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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

zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku Vo vlastníctve Bratislavského
samosprávneho kraja, a to na:

ParceIné číslo Registeľ KN LV č. V mera v m2 Druh pozemku
3887 E 6770 7798 ostatná plocha

veden; ch okresnyim radom Senec, odborom katastrálnym, V k. Ú. Senec, obec Senec, okres
Senec,

na zákIade žiadosti spoločnosti D o A S, a.s., Košická 5590/56, 82í 08 Bratlslava,
lčo: gĺ 373 g17,

v prospech kaŽdodobého vlastnĺka a/alebo prevádzkovateľa inžinierskych sietí (in rem),
v rozsahu stanovenom na základe porealizačného geometrického plánu, a to odpIatne, pre

čel:
a) zriadenie a uloŽenie inŽinierskych sietí;
b) uŽívanie, prevádzkovanie, drŽbu, opravy, pravy, rekonštrukcie, modernizácie

a akékol'vek iné stavebné ripravy inŽinierskych sietí a ich odstránenie,
c) vstup, prechod aprejazd peši, motorov mi a nemotorov midopravn mi prostriedkami,

strojmi a mechanizmami buducim oprávnen m za ričelom v1ikonu povolenej činnosti
a činnosti uveden ch v písm. a) a b).

s podmienkami:
a) D oAS, a.s., podpíše zmluvu o budrlcej zmluve o Vecnom bremene do 180 dní

od schválenia uznesenia Zastupitel'stvom Bratislavského samosprávneho kraja s t m,
že ak v tejto lehote oprávnen z vecného bremena zmluvu budricej zmluve o Vecnom
bremene nepodpíše, uznesenie stráca platnosť,

b) predmetom zmluvy o bud cej zmluve o Vecnom bremene bude záväzok zmluvn ch
strán uzatvorit'zmluvu o Vecnom bremene na dobu neurčitti, a to v lehote do 90 dní
odo d a radného overenia porealizačného geometrického plánu , na základe
písomnej vyzvy D o A S, a.s., na základe ktorej dÔjde kzriadeniu vecného bremena
v prospech vlastnĺka a/alebo prevádzkovatel'a inŽinierskych sietí, pričom odplatu za
zriadenie vecného bremena uhradí spoločnosť D o A S, a.s. do 30 dní odo d a
činnosti zmluvy o zriadení vecného bremena. D o A s, a.s. a Bratislavsk

samosprávny kraj do 15 pracovn ch dnĺ od písomnej vyzvy D o A S, a.s' doručenej
Bratislavskému samosprávnemu kraju uzavr zmluvu o zriadení vecného bremena
kaŽdodobého vlastnĺka aĺalebo prevádzkovatel'a inŽinierskych sietí (in rem),

c) odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová, a to vo v Ške 30,_ EUR za
každy m2 záberu plochy inŽinierskych sietívrátane ich ochranného pásma, určenej na
základe porealizačného geometrického plánu zamerania trasovania inŽinierskych sietí'



B ukladá

riaditel'ke Uradu Bratislavského samosprávneho kra1a zabezpečiť prípravu a podpis zmluvy
o budÚcej zmluve o zriadenívecného bremena

Termín: do í80 dní od schválenia uznesenia



D vodová správa

Bratislavsk1 samosprávny kraj (d'alej len ,,BSK") je vlastníkom pozemku registra ,,E" s parc.
č. 3887 v k. Ú. Senec (d'alej aj ako ,,pozemok'). BsK nadobudol vlastníctvo k pozemku na
základe delimitačného protokolu uzatvoreného so Slovensk1 m pozemkov m fondom zo d a
30.06.2022.

Ziadatel' spoločnost' D o A s, ä.S., so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava,
lČo: 373 917 (d'alej aj ako,,žiadateľ"), poŽiadal BSK Žiadosťou zo dŕla24.1o.2022 (d'alej aj

,,žiadost"') o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pre stavbu ,,sENEc JUH Č|ERNA
VODA - PoDMlEŇulucr lNVESTĺclE", ktorej predmetom je vybudovania stavebného
objektu So-01 Prepojovací vodovodn rad ,,P2" aso-02 V tlačné potrubie splaškovej
kanalizácie ,,VS" (d'alej aj ako,'stavba") pričom uviedol, Že predchádza1Úci vlastnĺk pozemku
Slovenská republika v správe správcu - Slovensk pozemkovyi fond, vydala srjhlasné
stanovisko k realizác|i stavby. Po zmene vlastníctva Žiadatel' poŽiadal o majetkovoprávne
vysporiadanie BSK.

Žiadatel' v Žiadosti uviedol, Že stavba sa bude realizovat' riaden m podtláčaním bez zásahu
do cestného telesa cesty lll/1o42 a nedÔjde k obmedzeniam premávky. odbor dopravy Uradu
BSK svojím stanoviskom č. 03222l2021ĺPK-160, 1962212021 zo d a 28'06'2021 nemal
námietky k predloŽenej projektovej dokumentácií. Žiadatel'vo svojej Žiadosti navrhol zriadenie
trvalého vecného bremena v prospech prevádzkovatel'ov a vlastníkov inŽinierskych sietí
(stavby), ktoré po ich vybudovaní Žiadatel'odovzdá oprávnen m subjektom verejného práva
v zmysle zákona č,. 442ĺ2002 Z. z. o vodn ch stavbách v znenĺ neskorších predpisov.

Na základe uvedenej Žiadosti je predloŽen návrh uznesenia, v zmysle ktorého d jde na
pozemku v k. u. Senec, a to:

PaľceIné čĺslo Register KN LV č. V mera v m2 Dľuh pozemku
3887 E 6770 7798 ostatná plocha

k zriadeniu odplatného vecného bremena, v rozsahu podl'a porealizačného geometrického
zamerania v prospech kaŽdodobého vlastníka a/alebo správcu inŽinierskych sietí v rozsahu
povinnosti BSK strpieť na tomto pozemku:

zriadenie a uloŽenie inŽinierskych sietí;
uŽívanie, prevádzkovanie, drŽbu, opravy, pravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékolVek iné stavebné ripravy inŽinierskych sietí a ich odstránenie,
vstup, prechod aprejazd peši, motorov mia nemotorov midopravn mi prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budtjcim oprávnen m za čelom v konu povolenej činnosti
a činnosti uveden ch v pĺsm. a) a b).

Vecné bremeno sa zriad'uje odplatne za sumu 30,- EUR zakaždy 1 m2 záberu plochy v zmysle
porealizačného geometrického plánu zamerania inŽinierskych sietí. Predpokladany záber je
stanovenli na 88 m2 plochy pozemku.

a
b

c)

Na základe vyššie uveden ch skutočností Vám predkladáme
na schválen ie Zastupitel'stvom Bratislavského samosprávneho kraja.

Prílohou materiálu srj:
1. kopia katastrálnej mapy
2. Žiadosť Žiadatel'a zo d a 24.10.2022

materiál



3. stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. sPF43968l2021l740/030 zo d a
30.08.2021,

4' stanovisko odboru dopravy Uradu BsK č. 0322212021/PK-160, 19622t2o21 zo dna
28.06.2021,

5. projektová dokumentácia _ záber pozemku v k. tj. Senec.



@ Úrad geodézie, kaľtografie a katastra Slovenskej ĺepubliky Dátum: 2].2023

Pozemok 3 887 Vo Vlastníctve BSK
Bratislavskyi > Senec > senec > k.rl. Senec
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Vytla ené z aplikácie Maporn klient ZBGIS. NepouŽĺtel'né na pľávne rÍkony. (1/2)
Meĺanĺe a gľaÍĺcké znázornenĺe.ie len infoľmaĺívne a je nepoužitelhé'na vyt čenié hranĺc pozemkov a osadenĺe stavieb na pozemky.
Vyt čenie hraníc pozer'nkov a osadenie stavieb na pozemky m že vykonať len odborne sp sobilá osoba.
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o Úrad geodézie, kartografie a katastra Sĺovenskej republiky Dátum: 2.1.2023

Cĺslo ljs{u vlastnĺctrĺa

6770

Vyme ra parcely v nt?

7798

Katastrálne ťrzemie

Senec

0bec

Senec

Dľuh pozemku

Ostatná plocha

Uĺĺliestnenie pozemku

Pozemok je umiestnen mimo Zastavaného zemia obce

SpoloÓná nehtlute|'nosť

Pozemok nie je spoločnoU nehnutel'nosťou

Druh právneho vzťahu

NeevidovanlT

LJda1e platne k cjátumil

30.12.2022

CĹslo pÓrĺodrleho katastrálrleho uzenria

Neevidované

Názov povoclného kalastrálnelro Územia

Neevĺdovanyi

Vlastnĺk (1)

Bratĺslavsk samospráVny kraj, Sabinovská 1 6, Bratislava, PSČ B2o 05, SR (Podiel: 1/1)

Vytlačene z aplikácie Mapov1i kl|ent ZBGIS. NepouŽiteĺ'né na právne ukony. (2/2)
Meľanie a grafické znázornenie]e len informatívne a je nepoilžite|'né na vyt1ičenie hraníc pozemkov a osadenie stavieLl na pozemky.
Vyt1ičenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky m Že vykonať len odboľne sp sobĺlá osoba.
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Váš list čÍslo/zo d a i Naše číslo

i 149t301t2022

Vybavuje

lng.Škrovánek
+421 908 937 453

Vec

sENEc - JUH Órnm VoDA - PoDMlEŇUJÚcE lNVEsTíclE, žĺadosť o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov p.č. KN-E 3887 pod stavbou

Spoločnost' D o A S, a.s. pripľavuje a je stavebníkom polyfunkčnej z ny ,,SENEG - JUH
čleRruĺ VODA", ktorej sÚčasťou je vybudovanie technickej ĺnfraštruktriry - pripojovacích
inŽinierskych sietí, ako vyvolanej podmĺe ujricej investície'

Pre stavbu ,,sENEc JUH člERNA VoDA _ PoDMlEŇUJÚcE lNVEsTĺcIE" bolo vydané
zemné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j.: Vyst.1207-20-Sc,Kt zo d a 12'4.2021

s nadobudnutím právoplatnosti 17.5.2021.

Základné daje k pripravenému zámeru:

Názov stavby: sENEc JUH Č|ERNA VoDA - PoDMIEŇUJUCE lNVEsTĺclE
Miesto stavby: Senec

Katastrálne lizemie: Senec

Paľcelné čísla: KN-c č' 542114 (KN-E č. 3887)

Projektant: AKVA projekčná kancelária, lng' Ľubomír Kučera, Murániho 26,94911 Nitra

Stručn popis pľojektu:

Podl'a projektovej dokumentácĺe sa stavebné objekty so-01 Prepojovací vodovodn rad

,,P2" a So-02 V1tlačne potrubie splaškovej kanalizácie uVS" budtj nachádzat' na Vami
delimitovanej parcele č. KN-E 3887. oba produktovody sa budri realizovať riadením podtláčaním

DOAS,a.s.
Košická 5590/ 56
821 08 Bratislava

Íe1.: +421 2 50 70 27 00
Fax'. +121 2 50 70 27 10
É_mail: cÍoas@doas'sk

lČo ' sĺ srs gt r
Dlč:2020327144
tČ opl-ĺ: SK2O2O327144

Číslo ťrčtu: 2624021 554/1 1 00
IBAN: í4 11a0 0000 0026 2402 1554
SWIFT: T/TR SK BX
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DOAS

bez zásahu do cestného telesa, cesta lll/1042' Počas realizácie nedÔjde k obmedzeniam
premávky. Bolo odstjhlaséné stanoviskom BsK č. 03222l2021/PK-160, 19622ĺ2021'

T mto Vás Žiadame o majetkovoprávne vysporiadanie pľedmetn ch pozemkov
a stanovisko k stavebnému povoľovaciemu konaniu, ktoľé bude sl žiť pre potreby budtjcich
verejnyich stavieb. Stavby budti pľevedené do majetku subjektov verejného práva v zmysĺe
zákona o Vodn ch stavbách 442ĺ2002 Z.z. a jeho aktualizácií. K majetkovoprávnemu
vysporiadaniu bude okrem stjhlasu nutné zriadiť trvaĺé vecné bremeno v prospech
prevádzkovatel'ov sietĺ.

Zákres lokality vrátane sÚhlasu predchádzaj ceho správcu pozemkov sPF
a prevádzkovateľa komunĺkácie BSK srj sričasťou prílohy tejto Žiadosti.

Za skoré vybavenie našejŽiadostiVám vopred dakujeme.

S pozdravom

Ú, ",l

56
l5 \aVíi

*tZ

krovánek
vedÚcĺ odboľu pre developerské činnostĺ

PrÍlohy
1. 1xzáber pozemkov pod cestou llv1042
2. 1x stanovisko SPF
3. 1x stanovĺsko BSK
4' List vlastníctva č.6770

DOAS,a.s.
Košĺcká 5590/ 56
821 0B Bratĺslava

Íel". +421 2 50 70 27 00
Fax +421 2 50 70 27 10
E_maĺl: ďoas@doas.sk

lČo: st sĺs gtĺ
DtČ:2020327144
lČ DPH: sK2o20327144

Čĺslo r]čtu: 2624a21 554/1 1 0o
IBAN: í4 1100 000a 00262402 1554
SWIFT: IÁIR SK BX

obchodn register okfesneho sÚdu Bĺatisĺava l, oddĺel Sa, vložka č.62218 www.doas.sk
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Naše čĺslo
sPFs43968i202| ĺ7 4a lB0

DOAS,a.s.
Košická 5590/56

82l 08 Bľatislava

MaľtinVybavuje/linka
hg. Máľia Siľá ová
maľi a. sitan ova@pozfoncl. sk

j 0' ÁĺJ6' 2ĺ]'.|

list čislo/zo d a

Generá[ne rĺaditeľ5tvo
Bťĺdkova :]6, 017 l5 Brati,_;[.:v.l

Tel': +1lŽl 2 )|J!41 lll

Vec:

stanovisko k staYb ''SENEC - JUH. ČIERNA voDA - PoDMIEŇUJÚCE INvEsTÍcIE''

Na Slovensĺ< pozemkoq fond (ďalej len,,SPF") bola doručená äadost'spoločnosti D o A S,

a.s', I(ošická, 559a/56,821 08 Bľatislava (ďalej len ,,žiadateľ" alebo ,,stavebník") o vyjaclľenie

k stavbe ||ĺENEC _ rUH, člnnľa YDDA _ PqDMIEŇUJÚCE INVESTÍCIE|| - staltebné

objekty So-0I Prepojovací vodovodny rad ,,P2" a So-02 Vytlačné potrubie splaškavej kttnalizá.cie

,,V] " _ na paľceĺe KN-E č. 3887 a 50-06'1 Prípojka VN a So-07 Pľipojenie PDS Senec .th Čierna
lloda kjestvuj cej PDS _ na paľcele KN_E č' 3885 (ďalej len ,,stavbď') v k.ťt. Senec, o}r'es Senec

pľe ričely stavebného konania.

Podl'a doloŽenej pľojektovej dokumentácie stavby vypľacovanej spoločnosťĺiu Ar'ch. ateliéľ
neutra, autorizovany aľchitelĺ Ing. aľch. Peteľ Mizia, Faľská L,949 01 Nitľa, s dátumom 0512021,

bez čísla zákazky (ďalej len,,PD") budri pľedmetnou stavbou dotknuté nasledovné pozernky:

vo vlastníctve Slovenskej ľepubliky v spľáve SPF (d'alej len ,,pozemolďy SR"), a to:

KN-E č. 3885' o vymeľe: 27094m2, dľuh pozemku: ostatná plocha, zapísanána liste vlastnictva
(ďalej len ,,LV") č.9253, v extľaviláne, v celosti,

KN-E č. 3887, o vymeľe: 7798 ffŕ,dľuh pozemku: ostatná plocha, zapisaná na LV č. 9253,
v extľaviláne, v celosti'

Podľa vy'jadľenie mesta Senec je pozemok KN-E č. 3885 (KN_C č. 5421) v zmysle rizemného

plánu využívan1 ako pozemok pod komunikáciou, cestou III. triedy č,' 1042 (cesta na Tuľe )
a pľiliehajricimi zelen; mi pásnri a pozemok KN_E č. 3887 (KN-C č. 5426lĺ je vyuŽívan alco

pozemok pod zauŽívanou komunikáeiou (staľá Seĺeclská cesta) t,č. nespevnená, čelová

komunikácia, na ktoľej sa plánuje pľeloäĺa cesty lil. triedy č. 1'042.

lapĺsarly v obĺ'hoclrrr;l'n l egi:tr l Okr' srtr]Lr L]ĺatigl.rva l, ĺ:c|ĺ{. Po' vĹoŽka 35/B
lĺo: ll::ĺ:q5 Ballkove spoi*nĺe - štátna pokladnica
t]lČ: 2ĺ.]2i0ti7Ĺ] ll qK:}!;BlB0tlnĺl0tjtl70nnn{] lĺ]]B
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SPF, Centľum stanovísk a vecn; ch bľemieno srĺhlasí so stavebn; m konaním k stavbe podl'a
prcdloženej žiaclosti a dokumentácie na pozemku SPF za podmierrok:

stavebník bude mať na dotkĺluté pozenrky SPF najnesk ľ do vydania kolaudačného ľozhodnutia
zľiadené vecné bľemeno, ktoľé bude zapisané v pľíslušnom katastľi nehnutelhostí, a to odplatne
v prospech SPF. Sričasťou zmluvy o zľiadení vecného bľemena bude na náklady stavebníka
vyhotoven;,ŕ geometľiclqi plán podl'a skrrtočnélro vecĺenia a uloŽenia stavby,
Žiadatel' bezodkladne poŽiada o zľiadenie vecného bľemena po ľealizácii stavby, pľičom
k žiadosti o a'iadenie vecného br'emena je potľebrre doložiť zrraleclqy posudok (ak je ľozsah
vecného bľemene väčší ako 20O m2), geometľick plán s vyznačením zábeľu vecného bľemena
a stanovisko SPF,
k ĺealizácii stavby je potľebné stanovisko pľípadného ttŽivatel'a pozemku SPF,
po dokončení stavby budri pozerrrky SPF c1ané do p vodnélro stavu tak, aby moIrli byt'
využívane na doterajší ričel. V prípade sp sobenia šk d ich stavebník odstľáni na svoje nĺáklady,
stanovisko SPF neopľávĺiuje stavebnílca k teľénnym ťlpľavám na pozemkoch SPF, ktoľ mi sa
podstatne mení vzhl'ad pľosfoedia alebo odtoltové pomery, k vybudovaniu komunikácie
na pozemku SPF,

Stanovislco SPF nie je zmluvou o budricej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a Žiadatel'om'
na základe ktoĺej by bol SPF v budricnosti povinny dotknuté pozemlry SPF pľeviest' na žiadatel'a,
záľove Žiadlrym sp sobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknu|mi pozemlĺami SPF.

Toto stanovislĺo SPF vydáva na žiadost' žiadatel'a a platĺ 12 mesiacov od jeho vydania.

S pozdľavom

Generálne ľiaditeľ6tvr:
BLiĺlkĺ:va a:]t.i, tii / l|:l Bt ati.,|.lri,,t
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Ing. Martin Čanády, ľiaditel'
Centľum stanovĺsk a vecnych bľemien
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Bratislavsk
samosprávny
kraj

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy
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Vybavuje/linka
lng' Beáta Kristínová/
0248264190
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DOAS, a.s.
Košická 56
821 0B Bratislava 2

/

VáŠ list číslo/zo d a
781301t2021 t

Naše čĺslo
o3222t2021tPK-160
19622t2021

Bratislava
28.06.2021

!ec: Stangvisko k proiektovei dokumentácii stavbv: "Senec - Juh Čigrna voda
Podmienui ce investície"

D a 26.06.2021 bola na tunajšĺ urad doručená Žiadost' o vyjadrenĺe k projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie podmie ujticich inŽinierskycn šietĺ v mest,e Senec _

Juh.

Ako budtjci vlastník ciest ll' a lll. triedy podl'a $ 3d ods. 2 zákona č. 13511961 Zb. o
pozemn1ich komunikáciách (cestny7 zákon) v znení neskorších predpĺsov nemáme námietky
k predloženej projektovej dokumentácĺi pre stavebné povolenie stavby inŽinierskych sieti
spracovatel'lng'arch. Peter Mizia, máj2021a uloŽenĺe sĺete, za nasledovn1ich podmienok:

- V subehu s cestou ulĺ1o42, vrátane v1hl'adovej preloŽky cesty lll.triedy budri siete
uloŽené min. 0,6 metra za vonkajšie hrany existujucej aj vytrl'aoove1 cesty lll.trie dy (za
spodnou hranou násypu, resp' vonkajšou hranou priekopyl.

- Pri kriŽovaní sietí realizovat'pokládku riaden m pretláčanĺm bez zásahu do cestného
telesa s uloŽením do chráničiek. Manipulačné jamy situovat'mimo cestné teleso.

- Realizáciou a spätn m zásypom nespevnen ch častí sa nezmenia odtokové pomery
exĺstuj cej a budrlcej komunikácie.

- Na ceste pri realizácii nesmie byt' ukladan Žiadny materĺál, ak dÔjde k znečisteniu
ciest pri vyjazde stavebn ch mechanĺzmov, bez priet'ahov uviest' cestu do
pÔvodného stavu.

- lnvestoľ zabezpečí bezpecnost' práce a cestnej premávky počas realizácie'
- DodrŽíte technické podmienky Regionálnych ciest Bratislava, a's., Čučoriedková v

Bratislave, ako správcu cesty.
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- V prípade potreby umiestnenia dočasného dopravného znalenia Žiadame pred

realizáciou predložiť na tunajšĺ rad na odstihlasenĺe.

- Povolenie na zvláštne cesty vydáva okresn rad Senec, odbor cestnej dopľavy
a pozemn ch komunikácií

Vyjadrenie má platnost' jeden rok odo d a vydania a neplatí pre d'alší stupe stavebného
konania.

S pozdravom

Mgr ica

n boru
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Pr1ohy: Projektová dokumentácia, generel sietĺ (v kres 3a a 3b) a rezy si ponechávame pľe vlastn potrebu

Na vedomie: Regionálne cesty Bratislava a.s', Čučoriedková 6, 827 12 Bratislaua
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ZABER POZEMKOV POD CESTOU IIII1O42

Parcelné číslo KN-E č. 3887 záber
(vIastník Bratislavsk samosprávny kraj)

88 m2
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PRETLAČAN|E _ oc CHRANIČKA

(273,0 x 11,0 mm ), dĺ.20,5 m

pnrrnČANlE - oc CHRANĺČKA
(219,0 x 1'1,0 mm ), dĺ. 20,5 m

LEGENDA NAVRHoVANÝcH SIETĺ

pRÍVoDNt, PREPoJoVAclE VoDoVooľÉ nRoy "sENEc luH - ÔenruA VoDA, pooľĺleŇulÚce lľvrsĺclr"
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