v dostatočnej vzdialenosti              
od stavieb na bývanie 

− požadovať hodnotenie vplyvov EIA, nakoľko sa jedná o výstavbu viac ako 99 RD 

− riešiť strety záujmov výstavby s infraštruktúrou a vyvolané technické opatrenia (preložky 
IS) 

− pri príprave a realizácii výstavby venovať pozornosť zneškodňovaniu odpadov - 
postupovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

− pre ďalší stupeň PD vykonať potrebné činnosti: inžiniersko-geologický prieskum, 
archeologický prieskum, upresniť zdroje a podmienky odberov pitnej a úžitkovej vody 
počas výstavby, upresniť umiestnenie stavebných dvorov a skládok stavebného 
materiálu, a iné. 

− rešpektovať sprísnené podmienky pre zástavbu na navrhovanej ploche D3/O s cieľom 
minimalizovať prípadné negatívne vplyvy na regionálny biokoridor Čierna voda 
(podrobnejšie podmienky pre výstavbu treba definovať v dokumentácii nižšieho stupňa 
v spolupráci s orgánmi ochrany prírody): 
- požadovanú šírku regionálneho biokoridoru 50 m, t. j. 25 m na každú stranu od osi 

toku 
- percento zastavanosti v hodnote 30 % pre RD a 70 % pre BD a OV 
- limit pre výšku zástavby 2 NP + podkrovie pre rodinné domy, 4 NP + podkrovie pre 

ostatné objekty, nad 4 NP pre ostatné objekty charakteru výškových dominánt (len 
na zdôraznenie ťažiskových priestorov riešeného územia).  

Vymedzenie zastavaného územia obce 
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Pre navrhovanú plochu D3/O riešeného územia platí požiadavka zahrnutia plochy do 
zastavaného územia obce (ZÚ) pri rozširovaní hranice ZÚ. 

Navrhovaná hranica zastavaného územia obce je vymedzená v grafickej časti (viď grafická 
príloha č. 02: Komplexný urbanistický návrh). 

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

V riešenom území je potrebné vymedziť tieto ochranné a bezpečnostné pásma: 

− ochranné pásma letiska M. R. Štefánika Bratislava, schválené Štátnou leteckou 
inšpekciou rozhodnutím zn. 1-66/81 zo dňa 3.7.1981 – výškové obmedzenie 265-272 m 
n.m. B.p.v.. 

− ochranné pásmo vodného toku Čierna voda v šírke 5 m (t. j. pre malé vodné toky) - 
ochranné pásmo slúžiace pre výkon správy toku v súlade s ustanoveniami zákona              
č. 364/2004 Z. z. o vodách a požiadaviek správcu tokov - do ochranného pásma nie je 
možné umiestňovať žiadnu technickú infraštruktúru ani vzrastlú zeleň (akúkoľvek 
investorskú činnosť v dotyku s tokom odsúhlasiť so SVP, š. p.) 

− ochranné pásma pre elektroenergetické vzdušné vedenia v zmysle zákona č. 455/1991 
Zb., § 19: 
- vedenie V 498/8499 v rozpätí p. b. 101-102 (platí pre križovanie cestnej 

komunikácie D1/D) a v rozpätí p. b. 102-103 (platí pre križovanie s kanalizáciou 
Z1/O) – o výnimku z ochranného pásma je potrebné požiadať Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví v podrobnejšom stupni PD 

− ochranné a bezpečnostné pásmo VTL plynovodu DN700 PN40 vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od osi plynovodu v zmysle zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike (§ 27 a § 
28): 
- ochranné pásmo 12 m  
- bezpečnostné pásmo 50 m. 

Poznámka: Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie 
prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakových plynovodoch                      
a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva. 

V riešenom území nie je potrebné vymedziť žiadne chránené územia.  

V riešenom území je potrebné rešpektovať ochranné pásmo vo vzdialenosti 50 m od hranice 
lesných pozemkov, resp. výnimku z ochranného pásma dohodnúť s orgánom štátnej správy 
lesného hospodárstva v podrobnejšom stupni PD. 

Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania 
pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny 

Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby 

V riešenom území je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby v zmysle 
zoznamu uvedenom v schéme záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (viď 
posledný odsek tejto kapitoly). 

Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu                        
a chránené časti krajiny 

Na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov vymedzujeme navrhovanú plochu D3/O.              
K deleniu a sceľovaniu parciel dôjde najmä z dôvodu potreby vymedzenia plôch pre verejné 
komunikácie a vymedzenia stavebných parciel. Spôsob delenia a sceľovania parciel určia 
podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie. 

V riešenom území sa nenachádzajú nijaké stavby, preto asanácie nie sú potrebné.  

V katastrálnom území obce sa nenachádzajú žiadne chránené časti krajiny. Návrhmi R-ÚSES 
a ÚPN VÚC je vymedzená plocha pre prvok RÚSES: regionálny biokoridor Čierna voda 
(rBK). Návrhom Zmien a doplnkov č. 2/2004 sú vymedzené len ekostabilizačné prvky: 
interakčné prvky líniové. V súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. je potrebné vypracovať 
presné vymedzenie prvkov s cieľom vyznačenia ich plôch.  

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 

Pre navrhovanú plochu D3/O je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.  

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti 
nasledovne: 

− grafická časť - výkres č. 02: Komplexný urbanistický návrh v celom rozsahu legendy  

− textová časť - kapitola č. 21: Návrh záväznej časti.  

Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb: 

− hlavné miestne komunikácie 

− pešie komunikácie 

− cyklistické trasy 

− verejná kanalizácia - výtlak 

− verejný vodovod 

− kábelové vedenie 22 kV 

− telefónny kábelový rozvod 
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− autobusová zastávka 

− čerpacia stanica splašková 

− trafostanica murovaná 

− plochy pre navrhované prvky ÚSES (označené v grafickej prílohe č. 03: Ekológia a ŽP 
3). 

Presné umiestnenie verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb na pozemkoch bude 
riešené v podrobnejšom stupni projektovej dokumentácie (ich umiestnenie v „Zmenách                   
a doplnkoch č. 2/2004“ je len orientačné). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. PRÍLOHY  
 
 

Zoznam príloh 

− „Overovacie štúdie urbanistického riešenia lokality Nová Bažantnica“, Ing. arch. Monika 
Dudášová, máj 2004 

− „Nariadenie vlády SR č. 528/2002 Z. z. - Príloha k nariadeniu vlády č. 528/2002 Z. z., 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 - Záväzná časť“,  

− „Nariadenie vlády SR č. 20/2003 Z. z. z 8. januára 2003, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC 
Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 33.6/2001 Z. z. - Príloha č. 2                              
k nariadeniu vlády č. 64/1998 Z. z.“ (v úplnom znení),  

− „Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bernolákove č. 9/12/2004 zo dňa 19.2.2004“, 
ktorým sa schvaľuje „Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny 
Bernolákovo - Nová Bažantnica“, 

− kópie z katastrálnej a pozemkovej mapy (parcely registra „C“ a „E“), výpisy z listov 
vlastníctva, získané na Správe katastra Senec, 

− určenie kódov BPEJ, získané na Obvodnom pozemkovom úrade v Senci, 

− „Znalecký posudok ocenenia lesa podľa zadania č. 15/2003“, vypracovaný Ing. 
Františkom Hombauerom,  

− podklady získané v rámci prípravných prác od dotknutých účastníkov, 

− „Cesta I/61 Bratislava - Senec“, Zámer, GC Geoconsult, spol. s r. o., apríl 2004 - kópia 
úvodnej strany a výrez situácie technického riešenia. 

 

 

 

 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČASŤ  
 
 

Zoznam dokladov 
 

− Odborná spôsobilosť spracovateľa dokumentácie - Ing. arch. Monika Dudášová 

− Odborná spôsobilosť osoby splnomocnenej k obstarávaniu dokumentácie - Ing. arch. 
Miroslava Valková 
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− Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Bernolákovo č. 15/12/2004 z 15. zasadnutia, 
konaného dňa 15.12.2004 

− Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 10/2004  

− Správa o prerokovaní Územného plánu obce Bernolákovo - zmeny a doplnky a č. 2/2004  

− Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu 
obce Bernolákovo - zmeny a doplnky č. 2/2004 

− Vyjadrenia účastníkov pripomienkového konania k Územnému plánu obce Bernolákovo - 
zmeny a doplnky č. 2/2004 

− Súhlas Krajského pozemkového úradu v Bratislave - č. j. Pôd.760/2/2004 zo dňa 
11.10.2004  

− Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave - č. j. A/2004/874/ZLM zo dňa 
29.10.2004.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. GRAFICKÁ ČASŤ 
 
 

Zoznam grafických príloh 
 

01. Širšie vzťahy, M 1: 50000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 1 

02. Komplexný urbanistický návrh, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 2 

03. Ekológia a ŽP 3, M 1:5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 5 

04. Doprava, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 6 
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05. Vodné hospodárstvo, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 7 

06. Elektrifikácia, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 8 

07. Telekomunikácie, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 9 

08. Plynofikácia, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu č. 10 

09. Vyhodnotenie záberov PPF a LPF, M 1: 5000, ktorý je samostatnou prílohou výkresu             
č. 12. 

Poznámka: Kvôli prehľadnosti sú názvy výkresov grafickej časti pôvodného ÚPN-SÚ 
prevzaté, zmenené je len číslovanie výkresov, nakoľko grafické prílohy č. 3 a 4 pôvodného 
ÚPN-SÚ neboli spracované (neboli predmetom riešenia návrhu zmien a doplnkov) a príloha č. 
11 (Vyhodnotenie záberov PPF) bola zaradená do kapitoly č. 9 textovej časti.  
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