OBEC VYSOKÁ PRI MORAVE
900 66 Vysoká pri Morave, Hlavná 196
č.j. SÚ/515/2018/Krl

Vysoká pri Morave

29. 01. 2019

Rozhodnutie
Dňa 29. 10. 2018 podala spoločnosť KONSTRUKT PLUS s.r.o., Halašova 10, 831 03
Bratislava splnomocnená zastupovaním investora Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,
Bratislava na Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby "Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom“ na
pozemkoch KN E parc.č. 5643/8, 5643/9, 5643/10, 5643/11, 5643/12, 5643/13, 5643/14, 5643/15,
5643/16, 5703/1, 5641/4, 5641/5, 5703/2 KN C parc.č. 5644/4, 5703/1, 5644/9, 5703/2- líniová stavba v
k. ú. Vysoká pri Morave v územnom konaní.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Vysoká pri Morave, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom
podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na
základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

Stavba:
na parcele č.

k.ú.:
stavebník:

Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom
5643/8, 5643/9, 5643/10, 5643/11, 5643/12, 5643/13, 5643/14, 5643/15, 5643/16,
5703/1, 5641/4, 5641/5, 5703/2 KN C parc.č.5644/4, 5703/1, 5644/9, 5703/2
líniová stavba
Vysoká pri Morave
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava

podľa podaného návrhu zo dňa 29.10.2018. Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené a vyznačené
v predloženej celkovej situácii odsúhlasenej a overenej v územnom konaní o umiestnení stavby v
mierke 1: 500, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto podmienky:
A/ Urbanisticko – architektonické podmienky:

Dominantná hmota návrhu je samotné premostenie rieky Morava. Ide o konštrukciu ktorá bude zavesená
na železobetónových pilieroch. V mieste ponad rieku Morava bude dosahovať premostenie svoju
maximálnu výšku. Táto výška bude prispôsobená požiadavke na podjazdovú výšku predstavujúcu
najvyššiu hladinu podzemnej vody + 7m, čo predstavuje v našom prípade výšku 147,87 m.n.m. Zbytok
mosta bude predstavovať vozovku pre cyklistov a peších osadenú na stĺpy s rozponom 25 m na
slovenskej strane a 18 m rakúskej strane. Kolmo na most budú príjazdy z cyklotrasy. Nájazdy budú

prepájať existujúce cyklotrasy so samotným mostom. Nájazdy ďalej budú slúžiť na prekonanie rozdielu
výšok medzi mostom a existujúcou cyklotrasou. Na slovenskej stane bude nástup na cyklomost z násypu
s pozvoľným stúpaním. Pozvoľné stúpanie násypu evokuje dojem, že sa jedná skôr o prírodnú terénnu
vlnu ako o inžiniersku stavbu.
Osvetlenie mostu bude len ako tzv. podsvietenie.
Mostný systém
Celý mostný objekt sa bude rozprestierať od opory Marchegg až po koniec rampy a opory Vysoká pri
Morave a bude mať celkovú dĺžku približne 260 m.
Celý objekt bude rozdelený na nasledujúce časti:
sklon
1%
6%-6%
3%
max 6%

Predpolia Rakúsko
Premostenie rieky
Predpolia Slovensko
Rampa Slovensko
Predpolia Rakúsko

Predpolia budú ako železobetónové konštrukcie. Navrhovaný prierez má tvar dvojitého Té. Šírka prierezu
bude 4,00 m - šírka nosníka bude 2,30 m, výška konštrukcie bude 80 cm.
Predpolia budú na rakúskej strane rozdelené na dva nosníky, ktoré budú navrhnuté ako polo-integrálne
mosty.
Vystrojenie
Povrchová voda sa bude zhromažďovať cez vpuste a odpadné pozdĺžne potrubia a vypúšťať sa pri
pilieroch. Zábradlie bude usporiadané v mriežke 2,50 m, výška bude 1,20 m.
Osvetlenie bude osadené do konštrukcie zábradlia a bude osvetľovať len jazdné pruhy pre cyklistov.
Prípojka bude napájťa aj svetelnú lodnú signalizáciu.

Most cez rieku
Lávka nad riekou bude konštruovaná ako zavesená mostná konštrukcia.
Stĺpy
Výška pilierov bude 17,00 m.
Rozpätie medzi piliermi bude 80,00 m. Nosník bude vyvesený každých 5,00 m.
Prierez bude pozostávať z dvoch pozdĺžnikov, ktoré budú mať uzavretý krabicový prierez, horná pásnica
prierezu bude slúžiť ako vozovka. Jej konštrukčná výška bude 40 cm.

Laná
Laná budú inštalované po dĺžke a budú ukotvené v betónových základových rámoch okrajových polí nad
hladinou vody.
Rampa
Návrh zahŕňa na slovenskej strane vybudovanie terénnej nábehovej rampy, paralelne so smerom prúdu
rieky Morava, aby mala čo najmenší vplyv na prietokové pomery.
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Na pripojenie do slovenskej časti cyklistickej siete je rampa potrebná na prekonanie rozdielu nadmorskej
výšky.
Rampa na slovenskej strane bude zrealizovaná spolu s mostom.
Kontajner hraničnej kontroly bude umiestnený pri kamennom opornom múre.
B/ Napojenie na inžinierske siete
Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom bude počas prevádzky
napojený na elektrickú energiu na rakúskej strane projektu.

C/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem a


-

Navrhovateľ dodrží podmienky vyjadrenia Okresného úradu Malacky, odbor
starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny, č.j.OUMA-OSZP-2018/011243 zo dňa 13.02.2018, a to:
okresný úrad súhlasí s vybudovaním cyklomostu za podmienky, že bude slúžiť len pre peších
a cyklistov, bude minimálne osvetlený, t.z. neosvetlovať celú konštrukciu mosta. žiadame
zabezpečiť mostnú konštrukciu protikolíznymi prvkami z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pre
prelietavajúce vtáky.

D/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Navrhovateľ dodrží podmienky vyjadrenia Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti
o žp, odpadové hospodárstvo, pod č.j. OU-MA-OSZP-2018/011179 zo dňa 07.08.2018, a to:
- S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o
odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou,
ktorá má k tomu oprávnenie.
- Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia
a k jeho znečisťovaniu.
- Ku kolaudácii je potrebné úradu predložiť doklady o zhodnotení alebo zneškodnení
odpadov vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou.
- Zabezpečiť separáciu a zhodnocovanie, ak nie je možné zneškodňovanie komunálnych
odpadov, ktoré budú vznikať pri užívaní objektu v súlade so zákonom o odpadoch.



Navrhovateľ dodrží podmienky vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, odbor
starostlivosti o ŽP, oddelenie štítnej správy vôd, pod č.j. OUBAOSZP22018/096972-GGL
zo dňa 15. 10. 2018, a to:
- predpokladaná stavba „Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave
a Marcheggom“ je zhľadiska ochrany vodných pomerov možná za predpokladu splnenia
podmienok z vyjadrenia správu toku č. CS SVP OZ BA 2314/2018/2 zo dňa 27.07. 2018.



Navrhovateľ dodrží podmienky vyjadrenia Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný
3

odbor, pod č.j. OUMAPLO-2018/011069/Pk-2 zo dňa 17. 08. 2018, a to:
- pred vydaním stavebného povolenia na stavbu cyklomostu je potrebné požiadať tunajší
úrad o vydanie rozhodnutia na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy časť parc.č. 5644/4
a 5644/9 (druh pozemku TTP z PP v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
- v prípade realizácie inžinierskych sietí na poľnohospodárskej pôde ( použitie PP na
nepoľnohospodársky účel na dobu kratšiu ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad
o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. pred začatím výstavby
inžinierskych sietí.





Navrhovateľ dodrží podmienky vyjadrenia MV SR, ORPZ v MA, ODI, pod č.j. ORPZ-MAODI-32-487/2018 zo dňa 20. 07. 2018, a to:
- Z dôvodu vecnej príslušnosti žiadame k uvedenej stavbe vyžiadať i stanovisko Prezídia
policajného zboru, odbor dopravnej polície, oddelenie výkonu služby a dopravného
inžiniera, Bratislava



Navrhovateľ dodrží podmienky vyjadrenia MV SR, Prezídium policajného zboru,
Bratislava, pod č.j. PPZ-ODP-2018/018798-024 zo dňa 07. 09. 2018, a to:
- v ďalšom stupni konania bude predložený návrh organizácie dopravy na cyklomoste
vrátane dopravného pripojenia na účelovú komunikáciu s Malokarpatskou
cyklomagistrálou (CZT 003 na posúdenie Okresnému dopravnému inšpektorátu
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách a MV SR P PZ ODP v rozsahu
zákonom stanovenej pôsobnosti. V prípade, ak na cyklomoste bude dovolený vstup
a pohyb chodcov, navrhovaná organizácia dopravy musí spĺňať podmienky bezpečnej
a plynulej premávky cyklistov a chodcov,
- v prípade pracovných rokovaní týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce a koordinácie
stavby na oboch územiach dvoch štátov v oblasti pôsobnosti služby dopravnej polície
žiadame prizvať k účasti MV SR P PZ ODP.
- MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
alebo dôležitý verejný záujem.

Navrhovateľ dodrží podmienky SPP-Distribúcia a.s.,
uvedené vo vyjadrení
č.j.TD/NS/0363/2018/Gá zo dňa 07. 08. 2018, a to :
- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo
pre konania podľa iných právnych, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania a predložiť projektovú dokumentáciu pre
účely stavebného konania, alebo pre konania podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPPD
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
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rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
- k tecncikému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme
OSOBITNÉ PODMIENKY
- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
-



Navrhovateľ dodrží podmienky vyjadrenia BVS, uvedené vo vyjadrení č.j. 35960/2018/GJ
zo dňa 27. 08. 2018, a to :
- k umiestneniu „Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom
a prepojenie existujúcich cyklotrás pozdĺž rieky Morava s navrhovaným mostným
objektom.
- zároveň Vás upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činsnoti v trase
vodovodu a kanalizácii, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma
ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
- BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

 Navrhovateľ dodrží podmienky ZSDIS a.s., uvedené vo vyjadrení zo dňa 23. 08. 2018, a to:
Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike.
Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických
zariadení VN a NN Bratislava – mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č.3.
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa
§43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku.
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich
činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN
vedení.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv
o pripojení odberných zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko.
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Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribučná/Západoslovenská energetika, a.s.



Navrhovateľ dodrží podmienky Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava, uvedené vo
vyjadrení č.j. 87/2300/2018 zo dňa 31. 07. 2018, a to:
K umiestneniu cyklomosta nemáme námietky.
upozorňujeme, že časť rieky Morava je výhľadovo vodnou cestou klasifikačnej triedy Vb.
k predmetnému projektu sa musí vyjadriť správca toku – SVP š.p. Bratislava aj Ministerstvo dopravy
a výstavby SR.
Do súhrnnej správy žiadame doplniť:
- riečny kilometer toku Morava, v ktorom bude vybudované križovanie rieky cyklomostom
- do tabuľky na strane 7,. druh pozemku k parcelám registra C
- na strane 13 v kapitole 9.4 Architektonické riešenie stavby je nesprávne uvedené „Táto výška je
prispôsobená požiadavke na podjazdnú výšku ...najvyššiu hladinu podzemnej vody...“ text žiadame
opraviť,
- na strane 22 a 23 sú uvedené neplatné zákony a vyhlášky, žiadame opraviť,
nakoľko sa zábery dotýkajú poľnohospodárskej pôdy, žiadame doplniť vyčíslenie trvalého
a dočasného záberu pozemkov v zmysle zákona č. 220/2004 z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy.
upozorňujeme, že k územnému konaniu je potrebný súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej
pôdy k nepoľnohospodárskemu využitiu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004Z.z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Žiadame doplniť do zákresu do KN mapy hranice trvalého a dočasného záberu pozemkov.
Doporučujeme doplniť do zákresu do KN mapy chránené územia.
z projektovej dokumentácie nie je jasné napojenie kontajnera hraničnej kontroly na slovenskej
strane elektrinu, vodu, odkanalizovanie. Bude kontajner súčasťou PD?
predpokladáme, že manipulačný pás počas výstavby bude potrebný aj pozdĺž budovaného násypu
pre nájazdy k cyklomostu – ak áno, žiadame ho doplniť do výkresu č.007 a do dočasných záberov
pozemkov.
ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie, vrátane každej zmeny
projetkovej dokumentácie.



Navrhovateľ dodrží podmienky SVP, š.p. Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.j. CS SVP OZ
BA 2314/2018/2 zo dňa 27. 07. 2018, a to:
v zmysle STN 73 6822 „križovanie a súbeh vedenia a komunikácií s vodnými tokmi“ požadujeme
situovať celú konštrukciu mostného objektu, vrátane pilierov a pylónov, mimo koryta vodného toku
Morava, t.j. nad úroveň brehovej čiary vodného toku, definovanej v zákone č. 365/2004 Z.z. (vodný
zákon
vytýčenie stavby (zameranie koryta rieky Morava požadujeme odsúhlasiť našou organizáciou
pred zahájením stavebných prác.
požadujeme preukázať hydrotechnickým prepočtom, že nepríde k negatívnemu vplyvu na
bezpečnostné prevýšenie ochrannej hrádze rieky Morava pri prechode povodňových prietokov v rieke
Morava.
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požadujeme preukázať hydrotechnickým prepočtom, že nepríde k negatívnemu vplyvu na
bezpečnostné prevýšenie ochrannej hrádze rieky Morava pri prechode povodňových prietokov v rieke
Morava.
požadujeme rešpektovať jestvujúcu polygónovú sieť, nachádzajúcu sa na slovenskej strane
inundačného územia. Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu jej objektov, t.j. polygónových bodov v správe
nášho podniku. tiež musí byť zachovaná viditeľnosť medzi bodmi polygónovej siete.
naša organizácia nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody na stavbe mostného objektu pri
povodiach na hraničnom vodnom toku Morava, resp. Dunaj.
upozorňujeme budúceho vlastníka mostného objektu na jeho povinnosti vyplývajúce zo zákona č.
364/2004 Z.z. (Vodný zákon, § 47
upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 364/2004 z.z. (Vodný zákon, § 27 odst.1a je na predmetnú
stavbu potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.
pre realizácii stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu majetku v správe SVP š.p. OZ
Bratislava, Správa povodia Moravy so sídlom v Malackách a k zhoršeniu odtokových pomerov vodných
tokov.
stavebné práce požadujeme realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 z.z. (vodný zákon
a zákonom č.7/2010 Z.z. (zákon o ochrane pre povodňami. počas nich nesmie prísť k úniku
znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
stavbou dotknuté pobrežné pozemky pozdĺž vodného toku Morava (do 10m od brehovej čiary
vodného toku žiadame po skončení stavebných prác uviesť do prevádzky schopného stavu a prizvať na
predmetnú lokalitu pracovníka našej organizácie na odkontrolovanie prác.
upozorňujeme na ustanovenia Vyhlášky MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov (minimálna podjazdná výška nad
najvyššou plavebnou hladinou je 7m. Rovnako upozorňujeme na povinnosť dodržiavať ustanovenia
zákona č. 338/2000 z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
predmetná stavba musí byť prerokovaná v Slovensko-rakúskej komisii pre hraničné vody
a v Stálej slovensko-rakúskej hraničnej komisii.



Navrhovateľ dodrží podmienky MV SR, sekcia verejnej správy MV SR, odbor správy
štátnych hraníc, uvedené vo vyjadrení č.j. SVS-OSSH-2018/038512-006 zo dňa 27. 12. 2018,
a to:
Investor je povinný oznámiť začiatok a koniec stavebných prác MV SR (OSŠH.
Stavebnými opatreniami nesmú byť zmenené brehové čiary rieky Morava.
Stavebnými prácami nesmú byť poškodené alebo zničené hraničné znaky I/12S a I/12O
nachádzajúce sa v blízkom okolí (vo vzdialenosti cca 200m.
V prípade poškodenia alebo zničenia hraničných znakov bude opätovné vyznačenie štítnej
hranice zrealizované na náklady investora.



Navrhovateľ dodrží podmienky Krajského pamiatkového úradu Bratislava, pod č.j.
KPUBA2018/17391-2/69036/ŠUS zo dňa 13. 09. 2018, a to:
- V prípade nepredvídaného archeologického nálezu investor/stavebník alebo osoba
zodpovedná za vykonávanie prác v zmysle § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona
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bezodkladne oznámi nález KPÚ a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo
ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

E/ Iné podmienky:

Navrhovateľ dodrží podmienky Slovak Telekom a.s., uvedené vo vyjadrení č.j. 6611827671 zo
dňa 27.09.2018, a to:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sietí: Marián Párovský, marian.parovsky@telekom.sk, +421 34 651 2662.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s a/alebo DIGI SLOVAK IA, s.r.o., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikácií v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.






Navrhovateľ je povinný projektovú dokumentáciu spracovať v zmysle podmienok uvedených v
tomto rozhodnutí a predložiť ju na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom
konania, ktorí si to vo svojich stanoviskách vyhradili.
V rámci stavby požadujeme dodržanie projektovej dokumentácie, zásadné zmeny musia byť
prekonzultované s dotknutými obcami, dotknutými orgánmi.
Navrhovateľ požiada o vydanie stavebného povolenia príslušné špecializované stavebné úrady.

F/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci konania neboli zo strany účastníkov vznesené žiadnej námietky a pripomienky.
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Toto rozhodnutie platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa
keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o
vydanie stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie je záväzné v zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie
Dňa 29. 10. 2018 podala spoločnosť KONSTRUKT PLUS s.r.o., Halašova 10, 831 03 Bratislava
splnomocnená zastupovaním investora Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava na
Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
"Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom“ na pozemkoch KN E parc.č.
5643/8, 5643/9, 5643/10, 5643/11, 5643/12, 5643/13, 5643/14, 5643/15, 5643/16, 5703/1, 5641/4,
5641/5, 5703/2 KN C parc.č. 5644/4, 5703/1, 5644/9, 5703/2- líniová stavba v k. ú. Vysoká pri Morave
v územnom konaní.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Podľa § 36, ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým
orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním.
Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní,
inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o
územné rozhodnutie úplná.
Podľa §36, ods. 3 stavebného zákona: Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v
ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane
predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Podľa §37, ods. 1 stavebného zákona: Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí
a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného
rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak
stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti
získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.
Podľa §37, ods. 2 stavebného zákona: Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z
hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma
návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne
podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a
pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.
Podľa §37, ods. 3 stavebného zákona: Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých
orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad
neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou
Podľa § 42, ods. 1 stavebného zákona: Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného
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vyhotovenia.
Podľa § 42, ods. 2 stavebného zákona: Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení
líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia.
Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.
Podľa § 42, ods. 4 stavebného zákona: Odkladný účinok odvolania proti územnému rozhodnutiu nemožno
vylúčiť.
Podľa § 42, ods. 5 stavebného zákona: V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad je
povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konania.

Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie
územného konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a
určil im lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
Návrh bol doložený prerokovanou projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovaným
architektom Ing. arch. Tomášom Pavelkom č. osv. *0491AA*.
Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na
navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a
zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a
predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a
rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch
stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa
nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.
Podľa ustanovenia § 39a ods. 1 a 2 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný
pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah
projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. V podmienkach na umiestnenie stavby sa okrem požiadavky
na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím,
najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na
výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na
siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy
zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch.

V rámci konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.
Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány, ich stanoviská a podmienky boli skoordinované a
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Navrhovaná výstavba je v súlade s platným územným plánom regiónu – Bratislavský
samosprávny kraj, ktorého záväznosť vplýva z ustanovenia § 27 stavebného zákona. Umiestnenie
vyhovuje aj technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z.z..
Vychádzajúc zo schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je záväzným podkladom pre
územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb a kladných stanovísk dotknutých orgánov,
k navrhovanej stavbe a posúdení zásahu práv účastníkov konania, stavebný úrad rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Podľa §4 zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch je štátny orgán oslobodený
od platenia správnych poplatkov.
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Poučenie
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri
Morave.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
Z dôvodu umiestnenia líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania má toto rozhodnutie
podľa §42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky.
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň
vyvesenia sa považuje za deň doručenia.
Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená na obec Vysoká pri
Morave – stavebný úrad, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

Dušan D v o r a n
starosta obce
Obdržia:
Účastníci konania:
1. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností KN E parc.č.
5643/8, 5643/9, 5643/10, 5643/11, 5643/12, 5643/13, 5643/14, 5643/15, 5643/16, 5703/1,
5641/4, 5641/5, 5703/2 KN C parc.č.5644/4, 5703/1, 5644/9, 5703/2 ktorých vlastnícke alebo iné
práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, ochrana krajiny a prírody
2. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, odbor krízového riadenia
3. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp ochrana vôd
4. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, odpadové hospodárstvo
5. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný
6. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
7. Okresný ORPZ Bratislava – okolie, ODi, vysunuté pracovisko Malacky, Zámocká 5, Malacky
8. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava
9. MV SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
10. MV SR, ORPZ v MA, ODI, Zámocká 5, Malacky
11. MV SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
12. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
13. SVP, š.p. Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

SPP –distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
Vodohospodárska výstavba, š.p., Kaloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
SATRO, Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
KPU BA, Leškova 17, 811 04 Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, oddelenie štátnej správy vôd s vybraných zložiek životného
prostredia
ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky
Ministerstvo ŽP, Nám.Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
MV SR, sekcia verejnej správy, odbor správy štátnych hraníc, Drieňova 22, 826 86 Bratislava 29
Štátna plavebná správa, Prístavná 10, 821 09 Bratislava

Na vedomie:
1. KONSTRUKT PLUS s.r.o., Halašova 10, 831 03 Bratislava

Vyvesené dňa: ..............................................

Zvesené dňa:.............................................

12

