
Kom is ie Zastu pite I'stva B ratis lavs kéh o sam os p rávne h o
kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupitel'stva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNY NAVRH

Návrh

na schválenie nájmu časti pozemku s parc. č.4938/í a cesty ll!/1065 postavenej
na tomto pozemku v k. ti. Bernolákovo, obci Bernolákovo, za ričelom
vybudovania ,,Technickej infraštruktriry Bernolákovo so 0í - Rozšírenie cesty
!ll/í065", ako prípad hodn osobitného zretel'a

Materiál bude prerokovanÝ v nasledovnÝch komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia zemného plánovania, regionálneho rozvoja a Životného prostredia
Komisia školstva, mládeŽe a športu
Komisia kultury
Komisia eur pskych záleŽitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Komisia zdravotníctva
Komisia sociálnych vecí
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovední:

lng. Patrícia Mešt'an, MA
riaditel'ka
Uradu Bratislavského samosprávneho kraja

JUDr. Matrjš Šaray
ved ci právneho oddelenia
Uradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelĺa:

JUDr. Matr]š Šaray
ved ci právneho oddelenia

Mgr. Radovan Pinka
referent právneho oddelenia

Bratislava
január 2023
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Návrh uznesenia

UzNEsENlE č. ........ 12023

zo d a 27.01.2023

Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schval'uje

A'1 ako prípad hodn osobitného zretel'a, v zmysle ustanovenia $ 9a ods' 9 pĺsm' c) zákona
č. 44612001 Z. z. o majetku vyšších rlzemn ch celkov v znení neskorších predpisov, ktor m je
zv; šenie dopravnej bezpečnosti na r]seku cesty lll/1065 vo vlastníctve Bratislavského
samosprávneho kraja realizáciou stavby ,,Technická infraštruktrlra Bernolákovo So 01 -
Rozšírenie cesty lll/1065", nájom nehnutel'ného majetku, a to:

časti pozemku parcely registra ,,C" evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 493811,
nachádzaj com sa v k. t]. Bernolákovo, obec Berno|ákovo, okres Senec, vedenom na
LV č. 4í69, okresn m riradom Senec, katastrálny odbor, a to V rozsahu záberu 2.055 m2
podl'a prílohy 1 tohto uznesenia,
časti cesty lll/1065 postavenej na pozemku sparc. č.493811 vk. ri. Bernolákovo,
v rozsahu nájmu 2.055 m2 určenom v prílohe'ĺ tohto uznesenia,

pre naJomcu

obec Bernolákovo, Hlavná 111, 9oo 27 Bernolákovo, lČo: oo 3o4 662

s podmienkami:

predmet nájmu - určenyi prílohou 1 uznesenia _ záber plochy,
čel nájmu - realizácia stavby,,Technická infraštruktrjra Bernolákovo So 01 - Rozšírenie

cesty lll/1065" (d'alej len,,stavba") na náklady a zodpovednost'nájomcu,
doba nájmu - doba určĺtá, v trvanĺ odo dlia rjčinnosti nájomnej zmluvy do d a
právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu,
nájomné bude dohodnuté vo v ške 'ĺ,- EUR za cely predmet nájmu na celu dobu nájmu,
nájomca podpíše nájomn zmluvu do 180 dní od schválenia uznesenia v Zastupitel'stve
Bratislavského samosprávneho kraja s tym, Že ak v tejto lehote nájomca nájomnÚ zmluvu
nepodpíše, uznesenie stráca platnosť,
nájomca vybuduje stavbu v s lade s predloŽen m projektom stavby, stanoviskom odboru
dopravy Uradu Bratislavského samosprávneho kraja č. o3164ĺ2019lPK-342, 347 91 1201 9
zo d a 31.10.2019 a vyjadrením Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja,
zn. 215412211254 zo d a 08.11.2020,
nájomca do 180 dní odo d a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na
stavbu odovzdá stavbu/investície vrátane dopravného znač,enia abez chodníkov
bezodplatne do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja; pozemky pod stavbou
budtj odčlenené geometrick m plánom a bezodplatne majetkovo-právne vysporiadané
v prospech Bratislavského samosprávneho kraja najnesk r ku d u podania Žiadosti
o kolaudáciu stavby,
nájomca pri odovzdaní stavby/investĺcií a pozemkov predloŽí doklad o hodnote
stavby/investícií a pozemkov Bratislavskému samosprávnemu kraju



V prípade skončenĺa nájomnej zmluvy pred uplynutím doby nájmu z d vodu na strane
nájomcu sa vybudované investície stanri vlastníctvom Bratislavského samosprávneho
kraja titulom zmluvnej pokuty,
v konom práva nájmu a ričelom nájmu sa nesmie nájomca dotknriť Žiadnych práv tretích
os b.

A.2 prevod vlastníctva stavby a pozemkov na základe porealizačného geometrického
zamerania podl'a bodu A.1 do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja

B ukladá

B'1 riaditel'ke Uradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečit' prípravu a podpis
nájomnejzmluvy

fermín: v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky

B.2 riaditel'ke Úradu Bratislavského samosprávneho krqa zabezpečit' prípravu a podpis
zmluvy o prevode vlastníctva stavby a pozemkov

[ermín: v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky



D vodová správa

obec Bernolákovo, Hlavná 11'ĺ, 9oo 27 Bernolákovo, lČo: oo 304 662 (d'alej len ,,žiadateľ"),
poŽiadala listom zo d a 18.10.2022, ktoÚ doplnila podaním zo d a 08.12.2022, Bratislavsk
samosprávny kraj (d'alel len ,,BsK'), ako v lučného vlastníka, o prenájom pozemku
s parc. č.493811v k. tj. Bernolákovo a na om postavenej stavby cesty lll/1065.

Žiadatel' je stavebníkom stavby ,,Rozšírenie MŠ Bernolákovo" v rámci ktore.; buduje stavebn
objekt,,Technická infraštrukttjra Bernolákovo So 01 - RozŠírenie cesty lll/1065" (d'alej len
,,stavba"). o nájom pozemku a časti cesty poŽiadal Žiadatel' z d vodu preukázania iného
vzt'ahu k pozemku a stavbe na čely stavebného konania. S čast'ou stavby je rozšírenie
existujÚceho cestného telesa vrátane vybudovania odbáčaj cich a pripájaj cich pruhov
a následne jeho prevedenie do vlastníctva BSK spolu s majetkovoprávnym vysporiadaním
pozemkov pod rozšíren m cestn m telesom.

Žĺadatel' nevyhnutne potrebuje zrealizovat' stavbu z dÔvodu, Že stavba tvorí podmienku
kolaudácie rozšírenia materskej školy na Kondr tovej ulici v Bernolákove. Bez zrealizovania
stavby Žiadatel'nem Že pristtipit'ku kolaudácĺí rozšírenia materskej školy.

Rozsah nájmu Žiadatel'stanovil podl'a projektovejdokumentácie na záber o v mere 2.055 m2,
pričom zakreslenie záberu tvorĺ prílohu 1 navrhovaného uznesenia a tohto materiálu.

V zmysle Čl' ĺo ods' 13Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom BSK (apríl 2022) (d'alej
aj ako ,,zásady"): ,,Vyška nájomného pri nájme časti cestného telesa alebo cestného pozemku
ako prĺpad hodn, osobitného zreteľa pre Účely stavebnej činnosti, ktor má služiť ako právny
vzt'ah k stavebnému konaniu pre stavebny urad, je určená ako 30 EUR / m2/ rok.
Zastupitelštvo Bratislavského samosprávneho kraja m že v od vodnen ch prípadoch
určit'in sumu nájmu."

V zmysle Čl. ĺo ods. 13 zásad je BSK oprávnen v odÔvodnen ch prípadoch stanovit' niŽšiu
cenu nájomného ako sumu 30 EUR ĺ m2 l rok. Na základe uvedeného a z d vodu potreby
budovania matersk ch a základn ch škÔl, ako aj s ohl'adom na nájomcu, ktoryi je
samosprávnym subjektom Urad BSK navrhuje, aby zastupitel'stvo schválilo zníŽenie ceny
nájmu na 1,- EUR, za cel predmet nájmu na cel dobu trvania nájomného vzt'ahu. Uvedené
nájomné je obsiahnuté aj v návrhu uznesenia.

Doba nájmu bola stanovená na dobu určittj od rjčinnosti nájomnej zmĺuvy do právoplatného
kolaudačného rozhodnutia na stavbu.

Predmetom nájmu podl'a prílohy č. 1 uznesenia je:
. čast'pozemku s parc. č. 4938/1 v k. Ú' Bernolákovo v rozsahu 2.055 m2, a
. čast'cesty lll/1065 v rozsahu 2'055 m2'

Povrch jestvuj cej komunikácie bude pokryt1i novou krycou vrstvou. Zásahom budtj
vybudované aj nové stredové deliace ostrovčeky a novobudované časti kriŽovatky, ktoré budti
pozostávat' z pl ch rozšírenia jazdnych pruhov a to pripájacieho a odbočovacieho'

odbor dopravy Uradu BSK nemal listom 03164ĺ2019ĺPK-342,34791t2019 zo d a 31 .10.2019
námietky krealizácií stavby s t m, Že ak stavebník uvažqe o prevode vlastníctva stavby
v prospech BSK, je potrebné pozemky pod objektom majetkovo-právne vysporiadat' a po
kolaudácii bezodplatne previest'BSK; odbor dopravy listom zo d a 16.11.2022 potvrdil, Že
nedošlo k skutkovej zmene a stanovisko je platné. Správa ciest Bratislavského



samospráVneho kraja listom č.2154122ĺ1254 zo d a o8.11.2022 uviedla, Že nemá námietky
k budovaniu stavby.

osobitn' zreteľ:
Samosprávny kraj sa pri v kone samosprávy stará o všestrann; rozvoj svojho rjzemia
a o potreby svojich obyvatel'ov . Žiadatel'poprĺ vykonanĺ vlastnej investičnej činnosti rozšírenia
materskej školy, ktorá je v s časnej dobe nevyhnutná na rozvoj vyichovy a vzdelávania,
zhodnotí majetok BSK a napojí miestnu komunikáciu na komunikáciu lll. triedy vo vlastníctve
BSK, a to v prospech obyvatel'ov obce nachádzajricej sa na Území BSK. Rozšírenie cesty
lll. triedy a vybudovanĺe kriŽovatky je vo verejnom záujme a prispeje k zvyišeniu dopravnej
bezpečnosti v danom rjseku cesty lll. triedy. BSK uveden1 m nájmom prispeje k vybudovaniu
rozšírenia materskej školy na Kondr tovej ulici v Bernolákove, ktor realizuje Žiadatel'.

Podl'a $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 44612001 Z. z. o majetku vyšších rizemn ch celkov
v znení neskorších predpisov o nájmoch majetku vyššieho rjzemného celku z dÔvodu hodného
osobitného zretel'a rozhodne zastupitel'stvo vyššieho zemného celku trojpätinovou väčšinou
všetk ch poslancov; ustanovenia odsekov 1 aŽ 3 a 5 až 7 $ 9a zákona č. 44612001 Z. z.
v z' n' p. sa nepouŽijÚ. osobitn zretel' musí byť zd vodneny; zámer prenajat' majetok t mto
sp sobom je vyšší uzemny celok povinn zverejnit' najmenej 15 dní pred schval'ovaním nájmu
zastupitel'stvom na svojej radnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer
musí byt'zverejnen počas celej tejto doby.

Zámer prenajat' časti predmetn ch pozemkov vyššie uveden m spÔsobom BSK
zverejn|l d a .......2023 na svojej riradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

Na základe vyššie uveden ch skutočností predkladáme Zastupitel'stvu BSK materiál
na schválenie.

Prílohou materiálu sÚ.
- Žiadost'žiadatel'a zo d a 18.10.2022
- doplnenie Žĺadosti Žiadatel'a zo d a 08.12.2022
- Záväzné stanovisko k dočasnej kriŽovatke obci Bernolákovo - lokalita Nová Lrika ll. zo

d a 31 .10.2019
- Vyjadrenie k Žiadosti o predĺŽenie platnosti stanoviska k projektovej dokumentácií zo d a

16.11.2022
- Vyjadrenie k PD na stavebné povolenie stavby zo d a 08.1 1 .2022
- Príloha 1 k uzneseniu - rozsah predmetu nájmu
- Katastrálna mapa - parc. č. 4938ĺ1vo vlastníctve BSK



OBEC BERNOLAKOVO
Obecny ura
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predmetnrĺ stavbu, čím budeme mat'v konaní po

Zakladne r,ybavenie tejto Žiadosti vopred ďakuj

S pozdľavom

Bc. Miro

Príloha:
P vodné vy'jadľenie BSK zo d a 31 .l0.2019
Kopia časti PD vypracovanej Ing. Neumannom 07120l8

ná 111o 900 27 Beľnolákovo

Bratislavsky samospľávny kraj
Sabinovská č'16, Po BoX 106
820 05 Bľatislava 25

Vybavuje
Ing. H' Senková

Bernolákovo
18.10.2022

Vec: žiadosť o ľokovanie za rĺčelo m zabezpečenia vzt'ahu k stavebnému pozemku
parc. č. 4938/1 k. . Bernolákovo v srĺlade s $ 139 ods. (1) stavebného

zákona
k dočasnej kľižovatke k stavebnému povoleniu na stavbu ,,Technická
infraštrukt ľa Beľnolákovo so 01 - Rozšírenie cesty III/1065"

obec Bemolákovo d a 14.7.2022 zvolala pracovné stretnutie medzi dotknutymi
oľgánmi za čelom dohodnutia dočasného riešenia kľžovatky stavby ,,Technická
infľaštruktrĺľa Bernolákovo So 01 - Rozšíľenie cesty III/1065, ktoľri je potrebné
zabezpečiť ku kolaudácii stavby ,,Rozšírenie MŠ Bernolákovo" Kondľ tov áulica.

Stavebné povolenie dodnes nebolo vydané nakoľko obci ch; bal vzt'ah k pozemku,
ktoqŕ by nás opľávrioval predmetnri stavbu stavat'. Pozemok parc.č. 4g38ll k.ri. Bernolákovo
bol vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu, ktorému sme podali
Žiadosť o vďah k pozemku ešte v roku 2019.

Nakoľko prišlo k zmene vo vlastníctve pozemku parc. č. 4938lI - zastavaná plocha
a nádvoľie vymery 13394 m2 - LV č. 4169, na ktoľom je vedeny ako vlastník Bratislavsky
samosprávny kĺaj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava a vzhľadom na q sledok pracovného
stľetnutia touto cestou si Vás dovoľujeme požiadat'o návrh sp sobu zabezpečenia vzt'ahu
k stavebnému pozemku paľc.č. 4938ll' k.rĺ Bernolákovo v srĺlade s $ 139 ods.(l)
stavebného zákona, ktory nás bude opľáv ovat' žiadost' o stave

ateľa, tj
bp4 povolenie na
štavebníka.

LL.
obce

2 \ -1il- ?t??

!:tĺ Ó. r_áinanlu

ni.r:1Lc
Lt !'i ''1

Č'.ipisu

Telef n: 02140200 629 www.bemolakovo.sk email : senkova@bernolakovo.sk



oBE C BERNoLÁrovo
obecn; rĺľado Hlavná 111, 900 27 Beľnolákovo

Bratislavsky samosprávny kĺaj
Mgr. Radovan Pinka
Sabinovská č.l6, Po BoX 106
820 05 Bratislava 25

Vaša Naša značka
2r08t.....t2022tH5

Vybavuje
Ing. H' Senková

Beľnolákovo
08.12.2022

Vec: Doplnenie žiadosti za čelom zabezpečenia vzt'ahu k stavebnému pozemku
parc. č. 4938/1 k. rĺ. Bernolákovo v srĺlade s $ t39 ods. (1) stavebnéh o zákona
k dočasnej T kľižovatke k stavebnému povoleniu na stavbu ,,Technická
infľaštľuktrĺra Beľnolákovo so 01 _ Rozšíľenie cesty III/1065"

obec Bemolákovo dŤr- 24.10.2022 Yám zaslala Žiadosť za ričelom zabezpečenia
vzt'ahu k pozemku paľc.č. 493811 k. . Beľnolákovo ku stavbe ,,Technická
infraštľuktrĺra Bernolákovo so 01 - Rozšírenie cesty IIIi1065, ktoru je potľebné
zabezpečiť ku kolaudácii stavby 

',Rozšírenie MŠ Bemolákovo" Kondľotová ulica.

V zmysle e-mailovej komunikácie zo dŤn 06.12.2022 Vám v pľílohe zasielame
projektovri dokumentáciu predmetnej stavby vypracovanej Ing. Viktorom Neumannom
v jrili 2018 spolu so stanoviskami BSK zo dťta 16.11.2022 a3I.l0.2O19, SC BSK zo d a
08.II.2022 a RC Bratislava zo dťla01.10.2019. Zárove zabezpečujeme ešte stanovisko MV
SR, ORPZ v Senci, ODI v Senci.

Zárove dopl ame našu Žiadosť o poŽadované ridaje:
Záber m2 _ 2055 m2 ( šírka vozovky - v najširšom mieste 9,0 m, ďÍĺkaI56,7Om)
Termín začatiastavby: máj 2023 (po pľávoplatnosti stavebného povolenia)
Lehota vystavby: 12 mesiacov

Zakladne vybavenie tejto žiadosti vopred ďakujeme

S pozdravom

Helena enková
lnve činností

Pľíloha:
1 x PD 0712018
Kopia stanoviska BSK zo d a l6-.11.2022,31.10.2019

SC BSK zo d a08.11.2022
RC Bľatislava zo dĺla 07 .10.2019
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Vybavuie:Prí|ohy

Telef n: 02140200 629 www.bemolakovo.sk email: senkova@bernolakovo.sk



Bratislawlq
samoĺprávny
kľaj

Úrad Bľatf;slavského samosprávneho kľaja
0dbor dopravy

obec Bernolákovo
Hlavná 111
90o 27 Bernolákovo

Váš list čĺslo/zo d a
5902!09t2019/DD i

NaŠe číslo
03'164/2019 tPK-342
34791t2019

Vybavuje/linka
lng. Beáta Kristínová/
0248264190

Bratislava
31.10.20'19

Vec: Záväzné stanovisko k dočasnei križovatke v obci Bernolákovo - lokalita Nová L ka ll'

Dlia 12.09.2019 bola na tunajší rad doručená Vaša žiadost' o stanovisko
k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenĺe k dočasnej kriŽovatke v obci
Bernolákovo, stavebn objekt so 01 - Rozšírenie cesty lll/1065.

P vodn návrh bol zrealizovat' okruŽnri kriŽovatku, navrhované dočasné riešenie nebráni
následnému dobudovaniu okružnej kriŽovatky.

Ako vlastník ciest ll. a lll' trĺedy podl'a $ 3d ods. 2 zákona č. 13511961 zb. o pozemn ch
komunikáciách (cestn zákon) v znení neskorších predpisov nemáme námietky
k predloŽenej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, spracovatel' lng. Viktor
Neumann, j, l2018 za nasledovnlich podmienok:

S dočasn m dopravn m značením počas realizácie podl'a predloženej projektovej
dokumentácie suhlasíme. Žiadame realizáciu mimo rannej a poobedliajšej dopravnej
špičky. K dočasnému dopravnému značeniu počas realizácie je potrebné stanovisko
Regionálnych cĺest Bratislava a PZ oDl Senec. Rozhodnutie o určení dočasného
dopravného značenia vydáva okresn urad Pezinok, odbor cestnej dopravy
a pozemn ch komunikácií.

Realizácia pripojenia na cestu ll/1065 musí byť vyspádovaná od cesty lll' triedy, aby
daŽd'ové vody nestekali na cestu vo vlastníctve Bratĺslavského samosprávneho kraja.

V riešenej lokalite bude za cestnou priekopou vybudovan chodník min. šĺrky 1,5
metra. oplotenia parciel bud aŽ za chodníkom'

Ak dÔjde k znečisteniu cesty pri vy)azde stavebn ch mechanizmov, bez prieťahov
uviest' cestu do pÔvodného stavu.

Sabinovská č. l6. P'o'BoX 106. 820 05 Bľatisiaya2j
Wwr.J' bĺailslavskykraj'sk. ĺČ'o ; 6oe;ooo
T el.ĺ".ťÓll 02l 48264 1 1 l
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Brasďawk
ĺamoĺprávny
kľai

Ú rad BratÍslavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy

obec Bernolákovo
Hlavná 111
g$a 27 Bernoĺákovo

Váš list číslo/zo d a
2108/17279t2022t{5 I

NaŠe číslo
0s489t2022tPK-71
410 8ĺ2022

Vybavuje/linka
lng' Beáta Krĺstínová/
0248264190

Bratiďava
1ô.'n.2a22

Dlia 24'10'2o22bola na tunajší urad doručená Žiadosť o predízenie platnosti stanoviska k

fii?fiäL*"j 
dokumentácii na stavbu "Téchnická infraŠtruktrjrá Bernoiákovo so oi - nozsÍľenie ceity

K predmetnej Žiadosti uvádzam nasledovné:

Ako vlastnĺk ciest podľa $ 3d ods. 2 zákana č. 135/1961 Zb. o pozemn ch komunikáciách (cestnzákon) v znení neskoršĺch.predpisov t mto predlŽujeme platnosť sianoviskä 
'o 

aná iĺ "ĺo.zotg pod č'o31 64 t 201 9 lPK-342, 347 91 ĺ 20 1 g.

Bez zmeny projektovej dokumentácĺe stanovisko má platnost' do 31 .12.2023 a je nedeliteľnous čast'ou stanoviska zo dlia 31..to.2o19'

K uzatvoreniu vďahu k pozemku a stavbe, na ktorej sa bude realizavat kriŽovatka uvádzamenasledovné:

Vec:

S pozdľavom

Mgr" Mi bica

Prílohy: Pro1ektová dokumentácia

Na vedomie: Správa ciest Bratíslavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6,827 1? Bratislava

o nájomnrj zmluvu je potrebné poŽiadat' na tunajšom ra.de na právnom oddelenís vyčíslením plochy upravovanej komunikácĺe (dl+á a sĺĺĺiá vozovky, vrátane krajníc),predpokladani7 termín 
'realizácle 

a časov. daj o oízr<e naimu. ľĺáiomäá zmĺuvá podlieha
schval'ovaniu v Zastupitel'stve Bratĺslavského sämosprávn*ľ'ä rr"J".' Predpoklaáány termínriadneho rokovanĺa zastupiteľstva je 27.1.2023, samotné komĺsĺe cez ktoré musí materiálprejst' budu pravdepodobne v 2.tyždni roka 2023. odporÚčame práouJŕ Žiadosťo uzatvorenĺe nájomnej zmluvy do konca roka 2a22.

Dlŕulu: ?p "ĺl" ?0ll q
Ťrc
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Spľáva ciest Bľatislavského samospľávneho kľajaCučoľiedková 6,827 12 Bľatislava
Pfi fi .a ľ'i ĺ" u j.' 

"]';:;. 
*

..

ĺ
ľ l j.\ |-- on". ľBľľol,.,ixovo

Obecny urad
Hlavná I1l

[--- mo 27 BERNioLÁKovo

Vybavuje/tel ./mail :

Ing' Nagyová/09l l6l 1569
zuzana.nagy ova@sc bsk. sk

t-
,Í

,1."
ĺ '!; :

)l fuľrr 
;i"*-**-***."1-,: I

Vráš 'ľisľzr./zo ď a

-l

__l

2ts4/22/12s4 Dáfum:
8.tt.2022

VEC: Vyjadrenie k PD na stavebné povolenie stavby ,rTechnická infľaštľuktrĺľaBeľnolákovo.., parc.č. 4938/ 1, izzl,krĺ. Beľnolákovoso u _ Rozšírerzie ces$l III/1065

Z hl'adiska správcu cesty III/I065 potvľdzujeme platnosť vyjadrenia RegionáInych ciestBratislava a's' (zĺl'1233ĺ1glt4a6rcSl zo d a l.to.iotgj, s nasledovnymi poŽiadavkami:

K stavebnému objektu so 02 Komunik cie a spevnené plochyv nímci uvedenej stavbysa vy'jadľovďi RegionáIne cesty Bratislava a.s. listom zn. 1551/1s/1736/osr dria g.l1.2018, kdežiadali ponechat' rizemn ľezervu na vybudovanie okruŽnej kľiŽovatky.V preďoŽenej dokumentácii stavebného objektu So aI r* urrádr", nrvrhovanťĺ s$ĺkovĺÍs'veĺeĺne neľiatlenťĺ lrr.ižovĺtka nČI Ceste III,/!065 1tiiĺnal má ĺÍočasn3; chaľilkĺer. naksľko pĺ;ĺlľu';,:;:::;;ľ;,::::r:ľ;Í:::il:::;:;;::',,,,,,i ,;,";;:;;;",, lcĺ.ižoteukou Navrhované napojenie

Voči predloženému dočasnému ľiešeniu ľozšíľenia cesty III/1065 nemiĺme nrĺmietkys podmienkou' že sa pred vydávanrm stavebnych pouol.nĺ jednotliqych rodinnych domovobytnej z ny vybudqje a skolauduje kľižovatku ou ."rr. [ĺ7na65s pľuhom pľe l'avé odbočenie.

Hranica majetkovej správy miestnych komunikácií (vetvy A) s cestou III/1065 musí byt,vymedzenáv zmysle TP 078 t}sporad vanĺu 
"rrtr"i ,i"rr.Stavebny objekt so 0] bude po ukončení siarrby bezodplatne odovzdany do vlastníctvaBľatislavského samospľávneho kraja s hodnotou objettu a majetkovoprávne vysporiadanym

ľľ:ffiäpod 
rozšírením cesty IIy1065, s tľvalym Jo|ru.,ny* znač,irnmna ceste IIIĺ1a65,

Pozdížny sklon vetvy A musí byť smeľom od cesty 11111065, zĺealizované samostatnéodvodnenie prostľedníctvom daŽďovych vpustov.
Na pripojerue v'jazdu vetvy A na cesfu 11111065 musí byt, vydané záväzltéstanoviskookľesného riľadu Senec odboľ cestnej dopľavy u rrr"^rrch komunikaciĺ.Na celej šíľke cesfy III/1065 vli'k. stavebnycŕJoruu (156,70m) žiadame vyftézovat,kryt vozovky v hrribke 50mm a položiť 

""; u,,i;äätoueno bet ní r,.' so** spolu sospojovacím postľekom' RozŠíľenie vozovky cesty IIv1065 rcalizovat, pľeplátovaním
'_'Íi':'ľ""i'*ľjffiľJh vrstiev vozovky spolu so 

-zabudovaním 

vystužrrJho geokompozifu

ĺČo : s:gzt ĺog
Bankové spojenie :SKl3 8l80 0000 007a ooaÄ.;n.l
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@ Úrad geodézie, kartografĺe a katastra Slovenskej republiky Dátum: 29'12.2B22

parc. č. 4938/1 Vo Vlastníctve BsK
Bratislavsk > Senec > Beľnolákovo > k.ĺ]. Bemolákovo

53ĺ5

5Ílt

5sĺ9E

s320

il21

s3'4n

812

s

I
5824t2

813

81$4SsES

4915ng4

4&68

20m

Vytlačené z apĺĺkácie Mapov klĺent ZBGIS. Nepoužitelhé na právne rikony. (1ĺ2)
Meĺanĺe a graÍĺcké znázornenie je len informatívne a je nepouŽitelhé na vyt čenie hr_aníc pozemkov a osadenie st3vieb na pozemky.
Vyt čenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky m že vykoĺať len odboĺne sp sobilá osoba.
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o Úrad geodézie, kartografĺe a katastra Slovenskej republiky Dátum: 29.12.2022

Číslo listu vlastníctva

4169

V mera parcely v m2

1 3594

Katastrálne Územie

Bernolákovo

Obec

Bernolákovo

Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie

SpÔsob vyuŽŕvania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená inŽinĺerska stavba - cestná, miestna a Účelová komunikácia, lesná
cesta, pol'ná cesta, chodník, nekryté parkovĺsko a ich sr]časti

Umĺestnenie pozemku

Pozemok je umĺestnen mimo zastavaného zemia obce

SpoĺoÓná nehnutel'nosť

Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Druh právneho vzťahu

Neevidovanyi

Údaje platne k dátumu

28.12.2A22

Druh chránenej nehnutelhosti (0)

Neexistuje záanam

Stavby (0)

Neexistuje záznam o stavbách

Vlastnĺk ('l)

1 . Bratislavskyi samosprávny kraj, Sabinovská 1 6, Bratĺslava, PSČ 82o 05, SR (Podiel: 1/1)

Vytlačené z aplikácie MapovyÍ klĺent ZBGIS. Nepoužitelhé na právne ĺikony. (2/2)
Meranie a gľafické znázornenie je len infoľmatívne a je nepouŽitel'né na vyt čenĺe hraníc pozemkov a osadenĺe stavieb na pozemky.
Vyt1ičenie hĺaníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky m Že vykonať len odborne spÔsobilá osoba.


