
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.12.2017 

číslo materiálu: 

 
 

Názov materiálu: Urbanistická štúdia „Hlboké jazero“  Senec  
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
I. MsZ prerokovalo Urbanistickú štúdiu (UŠ) „Hlboké jazero“ Senec (Zadanie UŠ schválené 

Uznesením MsZ č. 33/2016 zo dňa 07.04.2016), ktorú navrhovateľ Doprastav Development, 
a.s. Bratislava predložil na schválenie Mestu Senec ako orgánu územného plánovania, a ktorá 
ako územnoplánovací podklad rieši budúcu možnú výstavbu objektov pre šport a rekreáciu 
v severnej časti Hlbokého jazera v Senci v katastrálnom území Senec. 

 
II. Urbanistická štúdia bola obstaraná objednávateľom, Doprastav Development, a.s., Drieňová 

27, 826 56 Bratislava, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (Bc. Bibiána Piršelová, 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 239), spracovaná spol. Portik, s.r.o. a TXT architekti a 
prerokovaná s dotknutými orgánmi. UŠ je spracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorým 
sa spodrobňuje a overuje možnosť investičnej výstavby (stanovuje odporúčané – smerné 
a záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia) v súčasnosti 
obstarávanom Územnom pláne mesta Senec s navrhovaným funkčným využitím „šport 
a rekreácia“ (Lokalita č. 7.1 Konceptu nového Územného plánu mesta Senec) a ako podklad pre 
dokumentáciu územného rozhodovania v danom území. 

 
III. MsZ berie na vedomie Uznesenie MsR č.62/2017 zo dňa 14.06.2017 
 
IV. MsZ schvaľuje Urbanistickú štúdiu „Hlboké jazero“ Senec uvedenú v bode I.  
 
 

a) bez pripomienok 

 

b) s pripomienkami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Funkcia Meno Podpis 
Predkladá: primátor mesta Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Útvar stratégie 
a rozvoja mesta 

Ing. Boris Tušer  

 



 
Názov materiálu: Urbanistická štúdia   „Hlboké jazero“ Senec  
 
 
Urbanistická štúdia „Hlboké jazero“ Senec bola predložená 
 
Komisii MsZ výstavby a územného plánovania dňa 27.09.2016 
(bod č. 2.2., Uznesenie č. 103/2016). 
„Komisia MsZ výstavby a ÚP žiadosť doporučuje s podmienkou riešenia komunikácie a inžinierskych 
sietí s možnosťou kontinuálneho pokračovania zástavby územia a pripojenia na navrhnutú sieť, 
zároveň doriešiť za akých podmienok sa prípadní investori z priľahlého územia budú na vybudovanú 
komunikáciu a inžinierske siete pripájať ( „vzorec“ na základe ktorého sa určí finančný podiel).“ 
 
Hlasovanie : za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0     hlasovanie na komisii 27.09.2016 
 
„Na komisii výstavby a ÚP p. Ing. arch. Peter Sedala hlasoval s podmienkou, vyvolania stretnutia 
predsedov poslaneckých klubov za účelom prejednania predloženej urbanistickej štúdie „Hlboké 
jazero“ Senec. Stretnutie predsedov poslaneckých klubov sa konalo dňa 3.10.2016 za účasti 
prizvaných hostí a investora. Na predmetnom stretnutí neprišlo k hlasovaniu, čím sa uznesenie 
č.103/2016 z KVaÚP zo dňa 27.09.2016 anuluje.“ 
 
 
MsR  dňa 14.06.2017, Uznesenie č. 62/2017 
 
MsR  súhlasí  s Urbanistickou štúdiou za nasledovných podmienok : 
 

- V textovej časti bod 3.3 Dopravné riešenie upraviť text: „Súčasťou návrhu dopravných trás je 
cyklochodník prechádzajúci popri urbanistických blokov B1 až B4 so začiatkom na prístupovej 
komunikácii Nitrianskej ceste a s výhľadovým napojením na pokračujúcu výstavbu v území.“ 

- V textovej časti bod 3.8 Návrh zastavovacích podmienok, umiestnenie stavieb upraviť odstupové 
vzdialenosti od susedných objektov v súlade s grafickou časťou - Výkres priestorovej a funkčnej 
regulácie nasledovne: vypustiť odstupovú vzdialenosť 4,0 m od stavebných objektov a ponechať 
len odstupovú vzdialenosť min. 7,0 m medzi stavebnými objektami. 

- Objekty navrhovať v súlade s vyhláškou 532/2002 Ministerstva ŽP SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

- Komplexná realizácia riešeného územia vrátane technickej vybavenosti a objektov 
prevádzkového charakteru pre využitie územia na daný účel bude realizované na náklady 
investora. 

 
Hlasovanie : za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
MsR odporúča MsZ prijať Uznesenie č.62/2017 zo dňa 14.06.2017 
 
 
MsZ  dňa 29.06.2017 
 
Predmetné uznesenie nebolo schválené nakoľko na prijatie uznesenia bola potrebná nadpolovičná 
väčšina prítomných poslancov. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa: 
 
Urbanistická štúdia „Hlboké jazero“ Senec je opätovne predložená na prerokovanie v Mestskom 
zastupiteľstve na základe žiadosti investora Doprastav Development, a.s. Bratislava. 
Zároveň investor predložil „Eleborát vyhodnotenia dodržania podmienok“, ktorý vypracoval v súlade 
s podmienkami a pripomienkami stanovenými na úrovni komisie MsZ výstavby a ÚP, Mestskej rady, 
Mestského zastupiteľstva v Senci, poverených osôb MÚ Senec ako aj poslancov MsZ. 
 

Zadanie Urbanistickej štúdie (UŠ) „Hlboké jazero“ Senec, ktoré navrhovateľ Doprastav 
Development , a.s. Bratislava predložil na schválenie Mestu Senec ako orgánu územného plánovania 
bolo schválené s pozmeňujúcimi návrhmi Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 33/2016 zo dňa 
07.04.2016. 

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 
zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov je „Urbanistická štúdia“ jedným z územnoplánovacích 
podkladov. 

Urbanistická štúdia „rieši čiastkové problémy v území. Spracúva sa pri príprave územného 
plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na 
spodrobnenie alebo overenie územného plánu a pri zmene a doplnkoch územného plánu, alebo na 
riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, 
urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie, 
alebo ak to ustanovuje osobitný predpis“. 

 „Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a alebo ne jej obstaranie finančne prispieť každý, 
kto prejaví o jej obstaranie záujem“. 

 „Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán 
územného plánovania, ktorý garantuje štátne, regionálne, resp. komunálne záujmy“. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval : Ing. Boris Tušer 
  Útvar stratégie a rozvoja mesta 
 
 
 
 
 
 
V Senci, 05.12.2017 
 



OBSAH TEXTOVEJ ČASTI 

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 2 

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 

2.1 URČENIE ŠPECIFICKÉHO ÚČELU A DÔVODY OBSTARANIA URBANISTICKEJ 
ŠTÚDIE 3 

2.2 URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 3 
2.3 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 4 
2.4 ZHODNOTENIE POŽIADAVIEK VYPLYVAJÚCICH Z ÚZEMNÉHO PLÁNU 4 

3 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 5 

3.1 ŠIRŠIE VZŤAHY, POLOHA A FUNKCIA ÚZEMIA V ŠTRUKTÚRE ÚZEMIA 5 
3.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 6 
3.3 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 6 
3.4 VODNÉ HOSPODÁRSTVO 7 
3.4.1 VODOVOD 7 
3.4.2 KANALIZÁCIA 8 
3.5 ENERGETIKA 9 
3.5.1 ENERGETICKÁ BILANCIA 9 
3.6 PLYNOFIKÁCIA 10 
3.6.1 STREDNOTLAKÝ PLYNOVOD 10 
3.6.2 PREKLÁDKA VTL PLYNOVODU 10 
3.7 NÁVRH RIEŠENIA ZELENE 11 
3.8 NÁVRH ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK 11 
3.9 ĎALŠIE PODMIENKY 11 
3.10 ETAPIZÁCIA, VECNÁ ČASOVÁ KOORDINÁCIA VÝSTAVBY 12 
3.11 VLASTNĆKE VZŤAHY 12 
3.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
 
Názov stavby:  HLBOKÉ JAZERO SENEC 
 
 
Objednávateľ:   

Doprastav Development, a.s., Drieňova 27 
   826 56 Bratislava 
   Zastúpený: Ing. Andrejom Tkáčom, predsedom predstavenstva 
 
 
Osoba odborne spôsobilá na obstaranie urbanistickej štúdie: 
   Bc. Bibiána Piršelová, 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 239 
 
 
Spracovateľ:   

Portik, spol. s r.o. a TXT architekti 
 
Stupeň:   Urbanistická štúdia 
Dátum:  09/2016 
 
 
 
Spracovateľský kolektív: 
 
Hlavný riešiteľ: Ing. Ing. arch. Marián Trcka 
Koordinácia:  Ing. Pavol Skovajsa 
Doprava:  Ing. Richard Novák 
Vodné hospodárstvo: Ing. Michal Lopatka 
Elektro rozvody: Ing. Ľubomír Horňák 
 

 
  



2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
2.1 URČENIE ŠPECIFICKÉHO ÚČELU A DÔVODY OBSTARANIA 

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 
 

V zmysle § 4 odst. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) urbanistickú štúdiu ako 
územnoplánovací podklad obstaráva objednávateľ prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby. 

Pre územie mesta Senec bol spracovaný ÚPN SÚ Senec v rokoch 1985 – 1988. Rozvoj 
sídelného útvaru si vyžiadal spracovanie dokumentácie „Zásady regulatívov rozvoja mesta 
Senec“ schválené v roku 1993 mestským zastupiteľstvom. Následne boli v rokoch 2003 – 
2007 schválené zmeny a doplnky územného plánu.  
 
V súčasnosti mesto Senec obstaráva nový územný plán, kde Uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Senci zo dňa 10. septembra 2009 bolo zaradené územie Hlbokého jazera 
ako samostatná lokalita pod č.48. 
 
Zadanie urbanistickej štúdie bolo odsúhlasené Mestským zastupiteľstvo v Senci dňa 
07.04.2016 Uznesením č.33/2016. 
 
Dôvodom obstarania Urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“ Senec je získať územnoplánovací 
podklad, ktorým sa spodrobňuje novo navrhovaný územný plán mesta Senec pre ďalšie 
usmerňovanie investičnej činnosti v území a ako podklad pre dokumentáciu územného 
rozhodovania v danom území ako aj záujem vlastníka pozemku v riešenej zóne realizovať 
zámer investičnej výstavby. 
 

2.2 URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 
 

Ako podklad pre vypracovanie UŠ boli použité: 
 
o Územný plán mesta Senec – koncept riešenia – HUPRO s.r.o., Bratislava 09/2014 
o Výpis z uznesení rokovania MsZ v Senci zo dňa 10.09.2009 
o Výškopisné a polohopisné zameranie – Doprastav Development a.s., 06/2015 
o Vyjadrenie k funkčnému využitiu (územnoplánovacia dokumentácia) – Mesto Senec  - 

SEN 8044/3438 – 2015/343 z 11.03.2015.  
o Uznesenie MsZ č.33/2016, ktorým bolo doplnené a odsúhlasené znenie zadania UŠ. 

 
Hlavným cieľom Urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“ Senec je: 

o overiť územný potenciál využiteľnosti územia 
 

o stanoviť koncepciu urbanistického riešenia a zásady hmotovo – priestorového 
usporiadania, návrh reparcelizácie navrhnutého územia a zásady umiestňovania 
stavieb na pozemku, ich zastavovacie podmienky v súlade s platnou legislatívou 

 
o stanoviť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia vo vzťahu 

k existujúcim systémom vybavenia - spracovať komplexné a urbanistické riešenie 
zástavby a jej napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia 
s perspektívou jeho následného rozvoja 

 
o usmernenie investičnej činnosti pri príprave ďalšej projektovej dokumentácie územia 

a ako podklad pre povoľovacie procesy v území 



 

2.3 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 

Riešenie územia sa nachádza na južnom okraji mesta zo severnej strany ohraničenom 
závodom prefabrikácie spoločnosti Doprastav a.s., na východnej časti majetko-právna 
hranica objednávateľa, na južnej strane hranicu tvorí hladina Hlbokého jazera a na západnej 
strane obslužná komunikácia podnikateľských objektov z Nitrianskej ulice. 

 
Urbanistická štúdia riešeného územia znázorneného na mape (vyznačené územie modrou 
farbou) o celkovej rozlohe cca 4,5 ha.: 
 

 
 

 

2.4 ZHODNOTENIE POŽIADAVIEK VYPLYVAJÚCICH Z ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 

Mesto Senec má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu /ÚPD/ mesta Senec - Regulačný 
plán (Územný plán mesta Senec – Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec), ktorá bola 
schválená Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 24/93 zo dňa 17.06.1993 a doteraz 
schválené Zmeny a doplnky ÚPD mesta Senec v rokoch 1998-2007. 
 
V zmysle konceptu riešenia a zadania vypracovania UŠ je potrebné dodržať regulatívy 
obsiahnuté v oboch podkladoch zhodne.  

 
číslo, názov lokality 

funkcia 
Max. podiel 
zastavaných 

plôch v % 

Min. podiel 
zelených plôch 

v % 

Min. časť  
pre nebytové 
objekty v % 

Výška 
zástavby v 

m 
7.1 Hlboké jazero 
šport a rekreácia 20 40 100 6 

 
 
 



Územia prevažne areálového charakteru s využitím krytými športovými zariadeniami, 
športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu slúžiacimi 
pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace 
športovým aktivitám vo voľnom čase.   

 
SPÔSOB VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

 
Hlavné (dominantné) funkčné využitie 

• rekreačné chaty a rekreačné objekty. 
 

Prípustné - vhodné funkčné využitie 
• doplnková vybavenosť (športová vybavenosť, areál voľného času, doplnková 

obchodná vybavenosť), 
• verejné dopravné vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (komunikácie a plochy 

statickej dopravy), 
• verejné technické vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (plochy a líniové stavby 

technickej infraštruktúry), 
• plochy zelene odpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným 

požiadavkám. 
 

Neprípustné funkčné využitie 
• priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
• skladové hospodárstvo – sklady a skládky, 
• bývanie, 
• čerpacie stanice PHM. 

 
Uznesením zastupiteľstva BSK č. 60/2013 zo dňa 20.09.2013 bol schválený nový Územný 
plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len ÚPNR-BSK) a Všeobecné záväzné 
nariadenie BSK č. 1/2013 zo dňa 20.09.2013, ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť. 
Riešené územie predmetnej UŠ je v zmysle záväznej časti ÚPNR-BSK definované ako 
ostatné rozvojové funkčné plochy podľa platných územných plánov obcí, teda ÚPN mesta 
Senec. V zmysle regulatívu č. 1.3.6. je súčasťou regionálneho rozvojového centra (mesta 
Senec), ako centra tretej skupiny v celoštátnej hierarchii, čo predpokladá, popri zabezpečení 
zariadení základnej občianskej vybavenosti, podporovať adekvátne rozvoj zariadení v zmysle 
regulatívov č. 1.3.6.1 až 1.3.6.9.. 
 

3 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
3.1 ŠIRŠIE VZŤAHY, POLOHA A FUNKCIA ÚZEMIA V ŠTRUKTÚRE ÚZEMIA 
 
Urbanistická štúdia rieši územie vo vlastníctve objednávateľa. Územie je ohraničené vodnou 
plochou Hlbokého jazera, výrobným závodom prefabrikátov spoločnosti Doprastav a 
prístupovou komunikáciou. Na východnom okraji je ohraničená majetko-právnou hranicou.  

 
V území je vybudovaný kanalizačný zberač, ktorý návrh zástavby plne rešpektuje. Ochranné 
pásmo a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení obmedzujú návrh 
zástavby a spracovateľ navrhuje časť preložiť mimo riešené územie. 

 



Terén riešeného územia je rovinatý, poľnohospodársky užívaný. Brehy jazera sú užívané na 
neorganizovanú turistiku bez sociálneho zabezpečenia a odpadového hospodárstva. 
Celková plocha riešeného územia: 44.336 m2.Územie je rozdelené na osem urbanistických 
blokov o celkovej výmere 38.980 m2. 

 

3.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 

Koncepcia územia je navrhnutá v súlade s konceptom riešenia územného plánu mesta 
Senec a je v súlade s riešením okolitých rekreačných území pri Slnečných jazerách v Senci.  
 
Návrh vytvára plochy pre individuálnu rekreáciu v kombinácii s verejnou plážou na brehu 
Hlbokého jazera a ihriskami. Lokalita je určená na plochy športu, rekreácie a voľného času. 
 
Priestorová koncepcia vychádza z tvaru brehov Hlbokého jazera, existujúcich rozvodov 
inžinierskych siatí a regulatívov územia. Funkčné využitie je kombináciou prístupnej pláže, 
športových ihrísk, reštaurácie a zariadení pre individuálnu rekreáciu. 
 
Územie je rozdelené do ôsmich urbanistických blokov: 

 
A1 – Drobné stavby občianskej vybavenosti 
A2 – Objekty individuálnej rekreácie 
B1 – Športové plochy 
B2 – Objekty individuálnej rekreácie 
B3 – Objekty individuálnej rekreácie 
B4 -  Objekty individuálnej rekreácie 
C1 – Športové plochy 
C2 – pozostáva z C2a - Objekty individuálnej rekreácie a z C2b –verejnej pláže 
 
Vo výkrese regulatívov sú rozpracované jednotlivé bloky. Pre riešené územie sú navrhnuté 
nasledovné regulatívy: 

 
Plocha riešeného územia:  44 336 m2 

Plocha urbanistických blokov: 38 980 m2 

Zastavaná plocha objektami:    7 900 m2 

IZP %:            20 % 
Podlažná plocha:   15 350 m2  
IPP %:           39 % 
Min. plocha zelene:   19 793 m2 

KZ %:           51 %  

3.3 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
Prístup do riešeného územia je zabezpečený existujúcou betónovou komunikáciou 
napojenou na Nitriansku cestu v Senci kategórie MO 7,5. Vstup do územia je pozdĺžnou 
komunikáciou kategórie MOU 6,5 prechádzajúcou celým územím s možnosťou pokračovania 
do ďalšieho územia. 
 
Objekty sú obsluhované zokruhovanou komunikáciou. Návrh predpokladá pohyb 
automobilov vlastníkov objektov pre individuálnu rekreáciu s parkovaním na vlastnom 
pozemku. Návštevníci budú mať plochy statickej dopravy pri vstupe do územia a popri 
existujúcej betónovej komunikácii napojenej na Nitriansku cestu, ich ďalší pohyb bude peší. 
  
V areáli sú navrhnuté objekty individuálnej rekreácie, reštaurácia, oddychové plochy a pláže. 
Statická doprava bola navrhnutá v zmysle STN 736110/Z.z.čl. 16.3 tab.19 a 20. Pri návrhu 
sme vychádzali z nasledovných predpokladov: 



 
• jedno dlhodobé parkovacie miesto pripadá na 7 zamestnancov. V areáli bude 

pracovať 10 zamestnancov. 
• jedno krátkodobé parkovacie miesto pripadá na 4 rekreantov športovo – rekreačného 

areálu. Predpokladaná návšteva na pláži je 716 návštevníkov (z toho 224 
návštevníkov z objektov pre individuálnu rekreáciu) v zmysle vyhlášky MZ SR 
č. 308/2012§4 odst.1. 

• jedno dlhodobé parkovacie miesto pripadá na jeden apartmán rekreačného areálu. 
V areáli bude 65 apartmánov.  

• jedno krátkodobé pripadá na 8 návštevníkov stravovacieho zariadenia. Zariadenie 
bude mať 48 miest. Parkovanie pre objekty individuálnej rekreácii v počte 2 ks na 
vlastnom pozemku spolu 94 ks.  

• k predpokladom sú priradené korekčné súčinitele: reg. koeficient mestskej polohy – 
osobitne definovaná zóna (športové centrum kmp= 0,7)  

• Dĺžka dopravnej práce ( IAD: ostatná 45.55) kd = 1,2 
 
Celkový počet parkovacích plôch verejne dostupných sa vypočíta podľa vzorca: 

 N = 1,1 x 0o+ 1,1 Po x kmp x kd 
 Ndl = 1,1 x Ø + 1,1 x (10/7 + 65 x1) x 0,7 x 1,2 
 Nkr = 1,1 x Ø +1,1 ((716-224)/4 + 48/8) x 0,7 x 1,2 
 N = Ndl + Nkr 
 N = 61,38 + 119,19 
 N = 180,57 
 N = 181 parkovacích miest 

 
Parkovacie plochy budú verejne prístupné pripojené na verejnú komunikáciu. Celková 
kapacita statickej dopravy je 181 parkovacích miest na úrovni terénu a na verejne 
dostupných pozemkoch a 94 parkovacích miest na parcelách pri budúcich rekreačných 
objektoch, čo vyhovuje požiadavkám STN 736110/Zz.  
 
Parkovacie miesta budú široké 2,5m a dlhé 5m. Areálové komunikácie budú 
asfaltobetónové, parkovacie plochy dláždené betónovou dlažbou súhlasnou s plochou 
chodníkov šírky 2m resp. 2,2m a šírkou cyklochodníka 2,5 m. 

 
Súčasťou návrhu dopravných trás je cyklochodník prechádzajúci popri urbanistických blokov 
B1 až B4 so začiatkom na Nitrianskej ceste a s výhľadovým napojením na pokračujúcu 
výstavbu v území. Chodník situovaný pri oddychovej ploche priliehajúcej k vodnej ploche 
slúži ako oddeľovacia línia oddychovej plochy a výstavby. 
 
Celkovo v území budú plochy dopravných zariadení: 
asfaltobetónová vozovka   4.300 m2 
verejne prístupné parkoviská  1.100 m2 
cyklochodník       795 m2 
chodníky    1.950 m2 

3.4 VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

3.4.1 Vodovod 
Rekreačný areál bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu z hlavnej cesty 
III/06167. Navrhovaný vodovod, ktorý bude prechádzať celým územím s možnosťou 
pokračovania do ďalšieho územia, sa napojí kolmo na existujúci vodovod DN 200 pomocou 
T-kusu. Za T-kusom sa osadí uzáver HAWLE DN 150. Na vodovode sa osadia nadzemné 
hydranty. Vodovod sa zokruhuje. Z vodovodu sa vysadia prípojky k rekreačným objektom. 
Na prípojkách sa osadia vodomerné šachty, kde sa osadia podružné vodomery pre 



jednotlivé objekty. Z vodomerných šácht sa vedú potrubia k jednotlivým objektom. Vodovod 
bude vedený v hĺbke cca 1,5 m. 
 
Výkopové práce – ryhy – budú robené pod ochranou paženia, rovnako aj montáž potrubí. 
Zemné práce sa budú robiť v zeminách tr.3. Uloženie potrubí sa prevedie na pieskové lôžko 
podľa vzorového rezu. Zásypové práce – obsyp a zásyp potrubia – budú robené po vrstvách 
v max. hrúbke 0,5m, zemina bude zhutnená. 

 
Výpočet spotreby vody z verejného vodovodu. Pre priestory rekreačnej zóny je uvažovaný 
počet obyvateľova návštevníkov: 

 
 počet zamestnancov 10 ..………..................…..……120 l/deň 

počet návštevníkov na pláži 716 ......…………........….25 l/deň 
počet ubytovaných v apartmánoch 195 ..……..……..120 l/deň 
počet ubytovaných v apartmánových domoch 141 ...120 l/deň 
počet jedál v kuchyni 144 ................…....….…….......25 l/deň 

 
  

Qp = n1 x q1 + n2 x q2 + ….. 
Qp = 10x120 + 716x25 + 195x120 + 141x120 + 144x25 = 63.020 l.deň-1 = 0,729 l.s-1   

 
 
Maximálna denná potreba vody  : 
 Qm = Qp x kd 
 Qm = 63.020 x 1,4 = 88.228l.deň-1 = 1,021 l.s-1  
 kd - súčiniteľ dennej nerovnomernosti spotreby vody 1,4 
  
 Maximálna hodinová potreba vody : 
 Qh = 1/24 x  Qm x kh 
 Qh = 1/24 x 88.228 x  2,1 
 Qh = 7.719,95  l.h-1 = 2,14l.s-1  
 
 Priemerná ročná potreba vody pri 
 predpoklade celoročnej prevádzke 183 dní/rok : 11.497 m3.rok-1 
  

Pred zahájením výkopových prác sa musí previesť presné vytýčenie všetkých terajších 
podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. Križujúce vedenia 
nachádzajúce sa vo výkope je potrebné počas realizácie výkopov vhodne zabezpečiť proti 
ich porušeniu. Celé zemné práce sa musia prevádzať v zmysle ustanovení STN 73 3050. Pri 
stavbe musia byť zabezpečené všetky opatrenia v zmysle vyhlášky 374/90 zb. Celé zemné 
práce sa musia prevádzať v zmysle ustanovení STN 73 3050. Pri prácach musia byť 
dodržané všetky platné predpisy a vyhlášky BOZP. 
 

3.4.2 Kanalizácia 
 

Napojenie rekreačnej zóny na splaškovú kanalizáciu sa prevedie do existujúceho 
kanalizačného zberača, prechádzajúceho cez dané územie. Splaškové odpadové vody zo 
sociálnych zariadení budú odvádzané priamo do verejnej kanalizácie. Kanalizácia je 
navrhnutá z rúr PVC korugovaných DN 300 a DN 200, šachty vodotesné prefabrikované 
s poklopmi BUGU D400 bez odvetrania. Tukové vody z kuchýň budú prečistené v lapačoch 
tukov. Odvodnenie parkovísk bude cez odlučovače ropných látok. Odvodnenie dažďových 
vôd bude realizované prostredníctvom vsakovania. Do vsakovacieho systému možno 
nepriamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že 
obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej voda a podzemnej vody 
v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 



stavu vôd. V opačnom prípade sa treba riadiť ustanoveniami § 9 NV SR č. 269/2010 – vody 
z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že 
obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, 
možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní 
a vykonaní potrebných opatrení. Predchádzajúce zisťovanie musí byť v zmysle ust. § 37 
vodného zákona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických 
pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie 
a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd. 
 
Na lomoch smeru, nivelety potrubia sa vybudujú vstupné kanalizačné šachty Ø1000 
z betónových prefabrikovaných dielcov s ťažkými liatinovými poklopmi Ø600mm tr. zaťaženia 
D400. Návrh rieši vstupy kanalizačných šachiet v zmysle STN 386462 čl.56, pričom je 
vybavený kapsovým stúpadlom (v prechodovej skruži) a stúpacími železami zabezpečenými 
proti bočnému pošmyknutiu. 

 
Produkcia splaškov 

 Pre priestory rekreačnej zóny je uvažovaný počet obyvateľov a návštevníkov: 
 
 počet zamestnancov 10 …………..................…...……120 l/deň 

počet návštevníkov na pláži 716 ...…………............…..25 l/deň  
počet ubytovaných v apartmánoch 195 .……..…….....120 l/deň 
počet ubytovaných v apartmánových domoch 141 ..…120 l/deň 
počet jedál v kuchyni 144 ................…....….……..…....25 l/deň 

 
  

Qp = n1 x q1 + n2 x q2 + ….. 
Qp = 10x120 + 716x25 + 195x120 + 141x120 + 144x25 = 63.020 l.deň-1 = 0,729 l.s-1   

 
 Maximálna denná produkcia splaškov  : 
 Qm = Qp x kd 
 Qm = 63.020 x 1,4 = 88.228l.deň-1 = 1,021 l.s-1 
 kd - súčiniteľ dennej nerovnomernosti spotreby vody 1,4 
  
 Maximálna hodinová produkcia splaškov   
 Qh = 1/24 x  Qm x kh 
 Qh = 1/24 x 88.228 x  2,1 
 Qh = 7.719,95  l.h-1 = 2,14 l.s-1  
 
 Priemerná ročná produkcia splaškov  
 pri predpoklade celoročnej prevádzke 183 dní/rok : 11.497 m3.rok-1 
 

3.5 ENERGETIKA 

3.5.1 Energetická bilancia 
 

NN rozvody v lokalite plánovanej výstavby budú napojené z NN rozvádzača novej kioskovej 
trafostanice. Hlavné NN rozvody budú vyhotovené káblami 1-NAYY-J 4x240 s možnosťou 
pokračovania do ďalšieho územia, s navzájom zokruhovanými rozpojovacími poistkovými 
skriňami SR. 

 
Trasy káblových vedení NN sú navrhované po jednej strane cesty pod chodníkmi 
a v zelenom páse. V prechodoch káblov cez komunikácie budú káble uložené v chráničkách 
FXKR 110. Súbežne s káblami NN budú vo výkopoch uložené aj uzemňovacie pásy FeZn 
30/4, ktorými budú uzemnené jednotlivé skrine SR a stožiare VO. Pás FeZn bude uložený 
v spodnej časti výkopu káblovej ryhy, min. 10cm pod káblami NN. Spoje v zemi budú 



vyhotovené zváraním alebo dvojicou svoriek SR. Uzemnenie bude pripojené na 
uzemňovaciu sústavu TS. Spoločný zemný odpor Rz bude max. 2 ohmy.  
 
Napojenie rekreačných objektov je navrhované pripojením na vývody z rozpojovacích skríň 
SR. Prípojky budú realizované káblami 1-NAYY-J 4x25 uloženými v zemi s ukončením 
v elektromerových rozvádzačoch RE osadených v oplotení na hraniciach pozemkov na 
verejne prístupnom mieste.  

 
 
Inštalovaný príkon Pi rekreačného objektu    15 kW 
Súčasný príkon Ps pri koef. súč. 0,7     11 kW 

 
Plánovaná výstavba 47 objektov    517kW 
Aparmanové domy 65 jednotiek    715kW 
Reštaurácia       150 kW 
Bufet          20 kW 
 
Inštalovaný príkon Pi verejného osvetlenia              2 kW 
Súčasný príkon Ps pri koef.súč. 1    2 kW 
 
Inštalovaný príkon Pi klubovne 100W/m2              20 kW 
Súčasný príkon Ps pri koef.súč. 0,7    14 kW 
 
Výpočet zaťaženia pre TS (skupinový koef.súč. podľa prílohy 2  STN 33 2130 
je 0,3)   
 
(517 + 715 + 150 + 20) x 0,3 + 2 +14 = 436,3kW 
Navrhnutý transformátor 630kVA, vzhľadom na ďalší rozvoj územia. 

 

3.6 PLYNOFIKÁCIA 

3.6.1 Strednotlaký plynovod 
 
Od bodu napojenia na STL plynovod, z regulačnej stanice bude nový strednotlaký rozvod 
plynu z PE d 90 vedený smerom k rekreačnej zóne. Rozvod plynu bude vedený v ulici. 
Z vetvy budú prevedené plynové prípojky pre jednotlivé objekty - do kuchýň. Prípojky budú 
polyetylénové d 25 ukončené na hranici pozemku objektov.  
 
Ako materiál sú navrhnuté rúry a polyetylénu uložené v pieskovom lôžku, obsypané pieskom, 
prekryté výstražnou fóliou žltej farby a zasypané zhutneným zásypom. STL plynovod je 
navrhnutý v zmysle STN 38 6415 „Plynovody a prípojky z polyetylénu“. Napojenie na 
navrhovaný STL plynovod d 90 (za guľovým uzáverom so zemnou súpravou d 90)  

 
Bilancia potreby zemného plynu: 
Q = 40 m3/hod 
Qr = 43 920 m3/rok 

 

3.6.2 Prekládka VTL plynovodu 
 

Od začiatku navrhovanej prekládky ide prekladaný VTL plynovod DN 80 v záujmovom 
území. Smerové vedenie prekládky je navrhnuté tak, aby bola dodržaná vzdialenosť 
plynovodu a to ochranné pásmo 4 m a bezpečnostné pásmo 20 m v zmysle §57 a 56 zák. 
656/2004 a čl. 4.1 a 4.2 TPP 906 01. V mieste križovania príjazdovej – miestnej komunikácie 
bude plynovod uložený do oceľovej chráničky DN 150. Plynovod sa v chráničkách vystredí 
vystreďovacími objímkami Raci a čelá chráničky sa vodotesne uzavrú manžetami Plitec. 



 
Izolačný odpor medzi oceľovou chráničkou a potrubím plynovodu musí byť najmenej 1000 
ohm. Na konci chráničky sa inštaluje čuchačka, ktoré sa vyvedie ako orientačný stĺpik. 
Nakoľko je existujúci plynovod chránený katódovou ochranou každá chránička sa na jednom 
konci opatrí prepojovacím objektom POCH. Na zmenu smeru plynovodu sa použijú rúrové 
oblúky 5 D.   
 
Existujúci plynovod DN 80, ktorý ostane z dôvodu prekládky v zemi je nutné po jeho 
odstávke dokonale odplyniť dusíkom, aby v ňom neostala výbušná zmes, nakoľko sa pri 
budovaní objektu pri výkopových prácach sa zo zeme odstráni.   

3.7 NÁVRH RIEŠENIA ZELENE 
 

Riešená plocha je poľnohospodársky obrábaná, plochy zelene, hlavne v brehovej časti tvorí 
zmes krovinatých porastov rýchlorastúcich drevín (topoľ, olša) nízkej kvality a sú 
neudržiavané, čo pôsobí neesteticky.  
V regulatívoch zástavby územia je navrhnutý KZ = 51% z plochy urbanistických blokov. 
Plochy parciel individuálnej rekreácie budú oddeľované zeleňou na obmedzenie hluku 
a vytvorenie vizuálnej bariéry. Na úrovni stavebnej čiary v území sa budú povoľovať 
priehľadné bariérové pletivové oplotenia výšky 1,5 m z uličnej strany alternatívne nahradené 
výsadbou živým plotom alebo vzájomnou kombináciou. V mieste verejne prístupných 
parkovísk bude tvoriť hranicu územia. 

 

3.8 NÁVRH ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK 
 

Zastavovacie podmienky sú dokumentované v grafickej prílohe – Výkres priestorovej 
a funkčnej regulácie, s uvedením základnej osnovy navrhovanej zástavby. 
 
V oblasti funkčného využitia a priestorového usporiadania regulácie pre oblasť Hlboké jazero 
sa stanovuje: 

• Index zastavanej plochy 20% 
• Index podlažnej plochy 39 % 
• Koeficient zelene 51% 
• Priemerná podlažnosť 2NP 

 
Pre umiestnenie stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

• 2,0 m od hranice pozemku, 
• 7,0 m od susedných stavebných objektov, 
• Stavebná čiara – 6,0 m od vnútra stavebného pozemku, 
• Stavebná čiara – 3,0 m od vnútra stavebného pozemku pre stavebné objekty 

situované v prvom rade pri chodníku oddychovej plochy priliehajúcej k vodnej ploche. 
 

3.9 ĎALŠIE PODMIENKY 
 

V architektonickom riešení sú zohľadnené všetky požiadavky vyplývajúce v Vyhl. MŽP SR 
č.532/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
 

V zmysle všeobecne platných právnych predpisov budú vymedzené miesta a dostatočný 
počet nádob na komunálny a separovaný odpad. 
 



Kapacita prírodného kúpaliska a voľná oddychová plocha priliehajúca k vodnej ploche je 
stanovená v zmysle vyhláškyč.308 / 2012 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na 
prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a 
na umelom kúpalisku 
 
 

3.10 ETAPIZÁCIA, VECNÁ ČASOVÁ KOORDINÁCIA VÝSTAVBY 
 

Spracovateľ nepredpokladá etapizáciu výstavby. 
 

3.11 VLASTNĆKE VZŤAHY 
 

Riešené územie je vo vlastníctve objednávateľa. Komplexná realizácia územia vrátane 
technickej vybavenosti a objektov prevádzkového charakteru pre využitie územia na daný 
účel bude realizovaná na náklady investora. 

 

3.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Spracovaná urbanistická štúdia bude po jej prerokovaní slúžiť ak záväzný podklad pre ďalšie 
stupne predprojektovej a projektovej prípravy a ako územnoplánovací podklad pre územné 
rozhodovanie a následné povoľovacie procesy. 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave, 09/2016 



Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok pri prerokovaní návrhu urbanistickej štúdie "HLBOKÉ JAZERO" Senec

Por.č.
Názov dotknutého orgánu št. správy, samosprávy, 

organizácie, občana
Stanoviská a pripomienky

vyhodnotenie  a rozhodnutie o 

pripomienkach 

1 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA
č.HŽP/16652/2015 z 26.10.2015 Súhlasí s návrhom žiadateľa fy Portik spol. s r.o., Trnavská cesta 102, 821 01

Bratislava na schválenie územno-plánovaciehopodkladu „Urbanistickej štúdie
„Hlboké jazero,“” p.č. 4790/11,118, Senec

súhlasí

2 ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY
21442/2015/0420-2 z 7.10.2015 Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR s umiestnením rekreačného

areálu v blízkosti železničnej trate predbežne súhlasíme. Dokumentáciu pre
územné konanie žiadame predložiť na posúdenie cestou ŽSR Oblastné
riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, ktoré súčasne poskytne
informácie o prípadnej existencii sietí v správe ŽSR. Nakoľko sa stavba
nachádza v blízkosti železničnej trate, odporúčame, aby stavebník zabezpečil
opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z
hľadiska hluku, vibrácií a pod.

súhlasí

3 Bratislavský samosprávny kraj
05524/205/NP-2 z 20.10.2015 Uznesením zastupiteľstva BSK č. 60/2013 zo dňa 20.09.2013 bol schválený

nový Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len ÚPNR-
BSK) a Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 1/2013 zo dňa 20.09.2013,
ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť. ÚPNR-BSK je zverejnený na
internetovej stránke BSK: www.bratislavskykrai.sk - Občan - Oznamy -
Územný plán regiónu BSK.

súhlasí, s podmienkami, ktoré budú akceptované
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie

Riešené územie predmetnej UŠ je v zmysle záväznej časti ÚPNR-BSK
definované ako ostatné rozvojové funkčné plochy podľa platných územných
plánov obcí, teda ÚPN mesta Senec. V zmysle regulatívu č. 1.3.6. je súčasťou
regionálneho rozvojového centra (mesta Senec), ako centra tretej skupiny v
celoštátnej hierarchii, čo predpokladá, popri zabezpečení zariadení základnej
občianskej vybavenosti, podporovať adekvátne rozvoj zariadení v zmysle
regulatívov č. 1.3.6.1. až 1.3.6.9..
Zároveň je riešené územie súčasťou rekreačnej krajiny stojatých vôd (1.2.1.) a
Seneckého rekreačného celku (2.2.1.). V tejto súvislosti požadujeme
rešpektovať záväzné regulatívy ÚPNR-BSK č. 6.10., 6.11., 6.12., 6.27.
Zároveň upozorňujeme, že severne od lokality vedie trasa koridorovej
železnice, ktorá predstavuje železničný koridor TEN-T a AGTC a je ju
potrebné rešpektovať v zmysle záväzného regulatívu č. 8.21. aj ako
verejnoprospešnú stavbu č. 1.10. V riešenej lokalite sa nachádza zdroj
minerálnychvôd a západne od lokalityvedie plynovodVTL 2.5 MPa (25 bar) a
nachádza sa zdroj znečistenia ovzdušia. Uvedené skutočnosti by mali byť
podrobnejšie riešené v ÚPN mesta Senec a zohľadnené pri riešení UŠ.

4 DOPRAVNÝ ÚRAD
17628/2015/ROP-002/34944 z 15.10.2015 Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilnéholetectva v

zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vám oznamuje, že územie riešené v Urbanistickej štúdii HLBOKÉ JAZERO
Senec sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých
pozemných zariadení, preto neuplatňuje pripomienky k predmetnej UPD.

5 MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
47156/2015 z 14.10.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej
geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na základe Vašej žiadosti o
vydanie stanoviska ku urbanistickej štúdii „Hlboké jazero“ Senec Vám podľa §
15 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, §
20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že v
predmetnom území sa nenachádzajú záujmy, na ktoré sa vzťahuje
ochrana nerastného bohatstva.

súhlasí

6 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
39722/4020/205/Šp z 14.10.2015

I.       Z hľadiska situovania navrhovanej stavby
súhlasí, s podmienkami, ktoré budú akceptované
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie

Pri umiestňovaní a realizácii stavby treba existujúce vodovodné a kanalizačné
potrubia vrátane ochranného pásma rešpektovať, v súlade so zák. č.442/2002
Z.z. - § 19 „O verených vodovodoch a verejných kanalizáciách".

Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné
podať cestou podateľne na odbor služieb zákazníkom našej spoločnosti.

I.       Z hľadiska zásobovania pitnou vodou
1.    Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovaného zámeru
pitnou vodou z verejného vodovodu BVS v požadovaných
množstvách možné ako aj napojenie na existujúci verejný vodovod
DN 200 (viď situácia).
2.    Existujúci vodovod DN 150 (vykreslený v situácii Inžinierske siete),
nie je v prevádzke BVS
3.    Z hľadiska budúcej prevádzky vodovodu našou spoločnosťou sa
vyjadríme až pri predložení projektovej dokumentácie
I.       Z hľadiska odkanalizovania
1.    Existujúca kanalizácie v záujmovom území má profil potrubia DN
400 a nie DN 200, zároveň žiadame dodržať pásmo ochrany
kanalizačného potrubia a to 1,5 m na každú stranu od vonkajšieho
pôdorysného okraja
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2.    Z bilančného hľadiska je odkanalizovanie, resp. odvedenie
výlučne splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie BVS v
uvedených množstvách možné, za predpokladu predloženia súhlasu
mesta Senec, na základe vzájomnej dohody medzi predstaviteľmi
mesta Senec a našej spoločnosti.
Zdôrazňujeme, že odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako prísne
delenú sústavu, do navrhovanej kanalizácie bude možné odvádzať výlučne
splaškové odpadové vody

7 Obvodný banský úrad v Bratislave
957-2711/2015 z 9.10.2015 Tunajší úrad v predmetnej veci oznamuje, že k Urbanistickej štúdii „HLBOKÉ

JAZERO“ na pozemkoch s pare. č. 4790/11 a 4790/118 (Registra C-KN) v
k.ú. Senec nemá námietky

súhlasí

Podľa evidencie tunajšieho úradu sa na záujmovom území nenachádzajú
ložiská vyhradených nerastov a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné
chrániť podľa banských predpisov

8 Okresný úrad Senec Odbor starostlivosti o životné prostredie Úsek odpadového hospodárstva
OU-SC-OSZP/2015/11898 - PO z 13.10.2015 dodržať ustanovenia zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a

ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstv
súhlasí

9 OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva
OU-BA-DOP4-2015/087864 z 21.10.2015 Riešené územie sa nachádza na južnom okraji mesta v dotyku s

podnikateľskými objektmi za železničnou traťou. Južný okraj tvorí hranica
Hlbokého jazera, západný okraj obslužná komunikácia a východný okraj
majetko-právna hranica objednávateľa. Súčasný stav využitia územia
nevyhovuje mestu Senec ani vlastníkom pozemkov. Cieľom urbanistickej
štúdie je v súlade s pripravovaným územným plánom prehĺbiť návrh riešenia
dotknutého územia v súlade s funkčným využitím „šport a rekreácia“.

súhlasí

Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy na

pozemkoch, ktoré sú súčasťou plochy, na ktorú bol udelený súhlas s budúcim
možným
nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy.
Na základe uvedených skutočností OU-BA-OOP k predloženému návrhu
Urbanistická štúdia „HLBOKÉ JAZERO -Senec“ nemá
pripomienky.

10
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU

ORHZ-PK1-1901-002ú2015 z 19.10.2015 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo v
súlade s § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov, § 40 a § 40a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre
územné rozhodnutia „ Urbanistická štúdia - „Hlboké jazero“ - Senec, kat.
územie Senec „ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby

súhlasí

súhlasí bez pripomienok

11 Okresné riaditeľstvo PZ v Senci Okresný dopravný inšpektorát 
ORPZ-SC-ODI-1-413/2015 z 28.10.2015 ODI Senec s predloženým návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle

predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie na hore uvedenom mieste po
prehodnotení dopravno - bezpečnostnej situácie v danej lokalite SÚHLASÍ za
podmienok:

súhlasí, s podmienkami, ktoré budú akceptované
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie

>      Parametre komunikácií a parkovacích miest pre danú zónu
(šírkové usporiadanie, pozdĺžny sklon, polomery) žiadame
zrealizovať v súlade s STN 73 6056, STN 73 6058 a STN 73 6110
tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel
pričom ich šírkové parametre žiadame navrhnúť pre vozidlá skupiny
1, podskupina 02,

>      potreby statickej dopravy považujeme v zmysle STN 73 6110-Z2
za nedostatočne uspokojené, nakoľko kontrolným výpočtom kapacít
ODI Senec dospel k rozdielnemu výsledku. Pre objekty individuálnej
rekreácie požadujeme nároky na statickú dopravu rátať v zmysle STN
73 6110-Z2 ako pre objekt rodinného domu,

>      rozmiestnenie parkovacích státí odporúčame prehodnotiť tak, aby
korešpondovali viac s jednotlivými funkciami navrhovaných
urbanistických blokov; reštaurácia a športový areál viažu omnoho
viac dopravy ako ubytovacie kapacity a zároveň je na týchto miestach
vyššia obrátkovosť, tým pádom odporúčame navrhnúť väčšie
parkovacie plochy. Zároveň odporúčame navrhnúť jedno parkovisko
na vstupe do areálu, ktoré bude slúžiť pre návštevníkov a obsluhu
lokality bez potreby dlhodobého parkovania,

>      ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných
zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou.
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s
dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej
dopravno - bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy
alebo doplnenie tohto stanoviska
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12 Okresný úrad Bratislava Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
OU-BA-OCDPK2-085522/DRA z 16.10.2015 Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako

príslušný cestný správny orgán pre cesty I. triedy v zmysle § 3 ods. 5 písm. a)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, po preštudovaní predloženej urbanistickej štúdie v
rozsahu svojich kompetencií nemá námietky voči navrhovanej stavbe, nakoľko
umiestnením stavby nedôjde k priamemu zásahu do ciest sledovaných tunajším
úradom.

súhlasí

13 Okresný úrad Senec Odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
OU-SC-OSZP/2015/11741-SC z 12.10.2015 Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

správy ochrany ovzdušia, ako príslušný orgán podľa § 5 ods.l zákona
č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, nemá k predmetnej projektovej dokumentácii
pripomienky v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 401/1998 Z .z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

súhlasí

V      zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov
nevzniká žiadny stredný ani veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

14 Okresný úrad Senec Odbor starostlivosti o životné prostredie Úsek štátnej vodnej správy 
OU-SC-OSZP/2015/12082/V-187-Ad z 29.10.2015 Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej

vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy preskúmal predložené
podklady. Navrhovaná

súhlasí, s podmienkami, ktoré budú akceptované
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie

investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za dodržania
nasledovných
podmienok:
1.    / Urbanistická štúdia musí byť v súlade s ÚPD mesta Senec.

2.   / Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o
vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon), ust. Vyhlášky MZP SR
č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona,
spolu súvisiace právne predpisy a technické normy.

3.   / Budúce majetko-právne a prevádzkové usporiadanie verejného
vodovodu, verejnej kanalizácie treba zmluvne upraviť do vydania
vodoprávneho rozhodnutia v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

4.   / Napojenie sa na verejný vodovod a verejnú splaškovú
kanalizáciu bude možné až po odsúhlasení s ich vlastníkom a
prevádzkovateľom.

5.    / Do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody z
povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, 
ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a
podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V opačnom prípade sa
treba riadiť ustanoveniami § 9 NV SR č. 269/2010 - vody z
povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa
predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť
kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do
podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a
vykonaní potrebných opatrení Predchádzajúce zisťovanie musí byť v
zmysle ust. § 37 vodného zákona zamerané najmä na preskúmanie a
zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti,
zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie a
zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality
podzemných vôd.

6.   / Pri umiestňovaní a realizácii stavby žiadame rešpektovať
jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, resp. zohľadnené
požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov.
7.    / Nasledovný objekt stavby: Verejný vodovod, Verejná
kanalizácia, lapač tukov, dažďová kanalizácia, odlučovač ropných
látok, vsakovací systém sú vodné stavby podľa ustanovenia § 52
vodného zákona a na jeho uskutočnenie sa vyžaduje povolenie
Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku štátnej vodnej správy ako miestne a vecne príslušného orgánu
štátnej správy vodného hospodárstva podľa § 26 zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách.
8.    / Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd
podlieha povoleniu na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného
zákona.

9.    / Na uskutočnenie stavby „Kiosková trafostanica““ je potrebný
súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa ust. § 27 ods.l písm. c)
vodného zákona. Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaní
a podľa ust. § 73 ods. 18 zák. č. 364/2004 z.z. o vodách v znení
neskorších noviel sa považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b
zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších noviel).
Nenahrádza povolenie na uskutočnenie vodných stavieb podľa ust. §
26 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách.



Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok pri prerokovaní návrhu urbanistickej štúdie "HLBOKÉ JAZERO" Senec

Por.č.
Názov dotknutého orgánu št. správy, samosprávy, 

organizácie, občana
Stanoviská a pripomienky

vyhodnotenie  a rozhodnutie o 

pripomienkach 

15 REGIONÁLNE CESTY BRATISLAVA
1040/15/1100/OSI z 12.10.2015 S predloženým návrhom zástavby pri Hlbokom jazere v Senci súhlasíme za

predpokladu, že v ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude predložené
kapacitné posúdenie križovatkyna ceste III/1049, ktorá je v našej správe, spolu
s návrhom jej úpravy: tvar križovatky, pruh pre ľavé a pravé odbočenie.

súhlasí, s podmienkami, ktoré budú akceptované
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie

16 Slovenská elektrifikačná a prenosová sústava, a.s., Bratislava
PS/2015/017404 z 14.10.2015 Prerokovaním urbanistickej štúdii v k.ú Senec „Hlboké jazero“ nie sú dotknuté

existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej
sústavy, a.s. Bratislava, preto k urbanistickej štúdii v k.ú Senec „Hlboké
jazero“

súhlasí

nemáme pripomienky.

17 Distribúcia SPP a.s., Bratislava
DS/559/2015 z 14.10.2015 1.     Pre potreby zabezpečenia požadovaného hodinového odberu je

kapacita siete SPP - distribúcia, a.s. postačujúca.

súhlasí, s podmienkami, ktoré budú akceptované
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie

Lokalizácia / spôsob pripojenia: na parcele č. 2461/2 vybudovaním STL
plynovodnej siete
Dimenzia existujúceho plynovodu: DN200
Max. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti: 90 kPa
Min. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti: 50 kPa

2.     Upozorňujeme, že pripojenie ďalších objektov v neskorších etapách
a zvyšovanie požadovaného odberu zemného plynu v riešenom území
bude podmienené posilnením kapacity distribučnej siete.

3.     Pre účel pripojenia objektov musí žiadateľ predložiť Žiadosť o
vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete a
uzatvoriť s SPP - distribúcia, a.s. zmluvu o rozšírení distribučnej siete.
Následne Vám budú stanovené technické a obchodné podmienky
rozšírenia distribučnej siete. Po rozšírení distribučnej siete budú
jednotlivé objekty do distribučnej siete pripájané na základe Žiadosti o
pripojenie do distribučnej siete.
4.     Informácie o postupe a podmienkach rozširovania distribučnej siete a
pripájania odberateľov do distribučnej siete sú zverejnené na www.spp-
distribucia.sk.
5.     Pri vypracovaní projektovej dokumentácie a realizácii požadujeme
rešpektovať platné legislatívne normy a dbať na dodržanie ochranných a
bezpečnostných pásiem plynovodu.
6.     Zakreslenie existujúcich plynárenských zariadení pre potreby
územného plánu, ako aj v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie si
môžete vyžiadať na SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
825 11, počas stránkových hodín.
7.     Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas k pripojeniu budúcich objektov k
distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s., pre účely územného a
stavebného konania.

18 Slovenská správa ciest, Bratislava
5530/2015/2320/34220 z 8.10.2015 Z hľadiska koncepcie rozvoja dopravy je potrebné:

•     rešpektovať ochranné pásmo cesty III. triedy v zmysle Zákona č.
135/1961 Zb. v znení jeho neskorších predpisov (účinnosť od
02.01.2015);

súhlasí, s podmienkami, ktoré budú akceptované
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie

•     doplniť v urb. štúdii funkčné triedy a kategórie navrhovaných
komunikácií v súlade s STN 73 6110;
\
•     navrhované miestne komunikácie a ich vzájomné dopravné
napojenia, statickú dopravu a pešie trasy riešiť v zmysle platných STN a
TP;

•     vzhľadom k tomu, že každá plánovaná výstavba dopravne ovplyvní aj
existujúcu sieť miestnych komunikácií (vrátane prieťahov ciest I. - III.
triedy) je potrebné zaoberať sa aj postupným nárastom intenzity dopravy
v rámci celého územia mesta. V ďalšom stupni PD je potrebné posúdiť
dopad navrhovaných investícií na nadradenú cestnú sieť (posúdenie
dopravnej výkonnosti dotknutých križovatiek).

• v grafickej časti vyznačiť funkčné triedy a kategórie navrhovanýchmiestnych
komunikácií v zmysle platných STN
Predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť s Úradom
Bratislavského samosprávneho kraja Bratislava
S urbanistickou štúdiou „Hlboké jazero", Senec, súhlasíme za podmienky
rešpektovania nášho stanoviska

19 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC
1420/2015_232 z 12.10.2015 Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec ako dotknutý orgán v

súlade s § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov a na základe § 44 ods. 5 zákona č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vám
oznamuje, že k „Urbanistickej štúdii HLBOKÉ JAZERO
Senec“ nemá pripomienky

súhlasí

20 OBEC Kráľova pri Senci
326/2017 z 17.02.2017 Z hľadiska záujmov obce Kráľová pri Senci ako dotknutej /susednej/ obce i ako

vlastníka pozemkov v danej lokalite máme k predloženej urbanistickej štúdii
nasledovné pripomienky a požiadavky pre jej spracovanie i ich následné
zapracovanie do územnoplánovacej dokumentácie mesta Senec:

súhlasí s podmienkami, ktoré budú zapracované
do nasledovného stupňa PD

riešiť dopravné napojenie na nadradenú dopravnú infraštruktúru komplexne pre
celú lokalitu riešenú v územnoplánovacej dokumentácii mesta Senec ako
lokalita č. 7.1- „šport a rekreácia“, najmä s ohľadom možností ich dopravného
napojenia,

Por.č.
Názov dotknutého orgánu št. správy, samosprávy, 

organizácie, občana
Stanoviská a pripomienky

vyhodnotenie  a rozhodnutie o 

pripomienkach 



Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok pri prerokovaní návrhu urbanistickej štúdie "HLBOKÉ JAZERO" Senec

objekty technickej infraštruktúry kapacitne dimenzovať a navrhnúť aj s
ohľadom na rozvojové zámery v územiach v celej lokalite č. 7.1 - „šport a
rekreácia“, ktoré uvedená urbanistická štúdia nerieši

21 Obec R EC A, Obecný úrad Reca č. 24 925 26 R e c a
20/2017 z 26.01.2017 Obec Reca nemá námietky voči predloženej dokumentácie „ Hlboké jazero“

Senec.
súhlasí

22 KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA
KPUBA-2015/22350-2/80824/PRA z 12.11.2015 súhlasí

s obsahom predloženej urbanistickej štúdie vzťahujúcej sa na riešené územie,
na ktorom sa nena-chádza národná kultúrna pamiatka evidovaná v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR, a ktoré sa neprelína so žiadnym
pamiatkovým územím, s pripomienkou

súhlasí

- konkrétny spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezov na
riešených pozemkoch určí KPÚ na základe posúdenia jednotlivých stupňov
predloženej projektovejdokumentácie navrhovanýchstavieb v rámci územného
a stavebného konania

23 O k r e s n ý   ú r a d  S e n e c Odbor starostlivosti o životné prostredie Úsek ochrany prírody a krajiny
OU-SC-OSZP/2015/11716 - Do z 9.11.2015 OÚ ŽP Senec, úsek ochrany prírody a krajiny , ako orgán štátnej správy

príslušný podľa § 5 , ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 9, ods. 1, písm. b/zákona
dáva nasledovné vyjadrenie:

súhlasí s podmienkami, ktoré budú zapracované
do nasledovného stupňa PD

-      Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z.z.
-       Investor bude pri činnosti dodržiavať príslušné ustanovenia.
-       Na nevyhnutný výrub drevín a krovitých porastov je potrebný
súhlas príslušného úradu (Mesto Senec) v zmysle § 47, ods. 3
cit.zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
-     V ďaľších stupňoch projektovej dokumentácii je treba mať na
zreteli vplyv navrhovanej činnosti na všetky existujúce prvky ÚSES v
krajine - všetky tieto komponenty sú krajinotvornými prvkami,
rešpektovať jestvujúce plošné a líniové prvky zelene.
- V ďalšom stupni PD vypracovať návrh sadových úprav celej lokality. Riešiť
hlavne zeleň verejnú, s izolačnou , oddychovou a rekreačnou funkciou. Návrh
sadovýčh úprav bude vypracovaný odbornou organizáciou (osobou) a bude
predložený na vyjadrenie úseku ochrany prírody a krajiny.

24 Okresný úrad Senec Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
OU-SC-OCDPK-2015/011641 z 20.10.2015 Podľa § 3b ods. (1) zákona č. 135/1961 Zb. „o pripájaní pozemných

komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na
susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných
komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej
komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.

súhlasí s podmienkami, ktoré budú zapracované
do nasledovného stupňa PD

Podľa § 3b ods. (3) zákona č. 135/1961 Zb. „ak konanie podľa odseku 1 súvisí
s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný
úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného
konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého
orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej
komunikácie záväzným stanoviskom“.
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ELABORÁT VYHODNOTENIA DODRŽANIA PODMIENOK 

Urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“ Senec 
 
 
 
Elaborát vyhodnotenia dodržania podmienok je vypracovaný v súlade s podmienkami 
a pripomienkami stanovenými na úrovni Komisie MsZ výstavby a ÚP, Mestskej rady, 
Mestského zastupiteľstva Senec, poverených osôb MÚ Senec ako aj  poslancov mestského 
zastupiteľstva. 
 
 
 
 
Chronológia postupnosti predkladania materiálov súvisiacich s „Hlbokým jazerom“ Senec: 
 

- Mestské zastupiteľstvo v Senci – Uznesenie MsZ č. 93/2009 zo dňa 10.9 2009, lokalita pri 
Hlbokom jazere bola zaradená do riešeného územia v novom Územnom pláne mesta Senec 
ako samostatná lokalita pod č. 48.  

- Komisia MsZ výstavby a ÚP – Uznesenie č. 59/2015 zo dňa 23.6.2015, prerokovaný 
a schválený návrh zadania Urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“ Senec.  

- Mestská rada v Senci – Uznesenie č. 92/2015 zo dňa 14.10.2015, návrh zadania Urbanistickej 
štúdie „Hlboké jazero“ Senec nebol schválený. 

- Mestské zastupiteľstvo v Senci – zo dňa 29.10.2015, materiál stiahnutý s návrhom na 
dopracovanie a opätovné predloženie na prerokovanie komisiám a zastupiteľstvu. 

- Mestská rada v Senci – Uznesenie č. 101/2015 zo dňa 25.11.2015, materiál schválený 
s pripomienkami. 

- Mestské zastupiteľstvo v Senci – Uznesenie č. 113/2015 zo dňa 10.12.2015, materiál 
stiahnutý s návrhom na dopracovanie a opätovné predloženie na prerokovanie komisiám 
a zastupiteľstvu. 

- Komisia MsZ výstavby a ÚP – Uznesenie č. 10/2016 zo dňa 2.2.2016, dopracovaný a doplnený 
návrh zadania Urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“ Senec bol prerokovaný a schválený. 

- Mestská rada v Senci – Uznesenie č. 24/2016 zo dňa 23.3.2016, návrh zadania Urbanistickej 
štúdie „Hlboké jazero“ Senec bol prerokovaný a schválený. 

- Mestské zastupiteľstvo v Senci – Uznesenie č. 33/2016 zo dňa 7.4.2016, Zadanie 
Urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“ Senec bol prerokovaný a schválený s pripomienkami. 

- Komisia MsZ výstavby a ÚP – Uznesenie č. 75/2016 zo dňa 28.6.2016, Urbanistická štúdia 
„Hlboké jazero“ Senec bola prerokovaná so žiadosťou o dopracovanie a opätovné 
predloženie na prerokovanie. 

- Komisia MsZ výstavby a ÚP – Uznesenie č. 103/2016 zo dňa 27.9.2016, Urbanistická štúdia 
„Hlboké jazero“ Senec bola prerokovaná a schválená s pripomienkami. 
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- Mestská rada v Senci – Uznesenie č. 149/2015 zo dňa 23.11.2016, Urbanistická štúdia 
„Hlboké jazero“ Senec bola z rokovania stiahnutá. 

- Mestská rada v Senci – Uznesenie č. 65/2017 zo dňa 14.6.2017, Urbanistická štúdia „Hlboké 
jazero“ Senec bola prerokovaná a schválená s pripomienkami. 

- Mestské zastupiteľstvo v Senci – zo dňa 29.6.2017, Uznesenie nebolo schválené. 
 
Podmienky a pripomienky stanovené na úrovni Komisie MsZ výstavby a ÚP, Mestskej rady, 
Mestského zastupiteľstva Senec, poverenými osobami MÚ Senec ako aj  poslancami mestského 
zastupiteľstva: 
 

1. Komisia MsZ výstavby a ÚP – Uznesenie č. 59/2015 zo dňa 23.6.2015 
a. Návrh zadania realizovať v zmysle ÚP 

Návrh zadania bol realizovaný v zmysle ÚP 
b. UŠ musí schváliť orgán ÚP, prerokovať so všetkými dotknutými orgánmi 

i. Obstarávateľ UŠ berie na vedomie podmienku schvaľovania UŠ orgánom 
ÚP 

ii. UŠ bola prerokovaná so všetkými dotknutými orgánmi a bolo predložené 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok pri prerokovaní návrhu UŠ Hlboké 
jazero Senec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
urbanistickej štúdie Bc. Bibiánou Piršelovou, č. o. sp. 239 

c. Sprístupniť verejnú pláž pre verejnosť 
Požiadavka bola zapracovaná do Návrhu zadania nasledovne: 
 „V zmysle všeobecne platných právnych predpisov stanoviť oddychovú a 
relaxačnú zónu so vstupom cez centrálnu časť verejnej pláže so 
sprístupnením vstupu do jazera po celej dĺžke riešeného územia. ..... 
 ...... Oddychové plochy priliehajúce k vodnej ploche riešiť ako plochy pláží 
a plochy zelene, ktoré slúžia pre slnenie, oddych. Doplnkovú vybavenosť 
(plochy ihrísk loptových a iných hier) umiestniť mimo oddychové plochy.“ 

2. Mestská rada v Senci – Uznesenie č. 101/2015 zo dňa 25.11.2015 
a. Zabezpečiť prístup k verejnej pláži po celej dĺžke riešeného územia v šírke min. 13 

m od vodnej plochy s priľahlým peším chodníkom v šírke min. 2m 
Požiadavka akceptovaná a zapracovaná do UŠ vo výkresoch priestorovej 
a funkčnej regulácie. Prístup k verejnej pláže je zabezpečený po celej 
dĺžke riešeného územia od 12,5 m – 16,5 m. Z toho priľahlý peší chodník 
je šírky 2,2 m.  

b. V navrhovaných regulatívoch intenzity využitia územia nahradiť „výška zástavby 
v m“ výšku 6 m regulatívom „max. 2. NP s plochou strechou, resp. 1. NP 
s podkrovím 

Požiadavka bola akceptovaná a prenesená do UŠ. Výška zástavby 6 m 
bola prevzatá z regulatívov intenzity využitia z obstarávaného nového 
Územného plánu mesta Senec a je potrebné ju dodržať.  

c. UŠ bude obstaraná / spracovaná a prerokovaná s dotknutými orgánmi / v zmysle 
príslušných ustanovení stavebného zákona 

UŠ bola prerokovaná so všetkými dotknutými orgánmi a bolo predložené 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok pri prerokovaní návrhu UŠ Hlboké 
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jazero Senec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
urbanistickej štúdie Bc. Bibiánou Piršelovou, č. o. sp. 239 

d. UŠ bude predložená na schválenie orgánu územného plánovania 
Obstarávateľ UŠ berie na vedomie podmienku schvaľovania UŠ orgánom 
ÚP 

3. Mestské zastupiteľstvo v Senci – Uznesenie č. 113/2015 zo dňa 10.12.2015 
a. Uviesť % zastavanosti 

V návrhu zadania vyplývajúce z požiadaviek územnoplánovacej 
dokumentácie z obstarávaného nového Územného plánu mesta Senec, 
bol maximálny percentuálny podiel zastavaných plôch 20% pre riešené 
územie. Index zastavaných plôch pre riešené územie v UŠ je 20%.  

b. Doplniť regulatív oplotenia 
Požiadavka bola zapracovaná do Návrhu zadania nasledovne: 
„Oplotenie jednotlivých pozemkov riešiť pletivom zelenej farby výšky max 
1,5 m alternatívne nahradené živým plotom alebo vzájomnou 
kombináciou.“ 
A následne prevzatá a doplnená v UŠ: 
„..... Na úrovni stavebnej čiary v území sa budú povoľovať priehľadné 
bariérové pletivové oplotenia výšky 1,5 m z uličnej strany alternatívne 
nahradené výsadbou živým plotom alebo vzájomnou kombináciou. 
V mieste verejne prístupných parkovísk bude tvoriť hranicu územia. .....“ 

c. Regulatív dažďovej kanalizácie 
Požiadavka bola zapracovaná do Návrhu zadania nasledovne: 
„Odvod dažďovej vody realizovať mimo splaškovú kanalizáciu. Dažďovú 
kanalizačnú sieť riešiť v súlade s platným generelom dažďovej kanalizácie 
v meste Senec (protipovodňovej ochrany), ktorý bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom v Senci uznesením č. 69/2015 zo dňa 10.09.2015.“ 
A následne v UŠ doplnená 
„Odvodnenie dažďových vôd bude realizované prestredníctvom 
vsakovania. Do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody 
z povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, 
ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej voda a podzemnej 
vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd. V opačnom prípade sa treba riadiť 
ustanoveniami § 9 NV SR č. 269/2010 – vody z povrchového odtoku 
odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že 
obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody 
a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po 
predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. 
Predchádzajúce zisťovanie musí byť v zmysle ust. § 37 vodného zákona 
zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických 
pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy 
a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia 
kvality podzemných vôd.“ 
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d. Regulatív šírky komunikácii, chodníkov a cyklochodníka 
i. Vnútroareálová komunikácia – (hlavnú komunikácia a vedľajšie 

komunikácie) budú navrhnuté v zmysle všeobecne platných právnych 
predpisov s možnosťou kontinuálneho pokračovania zástavby územia a 
pripojenia na komunikačnú sieť. 

ii. V rámci UŠ je dopravné riešenie definované nasledovne: 
„Prístup do riešeného územia je zabezpečený existujúcou betónovou 
komunikáciou napojenou na Nitriansku ulicu v Senci kategórie MO 7,5. 
Vstup do územia je pozdĺžnou komunikáciou kategórie MOU 6,5 
prechádzajúcou celým územím s možnosťou pokračovania do ďalšieho 
územia. ..... Areálové komunikácie budú asfaltobetónové, parkovacie 
plochy dláždené betónovou dlažbou súhlasnou s plochou chodníkov šírky 
2m resp. 2,2m a šírkou cyklochodníka 2,5 m. Súčasťou návrhu 
dopravných trás je cyklochodník prechádzajúci popri urbanistických 
blokov B1 až B4 so začiatkom na Nitrianskej ceste a s výhľadovým 
napojením na pokračujúcu výstavbu v území. 

e. Doplniť stojisko na smetné koše 
Presné umiestnenie stojísk na smetné koše v stupni UŠ nie je určené. V 
zmysle všeobecne platných právnych predpisov budú vymedzené miesta a 
dostatočný počet nádob na komunálny a separovaný odpad v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie.  

f. Rozšíriť prístup k verejnej pláži po celej dĺžke riešeného územia v šírke viac ako 
13 m 

Požiadavka akceptovaná a zapracovaná do UŠ vo výkresoch priestorovej 
a funkčnej regulácie. Prístup k verejnej pláže je zabezpečený po celej 
dĺžke riešeného územia od 12,5 m – 16,5 m. Z toho priľahlý peší chodník 
je šírky 2,2 m.  

4. Mestská rada v Senci – Uznesenie č. 24/2016 zo dňa 23.3.2016 
a. UŠ bude obstaraná / spracovaná a prerokovaná s dotknutými orgánmi / v zmysle 

príslušných ustanovení stavebného zákona 
UŠ bola prerokovaná so všetkými dotknutými orgánmi a bolo predložené 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok pri prerokovaní návrhu UŠ Hlboké 
jazero Senec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
urbanistickej štúdie Bc. Bibiánou Piršelovou, č. o. sp. 239 

b. UŠ bude predložená na schválenie orgánu územného plánovania 
Obstarávateľ UŠ berie na vedomie podmienku schvaľovania UŠ orgánom 
ÚP 

5. Mestské zastupiteľstvo v Senci – Uznesenie č. 33/2016 zo dňa 7.4.2016 
a. UŠ bude obstaraná / spracovaná a prerokovaná s dotknutými orgánmi / v zmysle 

príslušných ustanovení stavebného zákona 
UŠ bola prerokovaná so všetkými dotknutými orgánmi a bolo predložené 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok pri prerokovaní návrhu UŠ Hlboké 
jazero Senec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
urbanistickej štúdie Bc. Bibiánou Piršelovou, č. o. sp. 239 

b. UŠ bude predložená na schválenie orgánu územného plánovania 
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Obstarávateľ UŠ berie na vedomie podmienku schvaľovania UŠ orgánom 
ÚP 

c. Z textovej časti vypustiť 3. NP vrátane podkrovia 
V UŠ vo výkrese funkčnej a priestorovej regulácie je stanovená priemerná 
podlažnosť nasledovne: 2 podlažia pre regulačné bloky A1, A2, B2, B3, B4 
a C2 a 1 podlažie pre regulačné bloky B1 a C1 

d. Stavebnú čiaru pre objekty situované v prvej rade pri chodníku oddychovej 
plochy priliehajúcej k vodnej ploche stanoviť na 3,0 m od vnútra pozemku 

Zapracované do Návrhu zadania UŠ ako aj v samotnej UŠ je stavebná 
čiara pre objekty situované v prvej rade pri chodníku oddychovej plochy 
priliehajúcej k vodnej ploche stanovená na 3,0 m od vnútra pozemku 

e. Upraviť znenie neprípustné funkčné využitie: vypustiť poľnohospodárska výroba 
a doplniť čerpacie stanice PHM 

Zapracované do Návrhu zadania UŠ ako aj v samotnej UŠ v spôsobe 
využitia funkčných plôch v časti Neprípustné funkčné využitie 

f. Oddychová zóna odsek 2 zmeniť nasledovne: Kapacitu prírodného kúpaliska určiť 
tak, aby na jednu osobu pripadalo najmenej 25 m2 vodnej plochy na kúpanie a 6 
m2 voľnej oddychovej plochy priliehajúcej k vodnej ploche 

Zapracované do Návrhu zadania UŠ a prenesené do UŠ 
g. Doplniť: Chodník situovať pri oddychovej ploche priliehajúcej k vodnej ploche 

ako oddeľovaciu líniu oddychovej plochy a výstavby 
Zapracované do Návrhu zadania UŠ a prenesené do UŠ 

h. Zásobovanie elektrickou energiou, Zásobovanie plynom a Zasieťovanie 
slaboprúdovými rozvodmi doplniť za V zmysle všeobecne platných právnych 
predpisov s možnosťou kontinuálneho pokračovania zástavby územia 
a pripojenia na navrhnutú sieť 

Zapracované do Návrhu zadania UŠ a prenesené do UŠ 
6. Komisia MsZ výstavby a ÚP – Uznesenie č. 75/2016 zo dňa 28.6.2016 

a. Doplniť textovú časť v zmysle Uznesenia MsZ č. 33/2016 
Textová časť doplnená 

b. Doplniť kapacitu prírodného kúpaliska 
Kapacita prírodného kúpaliska a voľná oddychová plocha priliehajúca k 
vodnej ploche je stanovená v zmysle vyhlášky č. 308 / 2012 Z. z. 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na 
kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, 
vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom 
kúpalisku a na umelom kúpalisku. K tomu je prispôsobená veľkosť 
urbanistického bloku C2b a C1. 

c. Doplniť parkovacie plochy pre verejnosť 
Riešené v UŠ v bode 3.3 Dopravné riešenie: „Návštevníci budú mať plochy 
statickej dopravy pri vstupe do územia a popri existujúcej betónovej 
komunikácii napojenej na Nitriansku cestu ...“ 

d. Vo východnej časti bloku C2 navrhnúť komunikačné prepojenie na blok B4 (v 
rámci ktorého riešiť plochy pre verejnosť (zeleň, oddychovú plochu, hygienické 
zariadenia, bufet, plavčík ...) 
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Zapracované do UŠ. Blok C2 pozostáva z bloku C2a – Objekty 
individuálnej rekreácie a C2b – verejná pláž. Vo východnej často bloku 
C2a bola odčlenená plocha a zaradená do urbanistického bloku C1 – 
športové plochy (plochy určené pre verejnosť). Hranicu medzi blokmi C2a 
a C1 tvorí komunikačné prepojenie, ktoré spája regulačné bloky A2, B3, 
a B4 s regulačným blokom C2b – verejnou plážou 

e. Chodník pri oddychovej ploche, priliehajúcej k vodnej ploche, riešiť ako 
promenádu 

Chodník je navrhnutý v šírke 2,2 m 
f. Doplniť priečny rez územím 

Priečny rez doplnený 
7. Komisia MsZ výstavby a ÚP – Uznesenie č. 103/2016 zo dňa 27.9.2016 

a. Podmienka riešenia komunikácie a inžinierskych sietí s možnosťou kontinuálneho 
pokračovania záastavby územia a pripojenia na navrhnutú sieť 

Zapracované do UŠ 
b. Doriešiť za akých podmienok sa prípadní investori z priľahlého územia budú na 

vybudovanú komunikáciu a inžinierske siete pripájať 
Boli predložené Zásady pre prevádzku areálu Hlboké jazero 

8. Mestská rada v Senci – Uznesenie č. 149/2015 zo dňa 23.11.2016 
a. Predložiť vyhodnotenie stanovísk a súborné stanovisko v zmysle príslušných 

ustanovení stavebného zákona 
Bolo predložené vyhodnotenie stanovísk a pripomienok pri prerokovaní 
návrhu UŠ Hlboké jazero Senec prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby na obstarávanie urbanistickej štúdie Bc. Bibiánou Piršelovou, č. o. 
sp. 239 

b. Doriešiť podmienky stanovené Komisiou MsZ výstavby a ÚP – Uznesenie č. 
103/2016 zo dňa 27.9.2016 

Boli predložené Zásady pre prevádzku areálu Hlboké jazero 
c. Doriešiť sprístupnenie verejných plôch 

Boli predložené Zásady pre prevádzku areálu Hlboké jazero. Verejná pláž 
je prístupná po celej dĺžke brehu jazera v riešenom území pre širokú 
verejnosť, návštevníkov a užívateľov rekreačných objektov 

d. V bloku C2 – objekty individuálnej rekreácie + pláž požadujeme územie 
rezervované na pláž riešiť ako samostatný blok 

Zapracované do UŠ. Blok C2 pozostáva z bloku C2a – Objekty 
individuálnej rekreácie a C2b – verejná pláž 

e. Doplniť do textovej časti: „...cyklochodník ... so začiatkom na prístupovej 
komunikácií Nitrianskej ulici“ 

Zapracované do UŠ 
f. Komplexná realizácia územia vrátane technickej vybavenosti a objektov 

prevádzkového charakteru pre využitie územia na daný účel budú realizované na 
náklady investora 

Zapracované do UŠ 
g. UŠ bude predložená na schválenie orgánu územného plánovania 
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Obstarávateľ UŠ berie na vedomie podmienku schvaľovania UŠ orgánom 
ÚP 

9. Mestská rada v Senci – Uznesenie č. 65/2017 zo dňa 14.6.2017 
a. V textovej časti upraviť text nasledovne: „Súčasťou návrhu dopravných trás je 

cyklochodník prechádzajúci popri urbanistických blokov B1 až B4 so začiatkom na 
Nitrianskej ceste a s výhľadovým napojením na pokračujúcu výstavbu v území.“ 

Zapracované do UŠ 
b. V textovej časti upraviť odstupové vzdialenosti od susedných objektov v súlade 

s grafickou časťou. Upraviť aj vo výkrese priestorovej a funkčnej regulácie. 
Zapracované do UŠ 

c. Objekty navrhovať v súlade s vyhláškou 532/2002 Ministerstva ŽP SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Zapracované do UŠ 
d. Komplexná realizácia územia vrátane technickej vybavenosti a objektov 

prevádzkového charakteru pre využitie územia na daný účel budú realizované na 
náklady investora 

Zapracované do UŠ 
e. UŠ bude predložená na schválenie orgánu územného plánovania 

Obstarávateľ UŠ berie na vedomie podmienku schvaľovania UŠ orgánom 
ÚP 

 
 
 
 
Odpovede k vzneseným otázkam z Komisie MsZ výstavby a ÚP: 

1) Prístup na riešené územie má byť zabezpečený z Nitrianskej cesty účelovou komunikáciou 
vedúcou do bývalého areálu ŽPSV. Komu táto cesta patrí? Je technicky a kapacitne 
vyhovujúca pre riešené územie ako aj pre ostatné plochy s výmerou asi 2x väčšou? Kto bude 
mať túto cestu v správe a vlastníctve? 
 
Pozemky sú vo vlastníctve spoločnosti Doprastav Development a.s. a spoločnosti Doprastav 
a.s.. Okrem toho sú pozemky vo vlastníctve ŽPSV a.s., s ktorou má spoločnosť Doprastav 
Development a.s. uzatvorenú Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Stavba nachádzajúca sa na 
pozemkoch – cesta od Nitrianskej cesty po areál Doprastav Prefa, je vo vlastníctve Doprastav 
a.s. 
 
V návrhu sa počíta s využitím existujúcej komunikácie, ktorá kapacitne pokryje aj ostatné 
pozemky a z nej vyplývajúce nároky ako na statickú dopravu tak aj na dopravu dynamickú. 
Cesta je navrhovaná ako účelová ukľudnená komunikácia. Pozemky ako aj cesta ostanú vo 
vlastníctve a v správe spoločnosti Doprastav a.s / resp. Doprastav Development a.s. / resp. 
novozaloženej SPV. 
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2) Je treba posúdiť či bude požiadavka mesta zahŕňať zokruhovanie cesty okolo jazera (t.z. bude 
okolo celého jazera?) alebo iba časť cesty súbežne so železnicou? 
 
Urbanistická štúdia Hlboké jazero (ďalej len UŠ) bola viackrát predložená na Komisii MsZ 
Senec výstavby a ÚP, Mestkej rade ako aj v Mestskom zastupiteľstve a jednotlivé pripomienky 
boli do UŠ zapracované. Návrh komunikácie rešpektuje prirodzené hranice katastrálnych 
území v nadväznosti na riešené územie UŠ. Trasovanie komunikácie sa predpokladá v súbehu 
so železničnou traťou s vyústením cez železničné priecestie s možnosťou napojenia pre 
pokračovanie cesty pozdĺž jazera v k.ú. Réca a Kráľova pri Senci.  
 

3) Požadovať od Doprastavu, aby tú časť cesty, ktorá bude spájať a sprístupňovať pozemky za 
riešenou lokalitou Doprastavu odovzdal do vlastníctva mesta resp. vhodnou formou 
zabezpečil práva vlastníkov ďalších pozemkov a verejnosti k prechodu a prejazdu cez túto 
cestu. Ak podľa predstavy Doprastavu by mali vlastníci ďalších pozemkov zaplatiť náhradu, 
potom by sa mohlo stať, že aj ďalší nasledujúci budú požadovať náhradu. Pre niektorých 
ďalších by to mohlo predstavovať viac ako je hodnota ich pozemkov. Ak by sa uvažovalo 
s cestou okolo jazera, potom by bolo vhodné, ak by každý zhotovil cestu na svojom pozemku 
a všetci by boli oprávnení po nej chodiť, najmä s prihliadnutím k požiadavke mesta 
sprístupniť brehovú časť verejnosti (ako sa tam verejnosť dostane?). 
 
Cesta v riešenom území UŠ ako aj pozemky pod cestou a pozemky, ktoré vedú súbežne so 
železničnou trasou až po železničné priecestie ostanú vo vlastníctve a v správe spoločnosti 
Doprastav a.s / resp. Doprastav Development a.s. / resp. novozaloženej SPV. Práva vlastníkov 
ostatných pozemkov budú zabezpečené formou členstva v občianskom združení, ktoré bude 
združovať spoločenstvo vlastníkov ďalších pozemkov.  
 
Komunikáciu v riešenom území v dotyku s ďalšími pozemkami (mimo riešeného územia UŠ) 
budú realizovať na vlastné náklady ostatní vlastníci v území. 
 

4) Ujasniť si, či brehová časť má byť verejná po celom obvode jazera alebo len v niektorých 
častiach a ako toto zabezpečiť? 
 
UŠ rešpektuje požiadavky, ktoré boli vznesené na Komisii MsZ Senec výstavby a ÚP, Mestkej 
rade ako aj v Mestskom zastupiteľstve, na vybudovanie pláže v dotyku s vodnou plochou. 
Základná podmienka zo strany Komisie MsZ Senec výstavby a ÚP, Mestkej rady ako 
aj Mestského zastupiteľstva, bola požiadavka na zrealizovanie pláže, s tým že takáto 
podmienka vybudovania pláže s rovnakými parametrami bude platiť plošne pre všetky 
pozemky okolo jazera.  
 
Dané je možné zabezpečiť tak, že UŠ bude vzatá na vedomie. UŠ rieši regulatív a parametre 
pláže. Mesto Senec ako príslušný stavebný úrad, túto požiadavku prenesie na jednotlivých 
vlastníkov pozemkov – stavebníkov. Súčasne spoločnosť Doprastav a.s / resp. Doprastav 
Development a.s., ktorý sú vlastníkmi pozemkov v súbehu so železničnou traťou, sú priamymi 
účastníkmi budúcich stavebných konaní, kde bude táto požiadavka uplatňovaná.  
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5) Zobrať na vedomie, že vodná plocha nie je vo vlastníctve mesta ani Doprastavu. Ak Doprastav 
predstavuje projekt s plážou a vodnou plochou ako chce toto realizovať, ak vodná plocha 
patrí iným vlastníkom? Ak chce mesto brehovú časť sprístupniť verejnosti, potom treba riešiť 
oprávnenie užívať vodnú plochu. 
 
Vodná plocha ako taká, nie je zo zákona vo vlastníctve ani Doprastavu a.s., resp. Doprastavu 
Development a.s., ani mesta Senec, ani vlastníkov pozemkov. Vlastníci vlastnia pozemky pod 
vodnou plochou, druh pozemku orná pôda, ktorých vlastníkom je aj spoločnosť Doprastav a.s. 
resp. Doprastav Development a.s..    
 
Užívanie vodnej plochy je riešené podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v platnom znení, zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy 
a zmene  a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách v znení neskorších právnych predpisov (vodný zákon) príslušným štátnym orgánom 
štátnej vodnej správy a podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov 
(stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom. 
 

6) Pri návrhu a realizácii vodovodných, plynových, kanalizačných a el. rozvodov NN treba počítať 
s ich kapacitou potrebnou aj pre pozemky, ktoré sa nachádzajú za riešeným územím, väčším 
ako je pozemok Doprastavu.  Ak by sa to teraz neriešilo v budúcnosti by to bolo zrejme ťažko 
realizovateľné.  
 
UŠ nie je projektom pre územné rozhodnutie ani projektom pre stavebné povolenie, napriek 
tomu je v nej uvažované s dimenziami  a s technickými možnosťami napojenia pre pozemky, 
ktoré sa nachádzajú za riešeným územím. 

 

 
Zásady pre prevádzku areálu Hlboké jazero: 

Vybudovaná infraštruktúra bude tvoriť súbor vecí, ktoré budú v majetku jednotlivých stavebníkov – 
vlastníkov. Vlastníci budú členmi združenia a združenie bude mať právo na užívanie k súboru vecí 
alebo budú združením určené na spoločné užívanie pre návštevníkov. Okrem vlastníkov bude členom 
združenia aj mesto Senec, na ktoré sa nebudú vzťahovať podmienky úhrady členského poplatku 
a jednorazového poplatku. 

Do súboru vecí bude patriť aj infraštruktúra, ktorá bude v majetku spoločnosti Doprastav a.s./resp. 
Doprastav Development a.s./resp. novozaloženej SPV. Spoločnosť Doprastav a.s./resp. Doprastav 
Development a.s./resp. novozaložená SPV vlastní alebo bude vlastniť od Nitrianskej cesty po riešené 
územie UŠ vodovodné potrubie, pozemky a stavbu cestnú komunikáciu. Súčasne spoločnosti 
Doprastav a.s./resp. Doprastav Development a.s./resp. novozaloženej SPV vzniknú vyvolané náklady 
v súvislosti s realizáciou infraštruktúry v území riešenom UŠ.  
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Hlavným cieľom združenia bude podpora záujmov členov združenia pri starostlivosti o spoločné veci 
(t.j. pri ich správe, údržbe, opravách a prevádzke), pri starostlivosti o ďalšie funkcie a záležitosti 
v danom území, týkajúce sa spoločných záujmov členov združenia (t.j. poskytovanie služieb spojených 
s užívaním spoločných vecí návštevníkmi Hlbokého jazera). 

Hlavnými činnosťami združenia bude zabezpečovanie správy, údržby, opráv a prevádzky spoločných 
vecí a starostlivosť o ďalšie spoločné záležitosti, podpora rozvoja spoločných vecí a ďalších 
spoločných záležitostí, poskytovanie služieb spojených s užívaním spoločných vecí návštevníkmi 
Hlbokého jazera a vytváranie materiálnej základne potrebnej  pre naplnenie cieľov združenia 
a spoločné financovanie združenia.  

Každý člen v združení bude môcť vyššie popísaný súbor vecí užívať za jednorazový poplatok a  členský 
poplatok. Členské poplatky budú vo výške štandardných služieb, odmeny, resp. nadštandardných 
služieb, ktoré znamenajú najmä služby a iné činnosti pre účely správy, údržby, opráv a technického 
zabezpečenia prevádzky súboru vecí.  

Návrh na výpočet členského poplatku: 

ČP = RP * i 

kde: 

ČP  je členský poplatok vo vzťahu ku konkrétnemu členovi združenia a znamená 
maximálnu sumu zaťaženia  za obdobie kalendárneho roka 

RP je ročný poplatok a znamená sumu zaťaženia pozostávajúcu z celkovej ročnej odmeny 
a celkových ročných nákladov, ktoré pripadnú na konkrétneho člena združenia 

i  je ročný inflačný index v % platný ku dňu aplikácie aktuálneho ročného poplatku. 
Hodnota sa bude vždy stanovovať k 01.01.každého roka, od predchádzajúceho roka, 
kedy bol inflačný index prvýkrát stanovený 

Návrh na výpočet jednorazového poplatku: 

JP = (VP + PPK + K + RTI + ON)*P/U 

kde: 

JP  je jednorazový poplatok  
VP je vodovodné potrubie od Nitrianskej cesty po územie riešené UŠ, ktorého hodnota je 

stanovená zmluvou alebo znaleckým posudkom 
PPK je pozemok pod cestnou komunikáciou od Nitrianskej cesty po územie riešené UŠ, 

ktorého hodnota je stanovená zmluvou alebo znaleckým posudkom 
K je komunikácia na pozemku od Nitrianskej cesty po územie riešené UŠ, ktorého 

hodnota je stanovená zmluvou alebo znaleckým posudkom 
RTI je rozdiel v realizácii technickej infraštruktúry potrebnej na napojenie ostatných 

pozemkov mimo pozemku riešeného UŠ, ktorej hodnota je stanovené odborným 
posudkom alebo znaleckým posudkom 
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ON sú ostatné náklady súvisiace s vyvolanými investíciami, správnymi poplatkami, 
inžinierskou činnosťou, projekčnou činnosťou alebo iné náklady, ktoré nie sú 
zahrnuté vo VP, CPPK, K alebo RTI, a ktorých hodnota je stanovená odborným 
posudkom alebo znaleckým posudkom 

P je pozemok v metroch štvorcových nachádzajúci sa v U 
U je územie – pozemky v metroch štvorcových, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom 

území Senec, mimo pozemkov na ktorých je K, a/alebo pozemkov na ktorých bude 
zrealizovaná obslužná účelová komunikácia 

 
Návrh na výpočet vstupného na verejnú pláž: 
 

Vstupné na verejnú pláž bude vychádzať zo schváleného vstupného do areálu Slnečných 
jazier mestom Senec za daný kalendárny rok (obdobie), ktoré bude maximálne sa rovnajúce 
1,5 násobku vstupného do areálu Slnečných jazier. V prípade, že rozhodujúci orgán združenia 
odsúhlasí na daný kalendárny rok vyššie vstupné ako 1,5 násobku vstupného do areálu 
Slnečných jazier, mesto Senec ako člen združenia bude mať právo veta, t.j. mesto Senec bude 
mať v tomto prípade rozhodujúci hlas. 

 
V Bratislave, september 2017 
Vypracoval: Ing. Andrej Tkáč 
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