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Návrh uznesenia

UzNEsENlE č. ........ 12023
zo dňa 27.01.2023

Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schval'uje

zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch
Bratislavského samosprávneho kra1a, a to na:

VO výlučnom vlastníctve

Parcelné číslo Výmera v m2 LV Druh pozemku
6354t1 2322 1 0661 zastavaná plocha a nádvorie
6354t2 14991 1 0661 zastavaná plocha a nádvorie

zapísaných v registri ,,E' KN v k. ú. Modra, obec Modra' okres Pezinok,

v prospech oprávneného - BratisIavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48,
826 46 Bratlslava, lčo: 35 85o 37o, za odplatu v sume sizoo € (30 €/m2 pri 2240 m2)

Vecné bremeno spočíva:

(a) uloŽenie, umiestnenie, zriadenie, vedenie a prevádzkovanie Verejného vodovodu
a Verejnej kanalizácie, zat'ažujúcu čast' pozemkov ako je zakreslené Geometrickým plánom
č' 172t2o22 (overený oU Pezinok pod. č. G1-589/2022) a
(b) uŽívanie, údžbu, opravu, kontrolu, úpravu, odstránenie, rekonštrukciu, modernizáciu
Vere1ného vodovodu a Verejnej kanalizácie zaťaŽujÚcu čast' pozemkov ako je zakreslené
Geometrickým plánom č. 17212022 (overený oU Pezinok pod. č. G1-589/2022) a(c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena alebo ním povereným osobám
nalcez Pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činností uvedených v písmena
(a) a (b) tohto bodu Zmluvy, zataŽqucu čast' pozemkov ako je zakreslené Geometrĺckým
plánom č. 172t2o22 (overený oU Pezinok pod. č. G1-589/2022) a
(d) pásmo ochrany Verejného vodovodu a Verejnej kanalizácie; zaťažujucu čast'
pozemkov ako je zakreslené Geometrickým plánom č' 172t2022 (overený oU Pezinok pod.
č. G1-589/2022)

s podmienkami:
a) oprávnený z vecného bremena a investor podpíšu zmluvu o zrĺadenívecného bremena

do 120 dní od schválenia uznesenia Zastupitel'stvom Bratislavského samosprávneho
kraja s tým, Že ak v tejto lehote oprávnený z vecného bremena alebo investor zmluvu
nepodpíšu, uznesenie stráca platnost',

b) oprávnený z vecného bremena alebo investor uhradí odplatu za zriadenie vecného
bremena do 20 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle $ 47a občianskeho
zákonníka,

c) návrh na vklad do katastra nehnutel'ností podá výhradne Bratislavský samosprávny
kraj, a to aŽ po úhrade ceny vecného bremena oprávneným z vecného bremena alebo
investorom.



B ukladá

riaditel'ke Uradu Bratislavského samosprávneho krď1azabezpečit'prípravu a podpis zmluvy
o zriadení vecného bremena v zmysle textu uznesenia v častiA

Termĺn: v zmysle textu uznesenia v časti A



Dôvodová správa

ATOPS s.r.o. sa ako investor stavby v zastúpení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
obrátila na Urad Bratislavského samosprávneho kraja vo veci zriadenia vecného bremena
spočívajúceho v práve uloŽenia vodovodu a splaškovej kanalizácie a súvisiacim právom
prechodu a prejazdu k týmto stavbám na pozemku vo vlastníctve BSK. Vecné bremeno sa
zriad'uje v prospech BVS z dÔvodu, Že ATOPS s.r.o' má povinnost' vybudované siete BVS
odovzdať, ako aj uhradiť odplatu za zriadenie tohto vecného bremena. Na parcelách sa
nachádza cesta ll. triedy č.lll504, ktorá je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.
UloŽenie sietí súvisí s projektom ,,obytný súbor Modra - Malé hliny". odbor dopravy BSK vydal
v rámci stavebného konania v uvedenej veci súhlasné stanovisko, na základe ktorého bolo
uloŽenie sietí zrealizované. Uvedená cena 30€ za m2 vychádza zo Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom BSK.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám predkladáme materiál na schválenie
Zastupitel'stvom Bratislavského samosprávneho kraja.
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.Nóš list čĺslo:
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'Vybavuje:
Ing. Kľistlan Laššók
09t82t2 094

. Bĺatislava
12.9.2022
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Prĺlohy:

. Váš list óĺslo/zo dňa:

Bľatislavský samosprávny kľaj
Sabinovská 16

820 05 Bľatislava

VEC: Žhdosť o zľiadenie vecného bľemena

Spoločnosť AToPs s.r.o', ako stavebník stavby ,oobytný súbor Modľa- Malé Hliny,,o
zkolaudačného roďlodnutia č. oU-PK-osZP_2022l000ll5_051 zo dňa 28,02.2022, Yás
ýmto žiada o zriadenie vecného bľemgna na parcely é. 6354/I, 635412, vedených na liste
vlastníctva č.1066l. Vecné bľemeno žiadame zľ:iadíť vpľospech Bľatislavskej vodriľenskej
spoločnosti a.s. v ľozsahu geometľického pláĺru č,. 17212022 zo diĺa 29,06,2022. overeného
pod číslom Gl -589 12022 óť:o t9.8.2022.
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Okľesný súd Bratislava I, obchodný ľ€gister' Oddiel Sľo, vložka č. 'l7345lB
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SBoplatnené v zmyslc
zákona č..145ŕ95 zb.

Geometĺický Plán |e podkladom n6 právne úkony, koď údaje doterajšieho stavu výkazu výmor gú zhodné 3 údajml platných výplsov z kataslra n3hnutoÍnoslĺ

Kraj

BratisIavsbý

okros

Pezinok

ob€c

Modra
Kat
uzemlo Modra

Čldo
plánu 172/2022

Častá 2-9/43,44, Pe:inok
2-0/22

Mapový
list č.

fm-geo,s,no.
Majerníková I/Á
84//05 Bratislava

fmgeofngeo@gmaiLcont

3ó 716 707

VyhotoviteÍ

lČo: GEoMETRICICŕ PtÁN ::;ľ#',; ;;;;:,:z:;T;* 
na parcelách

Vyhotovll Auloluacne ov€nl t/ lng. iveta;anRovičová
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Mgno:

29.6.2022

Dňa: Meno:
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Dňa: on"' 't g -ľiB- ?,iiz? "ž;g/z,a

5634
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t) et e)

J,ltr\r -
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Spolu.

PK

pzkn

vloŽky

I 0661

r0661

lislu
vlasln.

PK

6354/1

63 s4/2

KN.E

3112/4

3113/1

3il3/3

3u2/5

8288

3390

KN-C

parcely

Číslo

I

I

I

ha

7313

1644

1005

149

395

8i8

0576

2322

4991

mt

V mera

zast.pl.

26t.pl.

zast.pl.

zast.pl.

z6t.pl.

z6t.pl.

zast.pl.

zast.pl.

Druh
pozemku

Doterajší stav

oĺel
čĺslo

k
parcele
číslo

m'
od

parcely
čĺslo

I I lzztt
Stav podl'a registra C KN

Stav pr vny
Vyčislenie rozsahu vecného bremena

2

15

2226

63 54/1

6354/2

m2

Zmeny

3u2/4

3t t3/t

3t13/3

3112/5

8288

3390

(63s4/I

(63 s4/2

Čĺslo
parcely

I

I

I

ha

73 I3

I 644

100s

149

395

8638

0576

2322

4991

mt

V mera

zast.pl.

22

zasl.pl.

22

zast.pl.

22

zast.pl.

22

zast.pl.

22

zast.pl.

22

zast.pl.)

zast.pl.)

kÓd

Druh
pozemku

doterajši

doterajši

doterajší

doterajší

doterajší

doÍerujší

doterajší

dotemjší

VlastnÍk,
(iná opráv. osoba)

adresa, (sídlo)

Nov stav
VYKAZ VYMER

2407 2407
Zriaduje sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia, užívania' pruádzkovanie, opravy a odstránenie inžinierslcych sietí (so 301 - vodovod, So 302 - splašková kanaliz cia,uj,tlak) a právo vstupu os b a ujud vozidiel z

prevádzlE, držby, opráv a rekonštrukcie inžinieľslg'ch sieĺí a ich pásma ochrany vo vyznačenom rozsahu ! ,58 m,resp' ! ,5 5m oĺl osi potmbia na p' č' ĺeg.E-KN č. 6354/l, 6354/2 v uvedenych dieloch ryznačenych v geom. p!áne v
BVS,a.s. Prešovská 48, Bľatislava

I usenaa: k d sp sobu využívania 
I 

zz - Pozenok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cesr,lá, miesĺ'na a čelová komunik cia, lesná caĺa, pol'ná cesta, chodník,

l lnekrytá 
parkovisko a ic'h s čuti

2

I.č' 6.77 - 1997
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Úrad geodézie, kartografie a katasta Slovenskej republiky

vÝľIs Z KATAsTRA NEHNUTEĽNoSTÍ

okĺes

Obec

Katastĺilne územie

107

508101

838039

Pezinok

Modra

Modra

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

29.11.2022

9:58:35

28.11.2022 18:00:00

Výpis je n€použiteľný napnárme rikony

lÝpls Z LISTU vLAsTNÍCTVA č. 10661

čĺsŤ A: MAIETKoVÁ PoDsTATA

Pmcely regista,,Cu evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: l

Legenda

Spôsob využívania pozemku

4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhľadkáľskej osade, na ktoľom sa pestuje zelenina, ovocie,
okľasná nizkaa vysoká ze|eíla iné polnohospodlĺrske plodiny

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiesĺrený v zastavanom území obce

Paľcely ĺegista,p'' evidované na mape uľčeného opedtu
Počet parciel: 52

Parcelné číslo Výmera v
ÍÍÝ

Druh pozemku Spôsob
vyržívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

SpoIočná
nehnutel'nosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

5217t2 196 Z'áhraÄa 4 I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné
katastrálne

územie

Spoločná
nehnutel'nosť

Umiestnenie
pozemku

4il 54 ostatná plocha I I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu ľeg. E KN 5287ll

1068/3 t0 ostatnáplocha I 1 I

Iné údaje
PKV 918 pľe parcelu ľeg. E KN 5287ll

lz7



to1312 196 ostatná plocha I I I

Iné údaje
PKv 918 pre parcelu reg. E KN 5287/ĺ

IO74l2 63 ostatná plocha I I I

Iné údaje
PKV 9l 8 pre parcelu reg. E KN 5287ll

1083/1 9996 Zastavanó plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 528711

1083/103 2t Zastavanó plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu ľeg. E KN 5287/l

trcat 4332 Zastavaná plocba a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287/1

I 108/1 5t7t Zastavaná plocha a nádvorie 1 I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

1119 3372 Zastavaná plooha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287/l

tt22t10t 161 1 Zastavaná plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E I(N 528711

l2a20t 3512 Zastav arlá p|oaha a nádvorie 1 I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

rt23 219 Vodnáplocha 1 I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287/l

2039 t0//j6 Zastavaná plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 9l 8 pre parcelu reg. E KN 528711

238611 2t3 7'astzvaláplochaanádvorie 1 I

Iné údaje
PKV 918 preparcelu reg. E KN 528711

238612 20569 7.astavaláp|ochzanádvorie I 2

Iné údaje
PKV 918 pľe parcelu reg. E KN 5287ll

23861102 5784 7'astavaláploahaanádvorie I 2

Iné údaje
PKV 91 8 pre parcelu reg. E KN 5287/1

288912 12868 7'astavanáp|ochzanádvorie I 2

Iné údaje
PKV 918 pľe parcelu reg. E KN 528711

2889tr02 4955 Zastavaná plocha a nádvorie 1 1

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 528711

28E91202 73 Z.astav aú, plocha a nádvorie 1 2

Iné údaje
PKV 91 8 pre parcelu reg. E KN 528711

227



s287n t431 Vinica I 2

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

53t4/t 1891 Zastavaná plooha a nádvorie 1 2

Iné údaje
PKV 9l8 pre paľcelu reg. E KN 5287/l

s3t4n0t 2102 Zastavaná plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 9l8 pľe parcelu reg. E KN 5287/l

5346 28 ostatná plooha I I 2

Iné údaje
PKV 9l8 pľe paľcelu reg. E KN 5287ll

54/.7 7233 Zastavanó plocha a nádvorie I 2

Iné údaje
PKV 918 preparcelu reg. E KN 5287/l

54/.811 552 zastavaná plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pľe parcelu reg' E KN 5287ll

s4'/,812 5755 Zastavaná plocha a nádvorie I 2

Iné údaje
PKV 91 8 pľe parcelu reg. E KN 5287/l

54'/.81101 287 Zastavaná plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

s49t2 37 ostatná plocha I 2

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

554211 t39 Zastavaná plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287/1

5543n 76 omápôdr& I I

Iné údaje
PKV 9l 8 pre paľcelu reg. E KN 5287/l

5548 166 Zastzv al6 plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 9l I pre parcelu reg. E KN 5287ll

5s49 3',14 7'astavaĺáplochaanádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pľe parcelu reg. E KN 5287ll

5550 106 Zastavaná ploaha a nádvorie I I I

Iné údaje
PKV 9 l 8 pľe parcelu reg. E KN 5287l l

5551 4',ts zá}raÄa 1 I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 528711

5552/1 291 omópôda 1 1

Iné údaje
PKV 918 pľe parcelu ľeg. E KN 5287/l

s5sa2 86 omápôda 1 2

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu ľeg' E KN 5287ll

3 z'7



5553/3 6s3 omópôda I 2

Iné údaje
PKV 918 pľe parcelu reg. E KN 5287/l

s553/103 373 omápôda I 1

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287/l

555411 272 záfuaÄa I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287/l

5556 184 Zastavaná plocha a nádvorie 1 I

Iné údaje
PKv 9l 8 pre paľcelu reg. E KN 5287/l

623611 6't4 Zastavaná plocha a nádvorio I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287/1

623612 l25r Zastavaná plocha a nádvorie I 2

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

6237 565 Zastavaná plocha a nádvorie 1 1

Iné údaje
PKV 91 8 pre parcelu reg. E KN 5287ll

6238 s967 Zastavaná plocha a nádvorie I 1

Iné údaje
PKV 9l 8 pre parcelu ľeg. E KN 5287/l

6242 5ól Zastavaná plocha a nádvorie I 1

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287/l

6354ĺl 2322 7astavaná plocha a nádvorie I I

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

6354/2 1499r ZasIav aná plocha a nádvorie I 2

Iné údaje
PKv 918 pre paľcelu reg. E KN 5287ll

63541102 30 Zastavaná plocha a nádvorie I 2

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

7225n tM25 7.astavaĺáplochaanádvorie I 2

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

7326/t 8 ostatná plocha 1 2

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 528711

7327/1 1077Í 7'astalĺanáp|ochaanádvorie I 2

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287ll

?483ĺ2 35 ostatná plocha I 2

Iné údaje
PKV 918 pre parcelu reg. E KN 5287/l

Legenda

Umiestnenie pozemku

427



l Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Spoločná nehnutelnosť

l Pozemok nie je spoločnou nehnutelhosťou

Pôvodné katastrálne územie

ĺ MoDRA

č.q,sŤ n: Iĺ-AST}IÍCI A INÉ oPRÁ\NET.IÉ osoBY z PRÁvA K NEHNUTEĽNoSTT

Mastník

Správca

Nájomca

Iná oprámeĺrá osoba

Počet vlastníkov: l

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno' rodnó meno / Názov
Miesto trvalého pobýu / Sídlo
Dátum narodenia, ľodné čĺslo l ICo / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

I BRATISLAVSKÝ sAMosPRÁvNY KRAJ, Sabinovská 16 Bratislava" PsČ 82102, SK Ičo:
36063606

tl1

Titul nadobudnutia

PK 1' 8l' 402,478,3007' 3006' 724,5225,53 -v.z'758/86' $ 3d zákoĺač.l35l196l Zb.
$ 3d zĺĺkona č. 135/196l Zb.
H2382/68 - v.2.146168
Výmer z dňa l0.1l.1952 - č.d'.I75A955, $ 3d zákona č. 135/196l. zb.
Ziadosť o zápis č. ORGSM 7612004-3 -v.z.50ll04
Kúpa - v.z.269188, $ 3d zákona č' 13511961 Zb'
Rozhodnutie 1/20l4lRoEP Modra o schválení registra zo dňa3t.3.20l4 právoplatné dňa24.4.2014

Iné údaje

PKV 918 pre parcelu reg. E KN 528711

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobyfu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo l ICo l Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno' rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobyfu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo l ICo l Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, ľodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / ICo / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní
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Titul nadobudnutia - nepriradené

Rozhodnutie 1/2Ol4lRoEP Modra o schválení registra zo dňa3l.3.2014 právoplatné dŤn24.4.20Í4

ČĺsŤ c: ŤĺRcrry

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Obsah

Paľcela regista ''B'' č.
2386 I t02, 63 5 4 I 2, 7 225 I I

Vecné bľemeno podľa $ 22 a nasl. Zákona č.79ll957 Zb. o výrobe, ľozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zrĺkon) v spojení s $ 9ó ods. 4 zákona č.251rl20l2 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v pľospech spol
očnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ICo 3ó 3ól 5 l 8, so sídlom Culenova 6,816 47
Bratislava podľa geometrického plánu č.35 735 325-101-4l20l3 ýkajúce sa
energoenergetického zariadenia: Ix22 kV \,/N linka č. l24 na trase RzPez
inok - Cervený Kameň. Podanie: Z l2712015

Paĺcela registľa uEu č.
2386/t02

Vecné bremeno podl'a $ 22 a nasl. Zákona č.'ĺ9ll957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákonač.25l12012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v pľospech sp
oločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ICo 36 361 518, podľa geometrického plánu č. 35
735 325-239-5ll2015 (Gl 36812016) ýkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN
linka č. 20l na trase Rz Pezinok - RZPP Tmava Str
ojárska. Podanie: z 1736/2016

Parcela registra uEu é.5u7 Vecné bremeno podľa $ 22 a nasl. Zžkona č.79ll957 Zb. o ýrobe, rozvode a spotrebe
elektľiny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákona č' 25112012 Z. z. o energetike a o
zmene niektoných zákonov v prosBech spoločnosti Z
ápadoslovenská distribučná, a.s. ICo 36 36l 5 1 8 so sídlom Culenova 6,816 47 Bratislava
podľa geometrického plánu č. 170-28/2016 (G| |2012017) ýkajúce sa elektroenergetického
zariadenia: lx22kY VN linka č.2l7 na tľase Rz Pezinok
- Rz Smolenice. Podanie: Z 690/201'l

Paľcela registra "E" é,.635412,
72251t

Vecné bľemeno in personam v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.26012019 (Gl
2812020) na pozemok registra E KN parcela čís|o 635412, zastavaná plocha a nádvorie vo
ýmeľe l499lm2 (ako diel 4 o výmere 3lm2 a diel 61 vo ýmere
l5m2) apozemok regisha E KN parcela čislo 7225ll, zastayaĺá plocha a nádvorie vo výmere
l0425m2 (ako diel 60 vo ýmere 32m2), spočívajúce : a) v zriadení a uloŽení
elektroenergeticloých zariadení, b) úžívaní, prevádzkovaní, údržbe

' 
oprave , úprave' rekonštrukcii, modemizácii a akýchkol'vek iných stavebných úpravách

elektroenergetických zariadení a ich odstránení v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.,
Culenova ó, Bratislava, ICo : 363615l8 znení Zmluvy
o zriadení vecného bremena av zĺeĺi dodatku č. l v prospech Západos|ovenská distribučná,

a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava, IČo : 3ó36l5l8 p'odľä v lg23l202O zo dŤn 12.8.2020.

Parcela regisEa "E" č. 54/;7 Vecné bremeno podl'a $ 22 anas|. Zákona č.7911957 Zb. o ýrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 9ó ods. 4 zákona č.25Il20l2 Z' z. o energetike a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v progpech spol
očnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ICo 36 36l 5 l 8, so sídlom Culenova 6, 8l6 47
Bratislava podľa geometrického plánu č' 36 566 497-23912019 ýkajúce Sa energoenergetického
zariadenia: lx22kY VN linka č. |24 na trase Rz Pezi
nok - Červený Kameň. Podanie: Z 150)12020

Parcela regista "B" č' 5287 ll,
531411,53141101,547

Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.424-412020 (Gl
74312020) na pozemok registra E KN parc.č.5281/l (ako diel l o v,ýmere 385m2), pozemok
registra E KN parc.č.S 3l4/l (ako diel 2 o výmere 1 5m2 a diel
3 o ýmere 28m2), pozemok registra E KN parc.č.53l4lI01 (ako diel 4 o výmere l4m2 a diel

5 o qŕmere 328m2), pozemok ľegistra E KN parc.č.5447 (ako diel 6 o výmere 2lm2)
spočívajúce: a) v zriadení a uložení elektroenergetických zari
adení, b) užíyaĺi, prevádzkovani,idržbe, opľave' úprave, rekonštrukcii, modernizácii a
akýchkoľvek iných stavebných úpravách elektroenergetických zatiadeni a ich odstránenie v
prospech Záp-adoslovenská distribučná, a.s.' Culenova 6,
Bratislava, ICO: 36361 5 I 8 podl'a V 318612021 z 8.9.2021 .
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Parcolr tl'gisba t'Ell č.
54{181 tOL, 63541 t, 6354t2

Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č932022 (Gl 33212022) cez
pozemok EKN parc.č.5448/l0l,6354/1' 6354/2 spočívajúce - v práve uložiť, umiestniť,
zriadiť, viesť a pľevádzkovať Verejný vodovod; v práve užívaniá, úd
ržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, ľekonštrukcie, modernizácie Verejného vodovodu;
v práve vstupu' prechodu a prejazdu peši, motor. a nemotor. dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za účelom uloženia, prevádzkov
ania, vnržívania, kontroly, opravy' úpľavy, odstránenia, rekonnštrukcie, modernizácie, ýmeny
alebo údržby Verejného vodovodu v prospech Bľatislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČo:
35850370 podľa V 4360/2022 z7.lĺ.2022

Výpis je n€pouätel'ý na prárme úkony
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Bratislarĺslqý
samosprávny
kraj

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy

ATOPS s.r.o.
Lombardiniho 17
831 03 Bratislava 3

Váš list čĺslo/zo dňa
17.1l04ĺ02l19lMHlPS /

NaŠe číslo
03166t2019tPK-41
1 6868/201 9

Vybavuje/linka
lng. Beáta Kristĺnovď
0248264190

Bratisĺava
23.45.2019

Vec: Závázné stanovisko k oroiektovei tácii stavbv: "obvtnÝ súbor Malé Hĺinv -
Modra" inŽinierske siete''

Dňa 23.04,2019 bola na tunajší úrad predloŽená Žiadost'o vyjadrenie k projektovej
dokumentácĺi pre stavebné povolenĺe stavby: obytný sÚbor Malé Hliny v Modre v nasledovnej
objektovej skĺadbe:

So _ 205-1 Teplovodné prípojky

so - 301 Verejný vodovod a vodovodne prípojky

so - 302 Verejná splašková kanalizácia akanalizačné prípojky

so - 302 Prečerpávanie splaškovej kanalizácie

so _ 304 DaŽdbvá kanalizácia

SO - 401 Plynovod a pripojovacie plynovody

so - 501 PreĺoŽky VN

so - 502 Transformačná stanica TS1 a TS2

so _ 503 NN distribučné rozvody

so _ 504 NN prípojky

so - 505 Verejne osvetlenĺe

Sabinorska Č. lŕl. P'()-tj()X lU6. ĺi20 ()5 Bratislar.a 2_i

u'rvv.blat'islar.skykraj.sk. lť'() 3Ôl }(l]ói)f,

l-t'leňn 02 .l8]il.ll l l



So _ 601 Slaboprúdové rozvody

so - 801 Sadové úpravy

Ako vlastník ciest ll' a lll. triedy podl'a $ 3d ods' 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemáme námietky k predloŽenej
projektovej dokumentácii, spracovatel' lng. Ladislav Balog, Beeli s.r'o. a koláttĺv riešiteľovl
január 2019 za nasledovných podmienok:

_ KriŽovanie inŽinierskych sĺetí pod cestou lll504 bude reaĺizované pretláčaním.
- Počas realizácie moŽno obmedzit' premávku na ceste ll. triedy len v zmysle

odsúhlaseného dopravného značenia dopravným inšpektorátom PZ ú Pezinku'
- Na cestách pri realizácĺi nesmie byt' ukladaný Žiadny materĺál.
_ lnvestor zabezpelí bezpečnost' práce a cestnej premávky počas realizácie.
- Pri znečistení cesty Il. triedy pri výjazde stavebných mechanizmov, bez prietähov

uviest' cestu do pÔvodného stavu.

- DodrŽat' technicke podmienky pre realizáciu prác stanovené Regionáĺnymi cestami
Bratislava, a.s., Cučoriedková 6 v Bratislave, ako správcu cesty.

- Projekt dočasného dopravného značenia počas realizácĺe Žiadame predloŽit'na tunajší
úrad k odsúhlaseniu'

- Povolenie na zvláštne uŽívanie ciest ll. triedy a rozhodnutie o uriení dočasného
dopravného značenia vydáva okresný úrad v Pezinku, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií'

Vyjadrenie má platnost' jeden rok odo dňa vydania a nenahrádza stanovisko vd'alšom stupni
stavebného konania

S pozdravom

rĺgr. Í,iil'/nlHatabica

riaditel'odboru

Prílohy: Projektovú dokumentáciu Žiadame prevziať osobne po predchádzajúcej dohode, koordinačnÚ situácĺu siponechávame pre vlastnú potrebu

Na vedomie: Regĺonálne ces{y Bratislava a.S', Čučoriedková 6,827 12 Bratislava

Sabinovskit č' lÓ P ()'B()x li)6- 8:() 0.i Bľaĺislara jj
rr'.'l'v;'bl a1 islaľskvkľa.j'sk. I('(') _iĺlĺ]ô-1íĺ )íl
l-r'lcl'on (i] 4s]Ó4l l i


