
BRUK' s.ľ.o. Landeľerova 8' 81l 09 Bľatislava v zastúpeni:
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Bľatislavský samosprávny kľa.i

Sabinovská 16
820 05 BľatislavaP

v yh a ĺtli il

V ltov 29.7.2022

VEC: Žiadost'o uzatvoľenie náiomneĺ zmluw ne účelv stavobného konania

Touto cestou Vás žiadame o uzatvoľenie nájomnej zmluvy na účely stavebného konania pľe stavbu s názvom
''obytná zóna - Pod Pšenom l.Etapao Most pľi Bratislaveĺŕ pľe stavebný objekt: so 102 Rozšíľenie cesty
II/5l0' k.ú. Most pľi Bratislave, obec Most pri Bratislave, okres Sendc.
Uvedenú nájomnú zmluvu potrebujeme s BSK uzatvoriť pre účel realizácie stavebného objekru so 102
Rozšíľenie cesty II/5l0, stavby obytná zóna Pod pšenom (1etapa).

Rozsah realizácie stavby v m2: ľozšíľenie komunikácie v rozsahu 2313m2, dotknutá existujúca komunikácia
1848,20m2

Existujúca komunikácia dotknutá výstavbou bude vyfrézovana a následne upľavená novou vrstvou
asfaltobetónu, vzmyslestanoviskaSprávyciestBSK,Čučoľiedkova e zodiĺazl .z.2020č. 1l6/20ll1s/osl
v plnej šírke existujúcej komunikácie a to v hrubke 50mm'
Na existujúcej komunikácii nebudú budované ostrovčeky' bude opatľená vodorovným dopravným mačením.
V budovanom rozšĺrení cesfy IIl5 l 0 sa budú nachádzať 2 novovybudované ostrovčéky shlzíace pre zqýšenie
bezpečnosti chodcov pri prechádzaní cez novobudovanú kľižovatku' Navrhovaná konitrukcia osĺoveekov je
zbetónovej dlažby.
Pľedpokladanýnákladstavby:140.000€,ztoho35.000€jepľedpokladanýnákladnaúpravuexistujúcej
komunikácie (vyfrézovanie a nový povľch v hĺúbke 50mm)

Nájom poŽadujeme začať dňom pľávoplatnosti stavebného povoleniana stavebný objekt: so 102 Rozšíľenie
cesty IIl510, ukončenie nájmu navrhujeme dňom právoplatného kolaudačného rozhoánutia na stavebný objekt:
so 102 Rozšírenie cesty lll510.
Súčasne sa zaväzujeme najneskôľ k tomuto dňu podať návľh na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov
dotknuých wýstavbou kriŽovatky, ktoré nie sú vo vlastnĺctve BSK ale vo vlastníctve BRUK, s.r'o. a RADIATA,
s.ľ.o' (ľozšĺrenie existujúcej komunikácie v rozsahu 23l3m2) a to tak, Že uvedené pozemky spolu so stavbou
odovzdáme do majetku BSK.
Zavitzujeme sa, Že v pľípade predčasného ukončenia nájomnej zmluvy spôsobenej pochybenim nájomcu sa
vybudované investície stanú majetkom BSK z títulu zmluvnej pokuý.
Zaväzujeme sa, že rýkonom pľáva nájmu a účelu nájmu rrebudú dotknuté Žiadne vecné bľenrená či iné ťarchy
zapísane na LV

Nami navľhovaná výška nájomného za m2ldeň je v sume O,04calt/den

Prílohy: PD Sol02 Rozšĺľenie cesý II/5l0
Plná moc
Sifuácía s vyznačením dotkuých pozemkov

' Pľeh|'adná tabuľka spísujúca dotknrrté pozemky

Podpis povel'enej osoby na zastupovanie



Radovan Pinka

od:
odosIané:
Komu:
Predmet:

Jana Cuchtova <jc.stavebny.inziniering @gmail.com >

piatok 5. augusta 202212:14
Radovan Pinka
Re: FW: Doplnenie podkladov

Dobry den pan Pinka, na zaklade spolocnej kontroly podkladov si Vas dovolujem poziadat o opravu ziadosti o najom
z plochy I848,2m2 (vymera pozemkov) na rozmer 1816m2 co je presna rozloha cestneho telesa v majetku BSK,
ktoru budeme brusit a nanovo asfaltovat.
Dakujem moc

S pozdravom

lng. Jana Čuchtová
tel: 0905/312415 , OgI7l3t24I5
www.stavebnVinzinierinR.sk
JCSI, s.r.o.
Miletičova 1
Bratislava

pi5.8. 2022 o 7:56 Radovan Pinka <Radovan'Pinka@region-bsk.sk> napísal(a)
Dobry den pridite do 10:00.

S pozdravom,

Získajte outlook pre Android

From: Jana Cuchtova <ic.stavebnv.inzl >

Sent: Thursday, August 4,2022 10:01:14 PM
To: Radovan Pĺnka <Radovan. Pinka@ region_bsk'sk>
Subject: Re: FW: Doplnenie podkladov

Dobry vecer, pan Pinka, chcem Vas velmi pekne poprosit zajtra o stretnutie, nasla som vykres na ktorom je rozsah
brusenia aj najmu jednoznacny. Donesiem Vam aj kopie stanovisk.
Dakujem
o10.00. vytycujem vo Vajnoroch vodovod, takze bud pred tym alebo potom.

S pozdravom

lng' Jana Čuchtová
tel: 0905/3 12475, 091I13L2475
www.stavebnvinzinierinq.sk
JCSI, s.r.o.
Miletičova 1
Bratislava

št 4. 8. 2022 o ].3:47 Radovan Pinka <Radovan.Pinka@region-bsk'Sk> napísal(a)



Dobný deň,

Preposielam.

S pozdravom,

Mgr. Radovan Pinka
Referent

oddelenie próvne
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. o. Box 106
820 05 Bratislava 25, Slovenská republika
Tel.: +42L2 4826 4335,
radovan.pinka@regĺon-bsk.sk
www.bratislavskvkrai.sk EEEtrl

From: Radovan Pinka
Sent: Wednesday, August 3,202210:54 AM
To: ĺc.stavebnv.inzinierring@gmail'com
Cc: Véra Homolová <Vera.Homolova@re >

Subjeď: Doplnenie podkladov

Dobný deň,

V zmysle tel' rozhovoru vás žiadame o doplnenie nasledovných podkladov:

1.Kópiu stanoviska od spoločnosti RCB a.s.
2.Kópiu stanoviska odboru dopravy BSK
3.Pdf výkres, v ktorom bude vyznačená ĺba plocha, ktorá bude predmetom nájmu v nájomnej zmluve - 1.848

m2.

2



, Doklady žiadame zaslať čím skôr najlepšie v priebehu zajtrajšieho dňa.

S pozdravom,

E] Mgr. Radovan Pinka
Referent

oddelenie próvne
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. o' Box 106
820 05 Bratisl ava 25, Slovenská republika
Tel.: +42I2 4826 4335,
radovan.pinka @reeion-bsk.sk
www.bratislavskvkrai.sk

3
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čučoľiedkov át č.6,827 12 BRATISLAVA

|- rog.Jana ČUCHTovÁ
Púpavova t543l8

l_ roo 4r RovrNKA
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Váš list zr./dňa Nďa aračka : vybavuje :

I16/20/1J5loil Ing. Nagyová

VEC: Vyjadľenie k PD stavebného objektu na stavebné povolenie stavby

''obytná 
zóna - Pod Pšenom (l.etapa)'ĺ,

paľc.č. KNC 15331339,1533ĺ334' k.ú. Most pľi Bľatislave
So 102-00 Rozšírenie cesý II/510

Bľatislava, diĺa:
27.2.2020

Voči návľhu lĺľižovatky na ceste II/510 (pruh pľe l'avé odbočeníe) v rámci vybudovania
pľedňetrej zóny ĺemálme náĺrietky.

Stavebný objekt (s uľčenými hľanicami majetkovej spľávy v zrnysle platrrého

technického pľedpisu) bude po ukončení stavby bezodplatre odovzdaný do vlastníctva
Bľatislavského samospľávneho kľaja, shodnotou objektu amajetkovopľárme vyspoľiadaným
pozemkom pod ľozšírením cesty IV510 _ s dopľavným zračenÍm na ceste IIl510, bez chodníka.

Stavebným uľadom na ľozšírenie cesty II/510 bude olaesný úľad Senec odboľ cesÚrej
dopľavy a pozemných komunikácií,

Rozšíľenie cesty IIl5 1 0 požaduj eme ľealizovať:
- na celú šĺrku cestv IV510 a.na celú dĺžku stavebných úpľav Ĺcca 230m) odfiézovanie
jestrrujúceho krytu vozovlcy cesty IIi510 v hrubke 50mm a položenie novej vľstvy z asfaltového
betónu hĺ.50mm so spojovacím postľekom

- rozšíĺenie cesty II/510 ľealizovať preplátovaním jednotlivých vľstiev konštrukcie starej
a novej vozovky, s vložením geokompozitu
- na stľane zástavby na celej díŽke stavebných úprav vybudovať nespevnenú laajnicu šírlqy
0,75m cesty IV510, za ňou vytvoľiť cestnú pľiekopu cesty IIl510,I<totábude zabezpečovať
povrchové odvodnenie cesty IIl510
- chodník/cyklochodník šíľky min'2m umiestniť za vonkajšou hľanou cestnej pľiekopy
- vprípade oplotenia kľajných pozemkov pozdlž cesty IV510 (Í533/334,1533/33s) sa ploty
môŽu realizov ať až za piestorom chodníka.

Dažďové vody zúseku B amiestnych komrľrikácií vľámci celej lokďity musia byť
vyústené sarnostatne tak, aby nestekali na cesh:é teleso cesty IV510 (vozovka, nespevnená
laajnica cesfuá pľiekopa).

Tľvďé dopľavné nlaéenie a dopľavné značenie počas vystavby na ceste IIl510 podlíeha
súhlasnému zixänÉmu stanovisku okĺesného ľiaditeľstva Policajného zboru oDI Senec
a uľčeniu okľesného uľadu Senec odboľ cestnej dopĺavy apozemĺých komunikácií.



Vpľípade súbehu alebo kĺiŽovania trasy pĺípojky pľe obytrrú zónu scestou II/510 je

potľebné pľedmetrú dokumentáciu stavebného objektu zaslať nanaše lryjadľenie. ,'

Jaľoslav Kuklovslý 1''

riaditel'úseku pľe výrobu a údržbu

Regionálne cesty Bratislava, a.s,
Čučorledková 6

827 12 B ľatislava
-4-

Pľíloha: pľedloŽená PD _ pľílohu č' 1 Podrobná situácia a č.4 Vzorové rezy si ponechávame

Navedomie:
- BSK, odbor dopravy
- OU- Senec - OCDPK
- ORPZ ODI Senec
- RCB a.s., sfredisko Senec

Bankové spojenie :

8663319/5200
IČo:35947161
DIČ: SK2022037248

Tel.:02143424176
Fax:02//43424000
e-mail : sekretaťiat@cba'sk
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Úľad Bratislavského samosprávneho kraia
0dboľ dopravy

Vát llttčl.lo'zo dalt
ĺ

Nr&čĺdo
04082/20aĺ''PK-7
073ogEoa0

BRUK' g"ľ,o.

LnndcrutoraB
81í 0B
Bľetirleľe 1

vlpĺlu|dhrn
lng. Balh l(rbtĺítoĺl/
fil4gcB{190

Bralirlĺn
21.04 &20

Vec: : Zfolzné rlEnovlrko k$evabnému oovolcniu: -ohilná rÓna- Pod Pšenom
ťĺ.etenel. kgt.úz' MoGt oľi BnatirlavÉ

Dňa 03.02.2020 bola na tunajlĺ únd doručgná Vača äĺdosť o etanovitko
k pĺcrpracovĺnej pľgjgkbwl dokuĺngĺilácii pre rtsvabnÔ pouo{onie k obytnej aónc Pod
FäEnom' obj. so ĺ02{0 RozBĺľania certy ll/5'l0 v obd Mort pri BratirĺEvc.

Ako vlarMĺlĺ clest ll. a lll. triedy podľa $ 3d oda' 2 zákone č. 135/'196ĺ Zb. o pozemných
komunilĺáclách (cettný zákon} v zľrcnĺ nsskoľäĺch prsdpiÚo'/ namtme nárnietky
k pradloúonsj proĺclĺlovgj dolĺumantácii pro aEvsbná pololenie, gpÍgoov€Eľ lng. Boľia
Arsgta, január 2020 ea naĺlrdovných podmicnok:

- Rg*llzátia pripjania na clgtu ll/sĺ0 mutl bľť vygpádovaná od mľ$ ll. triedy' rby
d*ďov* vody ncrtckali na cgafu vo vlartnlcŕĺE Bngtirlavsltáho aaĺnogpráunrho kreja.
V mlcrta napoJania js potľebná rľladiť krprcihe vyhovujúcl prlcputt r náaledným
ptuh|benĺm, ruNp. vybudovenĺm pľialĺnpy.

- Spwnené ogtnonĺčrky lidame ďraničiť€6tnýml btlóľtoĺými obrubnĺkmi'

- Ak drjde k znaäsFniu oeety pi $jazde otarcbný$ mcďtenimtov, bez priďahov
wiagť gglu do pôvodĺÉho atfl.u.

_ lnv*tor zebozpe#ĺ bazpečnoď pľáce a bgzpočnogť ceatnrj premávky počas
realizácie"

- Upozorňujcma žladĺtaľa' Že nájomná zľnluYa nE oestu ll/510 počar ľealizácie
rozlĺrcnia oooty o ľĺÉ odbočcnie podlieha cchvaľoĺeniu v Zaďup{toľetva
BrgtlĺtEvakáho aamoeprávngho krrja. Žieooď t prĺlohami o zaradenlg do píogrgľnu
rokovania Zaatupitaľĺŕva B$K is potÍrbná podať na tunajšom úľgd na právne

..' ,;,,,: t, it i,'l i .. t,, 1' l. 1,ir
.,i,. ;',r.r i il,,... ', .i ,., , , ,.,.,

'.1..,r,'lr.,;,!: r



qĺ!ĺlgltnlr. HqJblilti* mlmurnb aeetupitaktrrĺ h*le 03.04.2m0, rb* rprmľanfch
metľlálol je do 06.0s.20l0.

- Ku kohtdácll !fiffby liĺdĺma pradh*T lĺgmplctnÚ pro|cktoľú thlrumanÉdu
rkubčnáho vyhotmrcniĺ a mattlmĺoÉľng Yylpoľlg.hí'lc Foocm,lmv pod o$akĺmi,
lúorÉ ln'rtrhr odoĺadÉ {o nĺĺJttku a ryĺ&y Bĺetiľlamlĺáľlo ramocpľávnaho kĺĺje.

- Dodrlnť cEnnľhlĺo rpľfucu cgstľ Rtlionúlru 6!tľ B!ffitevg' !o sĺdhm nr
čufuľhdlovci B v Bretlil*ĺ.

- Forlplcnb na nopo|ĺnh na olctu ll. lriĺdľ Ven vydÉ olĺlagnÍ rlnd $anee odbor
ccutn{ doprevy ĺ punn$& lĺoĺnuni|fuŕĺ.

$tanoĺitko má plahoď jaden ĺolĺ odo dĺle vydanla.

s poadravoĺn

tln llrhblcr

rtediĺr]odboľu

lj. ., .-;"ť&l:ľ'^il0sPn&ľYnrt
tlltB0[ $0Pf,Ŕľť

ĺĺ1ĺnrsĺ4 to,;osoĺĺu
ľí['nÄTÍBLfrfll!

B.':í} s063ôl5
'tt'

Rlhhľ: PrdgkfuÚ Úĺlĺurmfrdr' lĺooÍdlnaÚtú dluĺoNu. rltuÚolu gľĺnorrrČfioĺbpĺĺlĺaĹho doltnlr r ĺ|lulalu
tímLlb{bpľltnáltonnĺň*ťa d ponrďúľrme pĺr vhrhú pdľrbu

M ľ.Úotilh: n $onalm s*ľ Gilľťnil, r.l c**oĺrororĺ 8, &sr|rrĺr

sabkltrYjlĹá c' ló. l''Ó.BÔX 116. 8:0 0Í Bľilirl0ĺĺ 2í
tl'iťrr'bťítl5lavsk}ľŕqi.$l. lČ{} J60ó-1óoť,
l elcfnn tJll.|ff2ĺd l l l



@ Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

BRUK s. r. 0
Bratisiavsk ' Senec > Most pri Bĺatisĺarĺe > k'u. Most pri Bĺatislave,/

Dátum:8.8.2022

Vytlačené z aplikácie Mapov1i klient ZBGIS' NepouŽitel'ne na právne ukony. (/3)

vykonať len odboĺne spÔsobilá osoba.
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