
SPRÁVA O POSTUPE OBSTARÁVANIA ÚPD A O PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚPD „ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 
HAMULIAKOVO - ZMENY A DOPLNKY Č. 9/2019“

Osoba poverená obstaraním ÚPD: Ing.arch. Karol Ďurenec, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, 
reg. č. 335

Zhotoviteľ ÚPD: CITYPLAN, s.r.o.

Hlavný riešiteľ:  doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1524 AA

Dátum vypracovania ÚPD: máj 2019

Verejné prerokovanie návrhu ÚPD: 04. 07. 2019 –  04. 08. 2019

Dátum vypracovania správy: 03. 01. 2020

Správu vypracoval: Ing.arch. Karol Ďurenec, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD

Správu predkladá: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce

Opis doterajšieho postupu obstarávania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie

Návrh územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) bol vypracovaný v máji 2019.

Zhotoviteľom návrhu ÚPD bola spoločnosť CITYPLAN, s.r.o. a hlavným riešiteľom bol  doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, 
PhD., autorizovaný architekt SKA.  

Návrh predmetnej ÚPD spolu s oznámením o jeho prerokovaní bol v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 stavebného 
zákona zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce a na oficiálnej web stránke obce (s odkazom na 
webstránku spracovateľa ÚPD) od  04. 07. 2019 do  04. 08. 2019, t.j po dobu viac ako 30 dní.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 2 stavebného zákona bolo dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a 
právnickým osobám zaslané oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPD doporučenými listami s návratkami.

Súčasne s oznámením o prerokovaní návrhu predmetnej ÚPD bolo spracované aj oznámenie o strategickom dokumente
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Oznámenie bolo zaslané príslušnému orgánu, t.j. Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o
životné prostredie. V zisťovacom konaní rozhodol, že územnoplánovacia dokumentácia sa nebude posudzovať podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

V prípade subjektov, ktoré nezaslali stanovisko, v zmysle §22 ods. 5 stavebného zákona predpokladáme, že nemajú 
pripomienky k návrhu ÚPD.

Pripomienky fyzických osôb, ktoré nebolo možné akceptovať, boli v zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov znovuprerokované s tými, ktorí ich uplatnili. 
Na znovuprerokovanie boli pozvaní listami zo dňa 5.11.2019. Nakoľko sa v určený termín 10.12.2019 nedostavili (viz. 
prezenčná listina), bolo im vyhodnotenie neakceptovanej pripomienky zaslané písomne – doporučenou poštou.
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Opis riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

Návrh riešenia zmien a doplnkov č. 9 obsahuje navrhovaný rozvojový zámer s označením RZ 59/z. Nachádza sa v
západnej časti katastrálneho územia, na pravom brehu Hrušovskej zdrže, južne od cesty vedenej po hrádzi vodného
diela, na pozemkoch s p.č. 1338/13, 1338/30-časť, 1338/62 (reg. C-KN). Vlastníkom pozemkov je Vodohospodárska
výstavba,  š.p.  Zámer  je  určený  pre  rozšírenie  kultúrneho  komplexu  múzea  Danubiana  o  novú  časť  pre  výstavbu
Dunajského pavilónu.  Okrem toho sa navrhuje doplnenie súvisiaceho verejného dopravného vybavenia a verejného
technického vybavenia. 

Priebeh prerokovania návrhu ÚPD

Spôsob oznámenia prerokovania: 

- rozoslanie oznámení dotknutým subjektom – dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy, štátnym 
organizáciám a dotknutým fyzickým a právnickým osobám

- zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce

Spôsob zverejnenia ÚPD: 

- na internetovej stránke www.cityplan.eu/hamuliakovo    

- na obecnom úrade počas úradných hodín

Dotknuté orgány

1. Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

2. Obec Dunajská Lužná, Obecný úrad, Jánošíkovská 7, 900 42Dunajská Lužná 

3. Obec Obec Kalinkovo, Obecný úrad, Kalinkovo 211, 900 43 Hamuliakovo

4. Mestská časť Bratislava – Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava

5. Bratislavský samosprávny kraj, Odbor územného plánovania, Odbor dopravy, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 
820 05 Bratislava

6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

7. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

8. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

9. Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava

10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

11. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 
Bratislava

12. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

13. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

14. Okresný úrad Senec, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec

15. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie – všetky zložky, Hurbanova 21, 903 01 Senec

16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  hl. m. SR Bratislava, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 
29

18. Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok

19. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava

20. Štátna ochrana prírody SR, RCOP Bratislava, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava
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21. Dopravný úrad, odbor letísk, oddelenie ochr. pásiem, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

22. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

23. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava 4

24. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

25. Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.Box 292, 810 00 Bratislava

26. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Občania a verejnosť

Zo strany občanov a verejnosti neboli uplatnené žiadne pripomienky

Zoznam dotknutých orgánov a organizácií, ktoré v stanovenej lehote nezaslali stanovisko a v zmysle §22 ods. 5 
Stavebného zákona predpokladáme, že nemajú pripomienky:

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Obec Dunajská Lužná, Obecný úrad, Jánošíkovská 7, 900 42Dunajská Lužná 

Obec Obec Kalinkovo, Obecný úrad, Kalinkovo 211, 900 43 Hamuliakovo

Mestská časť Bratislava – Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj, Odbor územného plánovania, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania, Tomášikova 46, 832 
05 Bratislava

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie – všetky zložky, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Štátna ochrana prírody SR, RCOP Bratislava, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava

Dopravný úrad, odbor letísk, oddelenie ochr. pásiem, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Štátna ochrana prírody SR, RCOP Bratislava, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava

Dopravný úrad, odbor letísk, oddelenie ochr. pásiem, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.Box 292, 810 00 Bratislava

Výsledky prerokovania

1. Výsledok prerokovania je zhrnutý vo vyhodnotení pripomienok a stanovísk z prerokovania územnoplánovacej 
dokumentácie

2. Záväzné stanovisko v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva  hl. m. SR Bratislava dňa 
11.10.2019.pod číslom HŽP/15248/2019

3. Vyjadrenie v zmysle §9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 15.08.2019 a identické dňa 
19.11.2019 pod číslom OU-BA-OSZP1-2019/094921-ROA.

4. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že územnoplánovacia dokumentácia sa nebude posudzovať podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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predpisov vydal Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 08.10.2019 pod číslom OU-SC-
OSZP/2019/011897-Gu.

5. Návrh územnoplánovacej dokumentácie bol dohodnutý s dotknutými orgánmi v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov. Pripomienky dotknutých organizácií boli akceptované. Pripomienky sú zapracované v 
textovej časti – doplnený / upravený text je vyznačený podčiarknutím. Vo výkresovej časti neboli úpravy potrebné.

Záver

Táto správa o prerokovaní spolu s prílohami, vrátane upraveného návrhu ÚPD a návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť ÚPD, sa predkladá orgánu územného plánovania – Okresnému úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky, oddelenie územného plánovania na preskúmanie podľa § 25 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov.

Prílohy

Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu ÚPD 

Oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu ÚPD

Doklady o prerokovaní návrhu s dotknutými subjektmi – kópie vyjadrení a dokladov o doručení oznámenia

Doklady o znovuprerokovaní neakceptovaných pripomienok fyzických osôb

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že územnoplánovacia dokumentácia sa nebude posudzovať podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD

Kópia preukazu odbornej spôsobilosti osoby poverenej obstarávaním ÚPD

Kópia zmluvy medzi obcou a odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPD 

Návrh ÚPD upravený na základe pripomienok, námietok a požiadaviek účastníkov prerokovania
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VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH PRÁVNICKÝCH, FYZICKÝCH OSÔB, DOTKNUTÝCH ŠTÁTNYCH ORGANIZÁCIÍ A ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY Z 
PREROKOVANIA NÁVRHU NÁVRHU ÚPD „ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HAMULIAKOVO - ZMENY A DOPLNKY Č. 9/2019“

Účastník prerokovania / stanovisko a pripomienky Výrok obstarávateľa

Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy

List č.: 03164/2019/PK-241  24279/2019 zo dňa 22.07.2019 (vyb. Ing. Kristínová)

Stanovisko:

Ako vlastník ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov nemáme námietky k návrhu Územného plánu obce Hamuliakovo – Zmeny a doplnky č. 9/2019, nakoľko navrhované dopravné 
napojenie sa nedotýka ciest vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.

Berie sa na vedomie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
List č.: 23529/2019/IDP/61702 zo dňa 29.07.2019 (vyb. Mgr. Wirth)
Stanovisko:

MDV SR má K oznámeniu o prerokovaní návrhu ZaD č. 9/2019 ÚPN-O Hamuliakovo nasledovné pripomienky a podnety:

- predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Bratislavského 
samosprávneho kraja

- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;

- všetky dopravné parametre (napr. pozemné komunikácie, dopravné pripojenia, statickú dopravu, atď.) je potrebné riešiť v súlade s aktuálne 
platnými STN a technickými predpismi

- na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou 
označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon):

- upozorňujeme, že najmä pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať 
pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.. ktorou sa ustanovujú 
podrobností o prípustných hodnotách hluku. infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,  infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu 
týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

MDV SR požaduje rešpektovať stanovisko Slovenskej správy ciest a Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo.

Berie sa na vedomie

(návrh ÚPD je v súlade s uvedenými požiadavkami, resp. 
nevzťahuje sa na RZ 59/z)

Ministerstvo obrany SR

List č.: ASM-40-1646/2019 zo dňa 01.07.2019 (vyb. Mgr. Kováčová)
Berie sa na vedomie
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Účastník prerokovania / stanovisko a pripomienky Výrok obstarávateľa

Stanovisko:

Ministerstvo obrany SR / Agentúra správy majetku  Bratislava nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky.

Dlhodobejšia perspektíva nie je známa.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy
List č.: 3855/2019-5.3  38186/2019 zo dňa 24.07.2019 (vyb. Ing. Pribišová)
Stanovisko:

1. V katastrálnom území obce Hamuliakovo (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:

- výhradné ložisko „Šamorín I (772) - ropa poloparafinická“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktoré využíva SPP, a.s., 
Bratislava,

- výhradné ložisko „Šamorín I (773) - horľavý zemný plyn“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktoré využíva SPP, a.s., 
Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Kalinkovo - štrkopiesky a piesky (4106)“, ktoré eviduje ŠGÚDŠ Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) ,,Hamuliakovo - štrkopiesky a piesky (41O5)“, ktoré eviduje: ŠGÚDŠ Bratislava.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri 
územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré 
je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.

Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti 
znemožneniu, alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území v 
územnoplánovacej dokumentácii.

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov 
nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

2. V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná nasledovná environmentálna záťaž:

Identifikátor EZ: SK/EZ/SC/814

Názov EZ: SC (002) / Hamuliakovo - V od obce - skládka KO

Názov lokality: V od obce - skládka KO

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Berie sa na vedomie

(ložiská ani environmentálna záťaž sa nenachádzajú na území 
riešenom v ZaD 9/2019)
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Účastník prerokovania / stanovisko a pripomienky Výrok obstarávateľa

                       C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možností jeho ďalšieho využitia.

3. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné a vysoké radónové
riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

4. Informácie o geotermálnej energií v predmetnom území sú k dispozícií na webovej stránke Štátneho geologíckeho ústavu Díonýza Štúra - 
aplikácia At/as geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mappoltal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje 
ako riziko stavebného využitia územia stredné a vysoké radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
stredného a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

(rozvojový zámer RZ 59/z  je v území s nízkym radón. rizíkom)

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o     životné prostredie  
List č.: OU-BA-OSZP1-2019/094921-ROA zo dňa 15.08.2019 (vyb. Mgr. Rogánska, PhD.)
List č.: OU-BA-OSZP1-2019/094921-ROA zo dňa 19.11.2019 (vyb. Mgr. Rogánska, PhD.)
Stanovisko:

Okresný úrad v sídle kraja konštatuje, že rozšírenie areálu Danubiana o Dunajský pavilón nebude mať významný vplyv na vyššie spomenuté 
chránené vtáčie územie a nemá zásadnejšie pripomienky k predloženému návrhu v Zmenách a doplnkoch č. 9/2019 ÚPN obce Hamuliakovo.

Berie sa na vedomie

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov
List č.: OU-BA-OOP6-2019/085350 zo dňa 12.07.2019 (vyb. Ing. Petrlová)
Stanovisko:

Cieľom predloženej dokumentácie je rozšírenie kultúrneho komplexu múzea Danubiana o novú časť pre výstavbu Dunajského pavilónu. Zámer s
plánovaným objektom Dunajského pavilónu je určený na sprístupnenie príbehu rieky Dunaj verejnosti a výstavy artefaktov s ňou spojených. 
Okrem výstavnej funkcie bude v pavilóne aj prednášková sála pre 130 osôb, premietacia miestnosť a učebňa pre pedagogické účely. Súčasťou 
expozície bude aj veľké sladkovodné akvárium s autentickou dunajskou faunou a flórou.

Rozvojové územie sa nachádza v k.ú. Hamuliakovo na pozemkoch C-KN parc. č. 1338/13, 1338/30 (časť), 1338/62, evidované v katastri 
nehnuteľností ako „zastavaná plocha a nádvoria“ a ,,ostatná plocha“. Podľa predloženej dokumentácie zámer neuvažuje so záberom 
poľnohospodárskej pôdy.

Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebný zámer je povimiý zabezpečiť uplatnenie zásad ochrany 
poľnohospodárskej pôdy, špeciálne najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a viníc.

V prípade, že dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy v navrhovaných lokalitách, je potrebné sa riadiť ustanoveniami §12 a 17 zákona o 
ochrane pôdy. V súlade s týmito ustanoveniami je možné poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely, len v 

Berie sa na vedomie

(nedochádza k záberom poľnohospod. pôdy)
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nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, kde je rozhodujúcim limitom pri rozvoji územia kvalita poľnohospodárskej pôdy a viníc.

Podľa ust. §14 ods. 1 zákona o ochrane pôdy návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia, alebo dopĺňajú 
schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu podľa §13. 
Návrhy posudzuje orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (OU-BA-OOP) so zreteľom na doteraz nepoužité plochy v rámci platnej 
územnoplánovacej dokumentácie.

Pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy dôjde k nezvratným negatívnym vplyvom na poľnohospodársku pôdu, čiže k úplnému odstráneniu 
humusovému horizontu pôd a pri dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy môže dôjsť k ďalším negatívnym účinkom , ako je zhutnenie 
prípadne kontaminácia pôdy, preto je nevyhnutné dôsledne postupovat' podľa §12 až 17 zákona o ochrane pôdy, aby sa tieto vplyvy čo najviac 
eliminovali. Vzhľadom na uvedené predložený návrh nie je predmetom posudzovania v zmysle zákona o ochrane pôdy.

Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia
List č.: OU-SC-OKR-2019/8-166 zo dňa 24.07.2019 (vyb. Mgr. Sowiňska)
Stanovisko:

- zadanie pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie neobsahuje zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov civilnej ochrany

- do územnoplánovacej dokumentácie žiadame dopracovať návrh riešenia záujmov civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických  požiadaviek a technických podmienok zariadení 
civilnej ochrany v znení neskorších predpisov

Akceptované

- doplnené v kap. 2.10.1

Krajský pamiatkový úrad Bratislava
List č.: KPUBA-2019/17360-2/57840/FAL, KAD zo dňa 22.07.2019 
Stanovisko:

KPÚ BA … súhlasí s obsahom územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hamuliakovo – Zmeny a doplnky č. 9/2019“, týkajúcej sa 
územia na ktorom sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, 
územia sa nachádza na pamiatkovo chránenom území ani v ochrannom pásme, bez pripomienok. 

Berie sa na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  hl. m. SR Bratislava
List č.: HŽP/15248/2019 zo dňa 11.10.2019
Stanovisko:

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán Obce Hamuliakovo, Zmeny a doplnky č. 9/2019“ 
(spracovateľ CITYPLAN, s.r.o., máj 2019).

Berie sa na vedomie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
List č.: ORHZ-PK2-2019/001703-2 zo dňa 08.07.2019 (vyb. Mjr. Ing. Škvarková)
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Stanovisko:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku ako príslušný orgán štátnej správy posúdilo návrh územnoplánovacej 
dokumentácie „Územný plán obce Hamuliakovo – Zmeny a doplnky č. 9/2019“ a z hľadiska ochrany pred požiarmi nemá pripomienky.

Berie sa na vedomie

Obvodný banský úrad v Bratislave
List č.: 6-1642/2019 zo dňa 15.07.2019 (vyb. Ing. Volpelová)
Stanovisko:

Tunajší úrad k zmenám a doplnkom č. 9/2019 územného plánu Obce Hamuliakovo nemá námietky, pokiaľ bude v územnom pláne Obce 
Hamuliakovo v plnej miere rešpektovaná plocha a v súlade s § 17 ods. 5 banského zákona vyznačené hranice chráneného ložiskového územia 
Samorin L, určeného na ochranu výhradného ložiska ropy a zemného plynu, toho času evidovaného na tunajšom úrade na organizáciu 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava.

Obvodný banský úrad v Bratislave upozorňuje na § 18 a § 19 banského zákona v tom, že povolenie stavieb a zariadení V CHLÚ, ktoré nesúvisia
s dobývaním výhradného ložiska môže vydať príslušný orgán len na základe záväzného stanoviska Obvodného banského úradu V Bratislave.

Berie sa na vedomie

(ložiská sa nenachádzajú na území riešenom v ZaD 9/2019)

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava
List č.: CS SVP OZ BA 1400/2019/A8 zo dňa 17.07.2019 (p. Mihálik)
Stanovisko:

1. Stavba podľa projektovej dokumentácie prakticky svojim celým JZ okrajom zasahuje do ochranného pásma vodnej stavby - hať na obtoku. V 
prípade potreby riešiť Stavebno -technické, resp. technologické zásahy na objekte hate, by budúca stavba v navrhovanom rozsahu túto činnosť 
značne obmedzovala, resp. zamedzovala prevádzko – technickým alebo havarijným zásahom. Z uvedeného dôvodu požadujeme umiestniť 
stavbu 10 m od objektu hate a jej Výtokového krídla. Zároveň je potrebné celé 10 m široké pásmo pobrežného pozemku stavebne riešiť tak, aby 
bol po ňom možný presun ťažkej kolesovej techniky.

2. Upozorňujeme, že vo výkresovej časti je hladina pre storočnú vodu Q100 na úrovni 129,30m n.m. Počas povodne v roku 2013 bola 
zaznamenaná hladina dolnej vody Stupňa Čunovo na úrovni 130,25 m n.m.. Vzhľadom na skutočnosť, že stavba bude umiestnená v 
inundačnom území, môže byť atakovaná povodňovou vlnou a môže byť čiastočne zatopená, čím môže dôjsť k poškodeniu stavby, naplaveniu 
nánosov a plavenín.

3. Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcom bode môže dôjsť aj k zaplaveniu časti parkoviska spolu s technickými zariadeniami na 
zachytávanie kontaminantov. Preto musia byť tieto zariadenia navrhnuté tak, aby nemohlo dôjsť k vypláchnutiu obsahu ORL a kontaminácii 
povrchových a podzemných vôd.

4. SVP, š. p., OZ BA, nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody spôsobené realizáciou predmetnej stavby a taktiež nenesie 
zodpovednosť za prípadné poškodenie pri vykonávaní oprávnení správcu, resp. pri nepredvídateľných udalostiach.

5. V lokalite budúcej stavby sa nachádzajú objekty vybudované pre pozorovanie a meranie, ktorých prípadné nutné úpravy bude treba vyriešiť v 
rámci projektovej dokumentácie.

Akceptované

- doplnené v kap. 2.10.3

Akceptované

- doplnené v kap. 2.10.3

Akceptované

- doplnené v kap. 2.10.3

Berie sa  na vedomie

Berie sa  na vedomie
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6. K stavbe je potrebné vyjadrenie príslušného orgánu Štátnej vodnej správy v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (Vodný zákon), na
vypúšťanie odpadových vôd do recipientu je tiež potrebný súhlas orgánu Štátnej vodnej správy.

7. Stavba bude realizovaná na pozemkoch v správe Vodohospodárskej výstavby, š.p., ktorej vyjadrenie je potrebné, ako aj k samotnej 
projektovej dokumentácii.

8. Listom zo dňa 25.04.2019 bolo od SVP, š.p., OZ Bratislava, zaslané vyjadrenie k DÚR pre organizáciu DANUBIANA - Centrum moderného 
umenia n.o., Bratislava, vo veci ,,Danubiana - Dunajský pavilón na pozemkoch KN-C p. č. 1338/30, /45, /62“, k. ú. Hamuliakovo“.

9. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií.

Berie sa  na vedomie

Berie sa  na vedomie

Berie sa  na vedomie

Berie sa  na vedomie

Slovenská správa ciest
List č.: SSC/7488/2019/2320/27235 zo dňa 23.07.2019 (vyb. Ing. Mistríková)
Stanovisko:

Zmeny a doplnky č. 9/2019 riešia Rozvojový zámer – rozšírenie kultúrneho komplexu múzea Danubiana a novú časť pre výstavbu Dunajského 
pavilónu.

Z hľadiska dopravy je potrebné rešpektovať komunikáciu Čunovo – Vojka nad Dunajom a cyklistickú trasu, ktorá je vetvou Medzinárodnej 
cyklotrasy a vedie po hrádzi vodného diela. Dopravné napojenie novo navrhnutých objektov je potrebné riešiť v súlade s platnými STN.

Z hľadiska SSC nemáme k ZaD č. 9 ÚPN O Hamuliakovo námietky.

Berie sa na vedomie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
List č.: 29237/4020/2019/Me zo dňa 17.07.2019 (vyb. Ing. Maderičová)
Stanovisko:

Na základe dokumentácie zverejnenej na www.cityp|an.eu/hamuliakovo Vám oznamujeme, že rozvojový zámer RZ 59/z na pravej strane 
Hrušovskej zdrže pri obci Čunovo sa bezprostredne nedotýka záujmov BVS a.s.

Existujúci vodný zdroj a ČOV nie sú v prevádzke BVS a.s., t.j. navrhovaný rozvojový zámer nie je zásobovaný vodou ani odkanalizovaný 
prostredníctvom exist. verejných vodohospodárskych zariadení v prevádzke našej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu sa k zásobovaniu vodou a 
odkanalizovaniu nevyjadrujeme.

Berie sa na vedomie

Vodohospodárska výstavba, š.p.
List č.: Z-001490/2019  S-000410/2019 zo dňa 05.08.2019 (vyb. Ing. Hrnčíř)
Stanovisko:

Ku predloženému územnému plánu obce Hamuliakovo - Zmeny a doplnky č. 9/2019 dávame nasledovné stanovisko:

S predloženými zmenami a doplnkami č.9/2019 k ÚPN obce Hamuliakovo súhlasíme za podmienky, že do ÚPN budú zapracované naše 
pripomienky:

1. Pre správcu vodnej stavby a správcu toku je nutné zachovat', v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, manipulačný pás v šírke 
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minimálne 10 m na zabezpečenie prístupu techniky k ľavostrannému výtokovému krídlu hate na obtoku a k brehovej čiare za účelom údržby 
objektov stupňa Čunovo a brehových pozemkov. Tento manipulačný pás je potrebný aj v prípade osadzovania provizórnych hradení hate na 
obtoku. Osadzovanie provizórnych hradení je realizované ťažkým autožeriavom.

2. Žiadame ponechať manipulačnú stanicu (MS) ako samostatný objekt, bez jeho integrácie do objektu navrhovaného Dunajského pavilónu. K 
objektu MS musí byť zabezpečený príjazd pre nákladné autá.

3. Nesúhlasíme s realizáciou vrtov pre tepelné čerpadlá v danej lokalite (zúžene miesto s vysokým hydraulickým gradientom a kritické miesto z 
pohľadu prevádzania povodní) z dôvodu ďalšieho zvýšenia hydraulického gradientu prúdenia podzemných vôd v tejto kritickej oblasti. V danej 
lokalite boli dlhodobo zaznamenané zvýšené priesaky okolo hate na obtoku (napojenie hate na obtoku na hrádzu, obj. č. 1-11.507 a podložím 
pravostrannej hrádze na ľavom brehu Dunaja, obj. č. 1-11.540) a boli investované značné investičné náklady na sanáciu priesakov. Navrhované 
vrty by mohli zvýšiť množstvo priesakov a zmariť účinnosť realizovaných opatrení.

4. Žiadame zachovať voI'ný prístup k vodnej hladine pod kamenným sklzom pre umožnenie spúšťania plavidiel na vodu záchrannými zložkami a 
správcom toku.

5. Ročná spotreba vody je uvedená nesprávne. Máme za to, že vo výpočte je potrebné uvažovať s kapacitou výtokových armatúr, napr. pre 
výtokový ventil DN 20 je menovitý prietok 0,4 l/s. Požiarny hydrant D25 má menovitý prietok 0,4 l/s pri min. tlaku 0,2 MPa.

6. V mieste stavby sa nachádzajú objekty TBD pre pozorovanie a meranie. Žiadame tieto objekty rešpektovať.

7. Žiadame do UPN zapracovať, ze navrhovaná stavba je umiestnená v inundačnom území koryta Dunaja. Stavba môže byť v čase povodní 
čiastočne zatopená, môže byť atakovaná unášanými splaveninami a plaveninami, čím môže dôjsť ku vzniku škôd na navrhovanej stavbe. 
Stavebník akceptuje, že nebude mať nárok na náhradu škody, nakoľko bol o tejto 'skutočnosti dopredu informovaný.

Akceptované

- doplnené v kap. 2.10.3 (integrované s požiadavkou SVP)

Akceptované

- doplnené v kap. 2.10.3

Berie sa na vedomie

(týka sa zrejme podrobnej projektovej dokumentácie, nie riešenia 
ÚPD)

Akceptované

- doplnené v kap. 2.10.3

Akceptované

- upresnené v kap. 2.12.2 (výsledky výpočtu boli prevzaté z PD a 
presný potreba vody bude vyčíslená až v PD)

Akceptované

- doplnené v kap. 2.10.3

Akceptované

- doplnené v kap. 2.10.3

Ing. Ján Šimko, Viktória Šimková

List doručený dňa 15.07.2019  a 02.08.2019

Pripomienka:

Podpísaní Viktória Šimková, rod. Remenárová, nar. 15.01.1945, bytom: Višňová 13, 83101 Bratislava a Ing. Ján Šimko, nar. 02.12.1951, bytom: 
Višňová 13. 831 01 Bratislava ako podielový spoluvlastníci pozemkov pare. Reg. „C“ č. 1030/24, 1030/76, 1034/7, 1034/336 až 1034/340, 
1034/343 až 1034/347, 1034/373, 1034/911, 1034/920 k.ú.: Hamuliakovo (ďalej aj len ako ,,Pozemky“), týmto žiadame obec Hamuliakovo, najmä
(nie však výlučne) ako orgán územného plánovania a zároveň všetky orgány obce Hamuliakovo o to, aby vyššie uvedené Pozemky boli v rámci 
územného plánu obce, alebo územného plánu zóny. alebo akýchkoľvek zmien územného plánu obce, alebo územného plánu zóny opätovne 
určené ako rekreačné územie s povolenou stavebnou činnosťou, ako je uvádzané v pôvodnej ÚP), alebo ako zmiešané územie s povolenou 
stavebnou činnosťou pre málo podlažnú zástavbu RD, čo bude zodpovedať ostatným okolitým pozemkom. Doteraz sú Pozemky nezmyselne a 
nedôvodne riešené odlišne ako susedné pozemky, V podstate ich UP nerieši, pričom na taký postup neexistuje žiadny racionálny dôvod a ide o 
svojvôľu a zlý úmysel orgánov obce. Obec napriek mnohým požiadavkám a žiadostiam Odmieta vykonať nápravu tohto neprípustného a 
protiprávneho stavu, čim nám spôsobuje majetkovú škodu, nemajetkovú ujmu a zároveň porušuje naše základné práva garantované Ústavou SR
a medzinárodnými zmluvami.

Reálne sme permanentne vystavovaní aktívnej diskriminačnej kampani zo strany Obce a jej tzv. samosprávy, ktorá nás už roky ponecháva 

Neakceptované

Predmetné pozemky sú v platnom územnom pláne obce 
Hamuliakovo v znení zmien a doplnkov určené bez zmeny 
súčasného funkčného využitia, t.j. aj bez predpokladu novej 
výstavby. Ide o územie v lokalite Horná vrbina, medzi bývalým 
Hamuliakovským ramenom a priesakovým (derivačným) kanálom.

Predmetom riešenia zmien a doplnkov č. 9/2019 ÚPN-O je výlučne 
rozšírenie kultúrneho komplexu múzea Danubiana o novú časť pre 
výstavbu Dunajského pavilónu na pravom brehu Hrušovskej zdrže. Z
uvedeného vyplýva, že pripomienka sa riešenia zmien a doplnkov č. 
9/2019 netýka a z hľadiska riešenia zmien a doplnkov č. 9/2019 nie 
je relevantná.
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napospas zvôli a aj fyzickým útokom zo strany ostatných občanov, zrovnateľných s pogromom, alebo lynčom, pri obraňovaní našich majetkových
práv.

"Odpovede" obce zo dňa 28.6.2019 x2 a 1.7.2019 na naše podnety zo dňa 5.6.2019, 17.6.2019 a 1.7.2019 odmietame ako kompilát klamstiev v 
celom rozsahu. Podnety na zmenu UP a nastoliť "podmienky aktuálnosti", ako sa píše v odpovedi, márne podávame od rokov 2005. Tzv. 
samospráva od tej doby zaradila do UP desiatky hektárov poľnohospodárskej pôdy (Riviera - 372 770 m2 uzn. 27-OZ/2013, ČOV, obytné súbory
smerom na Kalinkovo, časť Hornej vrbiny). V prípade našich podnetov nepreukázala ani jediný urbanistický argument proti ich realizácii. Tzv. 
samospráva sa ani len nezaoberala a poslankyne automaticky zamietli nesúhlas Obstarávateľky UPZ zo dňa 7.11.2018 s definovaním územia 
Horna vrbina. Tzv. samospráva obce využíva tento protiprávny stav len na vydieranie a osobný prospech a ako bič na občanov, ktorí si musia 
voči tzv. samospráve hájit' svoje ústavné práva súdnou cestou (viď uznesenie 143-OZ/2015).

Súčasne žiadame, aby Pozemky boli zahrnuté do riešeného územia akýchkoľvek nových územných plánov obce alebo územných plánov zóny, 
resp. akýchkoľvek zmien doterajších územných plánov obce, alebo územných plánov zóny, v zmysle odborného urbanistického stanoviska zo 
7.11.2018.

Toto podanie je zároveň potrebné považovať za pripomienky k návrhu zadania podľa ust. § 20 ods. 3 Stavebného zákona, § 22 ods. 1 
Stavebného zákona a § 23 ods. 1 Stavebného zákona.

Zároveň trváme na tom, aby táto naša Žiadosť a pripomienky boli s nami vždy osobne prerokované, a to v každom štádiu územného plánovania,
vrátane (nie však výlučne) prípravných prác, zabezpečenia spracovania prieskumov a rozborov, zabezpečenia spracovania zadania a jeho 
prerokovanie, zabezpečenia spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej dokurnentácíe, dohľadu nad jeho spracovaním a jeho 
prerokovanie, zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľadu nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie, prípravy
podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie, a to vo vzťahu územnému plánovaniu týkajúceho sa akejkoľvek časti obce 
Hamuliakovo a obce Hamuliakovo ako celku a vopred žiadame vyhotovenie písomného záznamu z tohto prerokovanie a žiadame o písomnú 
kópiu záznamu  tohto prerokovania.

V dôsledku nejasnosti, zmätočnosti a zatajovanía termínov na podanie pripomienok, pripadne zamietania vlastného zaradenia pripomienok do 
prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie zo strany Obce a 7. opatrnosti, sme nútení podávať tento podnet pravidelne každých 14 
dní, aby bolo vyhovené podmienkam Zákona o 30 dňovej lehote podávania pripomienok a znemožnené Obci zamietnuť podnet pre oneskorené 
podanie a mimo termínu "podmienok aktuálnosti".

Žiadame písomne potvrdiť prijatie tohto podnetu a písomne oznámiť spôsob vybavenia podnetu.

Lehota na prerokovanie zmien a doplnkov č. 9/2019 bola uvedená 
na oznámení o prerokovaní návrhu predmetnej územnoplánovacej 
dokumentácie – do 30 dní od zverejnenia oznámenia (t.j. od 
04.07.2019).

Vypracoval: Ing.arch. Karol Ďurenec

Za obstarávateľa: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce
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