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Bľatislava 19.02.2020

Vec: Pozmenenie návľhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby vzhl'adom na úpľavu jej rozsahu -
PD: FILM PARK Jarovce,Bratislava _ vyvolané investície

V zastupení navľhovatel'a Hlavné mesto SR Batislava, Primaciálne nám.1,814 99 Bratislava
a v súlade so splnomocnením náš návľh na vydanie územného ľozhodnutia o umiestnení stavby
podl'a $ 35 zĺkona č.5a/1976 Zb.v znení neskoľších pľedpisov a $ 3 vyhl.čAfiDa\I Z.z. zo dňa
7.7.2017 pre:

PD: FILM PARI( Jaľovce Bľatislava - vyvolané investície

pozmeňujeme _ vňl'adom na úpravu jeho ľozsahu, a to nasledovnom zložení:

1. voDovoD - Rozšíľenie vodovodu MČ Jaľovce
2' KANALIZACIA- Rozšírenie splaškovej kanalizácie MČ Jaľovce
3. ELEKTRo - Veľejný rozvod VN tľasa A

K návrhu uvádzame nasledovné:
l.Nĺĺzov a adresa navrhovatel'a: Hlavné mesto SR Batislava, Pľimaciálne nám.1,814 99 Bratislava

navrhovateľ zastupený: SOLID ENTERPRISE GROUP 
' 

s. ľ. o.'
Dunajská 58, 811 08 Bratislava

a Cespľoza,s.r.o.,Budyšínska 14,83 1 03 Bratislava,

2.Miesto stavby:

3.Základné údaje o stavbe:

k.ú. Jaľovce, Bratislava

Výľobný paľk pre filĺnow produkciu - vyvolané investície
Navrhované stavebné objeký podobjekty budú po nealizovaní
a skolaudovaní v majetku auživarli správcov jednotliqých sietí

1. VODOVOD:
Rozšírenie vodovodu MČ Jar'ovce:

so-v-o1
so-v-02
so-v-02.1
so-v-02.2

Rozšíľenie verejného vodovodu MC Jaľovce
Rekonštľukcia časti vodovodnej siete MČ Jarovce
Rekonštrukcia vodovodného potľubia
Pľepojenie exisfujúcich vodovodných pľípojok na nové potrubie

I

. SpoločnosťjezapísanávobchodnomregistriokresnéhosúduBratislavaI.oddielSro,vloŽkačíslo:40035lB
ICo: 36 289 345 DIC: SK 20221'16673, Bankové spojenie: Tatľa banka ,a.s.,č.účfu: 2623839645/|100



2. KANALIZÁCIA:
Rozšíľenie splaškovej kandizácie Mč Jaľovce:

so-K-o1
so-K-01.1
so-K-01.1.1
so-K-01.1.2
so-K-o1.2
so-K-o1.2.1
so-K-01.2.2
so-K-01.3
so-K-o1.3.1
so-K-o1.3.2
so-K-02

PS-K-o1
PS-K-01.1
PS-K-01.1.1
PS-K-o1.1.2
PS-K-o1.1.3
PS-K-o1.2
PS-K-0r.2.1
PS-K-01.2.2
PS-K-o1.2.3
PS-K-o1.3
PS-K-o1.3.1
PS-K-01.3.2

Qerpacie stanice splaškoých odpadoqých vôd
Cerpacia stanica pľe aľeál "Filmpaľk Jaľovce''
Stavebná časť
ElekhickáNN prípojka
Rekonštľukcia existujúcej čerpacej stanice BAJA-KČS.O7
Stavebné úpľavy
Rekonštrrrkcia elekhickej NN prípojky
Rekonštľukcia existujúcej čerpacej stanice BAJA_KCS.O4
Stavebné úpľavy
Rekonštrukcia elekhickej NN prípojky
Výlačné potľubie z čeľpacej stanice pre areál ''pilmpaľk Jarovce''

Pľevádzkové súbory:

Rozšírenie splďkovej kanalizácie m .č. Jaľovce:

Qeľpacie stanice splaškoqých odpadoqých vôd
Cerpacia stanica pre aľeál ''pilmpark Jarovce''
Stľojnotechnologická časť
Elekhotechnologická časť
MaR a systém prenosov na dispečing BVS a. s.
Rekonštrukcia exisfujúcej čerpacej stanice BAJA_KČS.O7
Rekonštľukcia strojnotechnologickej časti
Rekonštrukcia elektľotechnologickej časti
Rekonštľukcia MaR a systému pľenosov na dispečing BVS a. s
Rekonštľukcia exisfujúcej čerpacej stanice BAJA_KČS.04
Rekonštrukcia stojnotechnologickej časti
Rekonštrukcia elektrotechnologickej časti

3. ELEKTRO:
So-E-01 Navrhovaný veľeinÝ rozvod VN tľasa A

ĺ.Úaaje o pozemkoch,podl'a katastra nehnutel'ností rktorých sa územie ľozhodnutia týka:
parcelné čísla pozemkov ,na ktoqých bude stavba umiestnená:

Vodovod a kanalizácia:
registeľ,,C"k.ú. Jarovce:
310/1 ,311, 923/3, 925ĺ13,925/14,923|15,925/13,925/24,927/40,972/55,97216l,972/59,97215,
972157,972156,985/84,985119,972153,99112,98r/r,972/38,979/6,979/r,g?g/7,9"t7/27,977/30,
972150,97'.7ĺ28,972/13,972/49,972l14,968/l,962/22,962/33,962ĺ37,966/1"962/20,98519,985ll57
ľegisteľ,oE"k.ú. Jaľovce:
1198/1,119812,1203/r,1203/2,12021L,rt98/2,102t,t041,It90,24761t,2479119,2476120,2476127,

2476/28,3134,3054,3056,3059,3060,3062,3066,3070,3072,30'.74,3076,3079,3090,3092,3094,

3086,3088,3090,3092,3094,3096,3099,3100,3102 ,3704,3106,3109,31 I0,3112,3114,3116,
3118,3305,969,976,977,985,986,993,1010/1,1010/2,Í019,1023,1032, 1033,1040,1041,1190

so-E-01 Navľhovanýveľejný ľozvod Vl\[ trasa A
registeľ,,C*k.ú. Jarovce: 962133
ľegisteľ o,Eo'k.ú. J arov ce:3232

- Spoločnosťje zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka číslo: 40035 /B
ICo: 36 289 345 DIC: SK 2022176673, Bankové spojenie: Tatra banka ,a.s.,č.účtu; 2623839645/Irca
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S.T.oznam aámych účasfu lkov konania:
- Hlavné mesto SR Batislav4 Primaciálne niám.l,8l4 99 Bratislava
- soLID ENTERPRISE GRotJP 

' 
s. r. o.' DunajďĺĹ 58, 811 08 Bľatislav

- Cesproz4s.r.o. Budyšínska 14,831 03 Bratislava
_ Nextwork aĺchitecfure s.ľ.o., Nám. sNP 30 811 01 Bratislava
- podl'alv

G.Spracovatel'PD: Nextworlĺ aľchitecure s.r.o., Niĺm. SNP 30 811 01 Bratislava
Mgr'art.Michal Šištft

JDAľch spol. s.ľ.o.,oľechová25,927 01 Sď'a

7.vplyv na ävotné prostľedia: Navľhované stavebné činnosti nebudú mať negatívny dopad na
živ.pľostnedie ,nebudú produkovať škďtivé exhďáý,hlulqteplo otrasy,vibnĺcie,prach,
zĺpach'osľĺovanie a zatieňovanie.nebudú ďroršovať ävotné prostedie na stavbu ajej okolí nad pľípustnú
mreru.

8. Pľďpokladané temíny výstavby: 0912020-05n423

K nĺĹšmu návrhu prikladrĹme:
. 2xčistopisprojektovej dokumentlĺcie. 2x Dodatok č.1 k sprievodnej sprave. 2x Sifuácia
. Vyjadľenia sú totožné s pľvotn;ým podaním

S pozdravom

Ing.Hladká

Ĺ. o ĺĺ 6lľ-crz ŕt' [:i' ĺ': {.}.

Btlclyšínsĺĺtĺ l4l82
83l 03 Eratĺslava
ĺCO: 36 :!'sq 345
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- Spoločĺlosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložfta číslo: 40035 /B
ICo: 36 289 345 DIC: SK 2022176673, Bankové spojenie: Tatra banka ,a.s.,č.účtu: 2623839645/||00
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FILM JARO VCE - VYVOLANE TICIE

DoDAToK č.1 k
Sprievodnej správe

F|LM PARK JARovcE - VYVoLANÉ lN
Bratisĺava - Jarovce
Solid Enterprise Group s.r.o.,
Dunajská 58, 811 08 Bratislava
JDAľch spol. S r.o., orechova 2269ĺ25,927 01 Šaľa
11t2018

Súhľnné riešenie

,",".'::'.1'i:1.: ."

*\*A

Názov stavby
Miesto stavby
lnvestor

Spracovatel'
Dátum
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FILM PARK JAROVCE - VYVOLANE INVESTICIE
Súhmné riešenie

Spľievodná správa

1. ldentifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby
Miesto stavby
lnvestor

Spracovatel'
Dátum

2,1

FILM PARK JARoVCE _ VYVoLANÉ lľĺvesľícle
Bratislava - Jarovce
Solid Enteľpľise Group s.r.o.'
Dunajská 58, 811 08 Bratislava
JDArch spol. S r'o., orech ova 2269t25, 927 0'ĺ Šaľa
11t2018

Verejnoprospešnost' navrhovaných stavebných objektov :

1.l DoPRAVA - stavebné objekty pri Areály FiIm Park Jarovce :

SO-D-o1 DOPRAVNE NAPOJENIE NA CESTU III. TRIEDY
so-D-02 oKRUŽNA KR|ŽoVATKA NA cEsTE lll' TRlEDY
so-D-o3 REKoNŠTRUKclA cEsTY lll. TRlEDY
So-D-o4 PRÍSTUPoVÁ KoMUNlKAclA K TECH. lNFRAŠTRUKTÚRE
so-D-07 REKULTlVÁcA DoČASNE ZABRATÝoH PLÔCH

Uvedené stavebné objekty budú po zreaIizovanĺ odovzdané do správy a majetku obce
Jarovce.

DOPRAVA - stavebné objekty súvisiace s obchvatom Jaroviec :

so-D-09 KRIŽoVATKA NA cEsTE lllĺ00246 PALMoVÁ ULlcA
so-D-'|0 PREPoJEN|E PRIVADZAČA NA cEsTU lll. TR|EDY

Výhľadové objekty po dokončení diaľnice D4:
so-D-11 VÝHĽADoVŕ oBCHVAT JARoVlEc
so-D-12 VÝHĽADoVÉ DoPRAVNÉ NAPoJENlE NA JANTÁnovu ULlcU

Stavebné objekty súvisiace s dopravným obchvatom Jaroviec :

so_E-08 UPRAVA VN 22KV VZDUŠNÉHo VEDENlA L.Č.161 V KM 0,961
so-E-og UPRAVA VN 22KV oDBoČKY VZDUŠNÉHo VEDENlA L.Č.161 V KM 0,284
So-E-10 UPRAVA VN 22KV oDBoČKY VZDUŠNÉHo VEDENlA L.Č.161 V KM 0,225

PALMOVEJ ULICE
So_E-'l3 VEREJNÉ oSVETLENtE NA PALMoVEJ ULlcl

Uvedené stavebné objekty súvisia s obchvatom Jaľovie. Stavba je navrhovaná v zmysle
UP Hlavné mesta Bratislava. Po dokončení stavby budú stavebné objekty po odovzdané
do správy a majetku obce Jarovce, prípadne mesta Bratislava.

2



JA IE
Súhmné riešenie

3.ĺ VoDoVoD:
Rozšírenie vodovodu m' č. Jarovce:

so-v-o1 Rozšírenie verejného vodovodu m. č. Jarovce
So-V-02 Rekonštrukcia častivodovodnej sĺete m. č. Jarovce

so-V-02'1 Rekonštrukcia vodovodného potrubĺa
so-V-02.2 Prepojenie existujúcich vodovodných prípojok na nové potrubie

. Stavebné objekty budú po zreatizovaní v prevádzke Bľatislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. .

4.1

Rozší
KANALlzÁcn

kanaĺ m.č. J
so-K-01 stanice splaškových odpador,ných vôd

so-K-01.1 Čerpacia stanica pre areál ''Filmpark Jarovce''
So-K-01.1 .1 Stavebná čast'
SO-K-O1.1.2 Elektrická NN prípojka

so-K-O1.2 Rekonštrukcia existujúcej čerpacej stanice BAJA KČs'o7
so-K-O1.2.1 Stavebné úpravy
so-K-O1.2'2 Rekonštrukcĺa elektrickej NN prípojky

so-K-O1.3 RekonŠtrukcia existujúcej čerpacej stanice BAJA KČs.04
so-K-O1.3. 1 Stavebné úpravy
so-K-O1.3.2 Rekonštrukcia elektrickej NN prípojky

so-K.02 Výtlačné potrubie z čerpacej stanice pre areál ''Filmpark Jarovce,,

Prevádzkové súbory
Rozš es kana m .č. Ja

PS-K-01 rpacie stanice splaškových odpadorných vÔd
PS-K_O1.1 Čerpacia stanica pre areál "Filmpark Jarovce,,

Ps-K-01 .1 . í Strojnotechnologická časť
Ps-K-01 ' 1 .2 Elektrotechnologická čast'
Ps-K-01.1.3 MaR a systém prenosov na dispečing BVS a. s.

Ps-K-01.2 RekonŠtrukcĺa existujúcej čerpacej stanĺce BAJA-KČ5.07
Ps-K-01.2. 1 Rekonštrukcia strojnotechnologickej časti
Ps-K-0'|.2.2 Rekonštrukcia elektrotechnologickej časti
Ps-K-01.2.3 Rekonštrukcia MaR a systému prenosov na dispečing BVS a. s

PS-K-O1'3 Rekonštrukcia existujúcej čerpacej stanice BAJA KČs'o4
Ps-K-01.3. 1 Rekonštrukcia strojnotechnólogickej časti
PS-K-0 1 . 3. 2 Rekonštrukcia elektrotech nologĺcrej eastl

Navrhoýané sta'vebné objekty so-K-oí a všetky podobjekty budÚ po zrealizovanĺ
a skolaudovaní v majetku a užívaní Biatislavskej vodárenštei spolóčnósti, a.s. .Navrhované prevádzkové súbory Ps-K:oĺ a všetky podobjekty budú po zrealizovanía skolaudovaní v majetku a uŽívaní Bratišlavskej vodárenskäj spoloénoúi, 

".*. 
.Stavebný objekt so_K_o2 bude po zrealizovaní v prevádzke Bratistavskej vodárenskejspoločnosti, a.s. .

s
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FILM PARK JARoVCE - VYVoLa}ĺÉ rNrvesľÍcm
Súbmné riešenie

5./ ELEKTRO:
so-E_oĺ NAVRHoVANÝ VEREJNÝ nozvoo VN TRASA A
so_E-05 NAVRHoVANÝVEREJNÝ RozVoD VN TRASA B

Navrhované stavebné objekty budú v majetku a užívaní ZSDis. a.s.

6./ Kategorizácia odpadov podla etáp
6.1. odpady zo stavebných objektov vodovodu a kanalizácie :

Vzmysle vyhl. MZP SR č. 3ó5l20L5 Z. z., ktorou sa stanovuje kategoľizĺcia odpadov av znenívyhlášky
79/2oI5 Z. z- uvádzame odpady vznikajúce pri uýstavbe a prevádzkovaní stoŕovej avodovoané3 siete.
Uvádza sa predpokladané druhové zloženie odpadov, takže nemusí dôjsť k vzniku všethých uveäených
odpadov.

Odpady' vznikajúce pľi výstavbe

Katalóg'
číslo
odpadu

Nĺĺzov drúu odpadu Kategóľia Pľedpoklad.
množstvo

Kód hodnotenia /
zneškodnenia *)

17 01 01 Betón o 60r R5 /Dl
17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301 o 10t R5
17 05 06 zemina iná ako uvedená v 170505 o 3 100t D1

17 09 04
Zmiešanéodpady zo stavieb a demolácií iné
ako uvedené L70901 t70902 a 1,70903 o 10t D1

20 03 0I o 5,0 ď D1 / D10

Kód zhodnotenia / meškodneniaje uvedený v zmysle pľílohy č.1 ač.2k ziĺkonu éis1o 79/2OI5 Zb. z.v znení
neskorších pľedpisov.

Vysvetlivky:
*) V prípade uvedenia viacer1ých kódov v texte oddelených lomítkom závisí vybraný spôsob zhodnotenia,
alebo zreškodnenia napr. od dosfupnosti konkľétľreho zaľiadenia, od platných miestnych naľiadení
vďahujúcich sa k nakladaniu s komunálnym odpadom, od $'zikálnych vlastnosti odjadu (kvapalny, fuhý).

odpady vznikaj úce pri prevádzkovaní splaškovej kanalizácie
Katalóg.
číslo
odpadu

Niĺzov dľuhu odpadu Kategória Predpoklad.
množstvo

Kód zhodnotenia
/ zreškodnenia

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie o 20 m3/ľok D1

19 09 02 Kaly z čírenia vody o 5 ď/rok D1

Spôsob vyuätia, ľesp. zneškodňovania uvedených odpadov:
A. odpady vzniknuté pľi výstavbe budú v zmysle vytrtásky trĺŽp sn č.36512015 Z.z avyhtáškl č,. 7g/20I5

Z. z- predĺostne recyklované, resp. budú uložené na skládke odpadov pre nie nebeziečný bdpad' Časť
mateľiálu (betón, bitumenové zmesi) môže byť pri vhodnej technológiirecyklovaná v staíebnej vyľobe
súvisiacej s pľedmetnou stavbou.

B. odpady vmiknuté pľi prevádzkovaní stavby budú vyržívané, resp. meškodňované nasledovne:

4
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FILMPARK JARoVCE - VYVoLANÉ INVESTÍCIE
Súhrnné ľiešenie

20 03 06
19 09 02

odpad z čistenia kanaliácie - bude odvážaný na Čov Petľžalka
Kaly z čírenia vody _ bude odvĺĺžaný na ČoV Petľälka

6.2. odpady z VN prípojlĺy So-E-01 :

V zmysle vyhl. MZP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov a v mení vyhlášky
79/2oI5 Z. z. uvädzame nasledovné odpady. |Jvädza sa pľedpokladané druhová zloŽenie odpadov, takže
nemusi dôjsť k vzľriku všet\ých uvedených odpadov.

Odpady' vznikajúce pri výstavbe

Katalóg.
číslo
odpadu

Nĺĺzov druhu odpadu Kategória Pľedpoklad.
mnoŽstvo

Kód hodnotenia /
zneškodnenia *)

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 o 200t D1

17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné
ako uvedené 1 70901,170902 a 1,70903 o 2t D1

Kód áodnotenia / meškodneniaje uvedený v zmysle prílohy č,.1' ač:.2 k zĺĺkonu číslo 791201 5 Zb. z.v zrení
neskorších predpisov.

6.3. odpady z YÄľ prípojlry So-E-02 :

V zmysle vyhl. MZP SR č. 365/2015 z. z., ktoľou sa stanovuje kategoriácia odpadov a v znení vyhlášky
79/2015 Z. z. uvádzame nasledovné odpady. IJvádza sa pľedpokladané druhové zloženie odpadov, takže
nemusí dôjsť k vzniku všet\ých uvedených odpadov.

odpady' vznikajúce pľi výstavbe

Katalóg.
číslo
odpadu

Nĺízov dľuhu odpadu Kategória Predpoklad.
množsfvo

Kód hodnotenia /
zreškodnenia *)

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 1 70505 o 600 t D1

17 A9 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné
ako uvedené 170901 'l709a2 aÚ0903 o 10r D1

Kód áodnotenia / zľreškodneniaje uvedený v zmysle pľílohy é.1' ač.2 k z,ĺkonu čisto 791201'5 Zb. z.v zrení
neskoľších pľedpisov.

6.4. odpady z dopľavných objektov okolo areálu :

so_D_oí DoPMVNE NAPoJEN|E NA cEsTU lll. TR|EDY
so_D-02 oKRUŽNA KR|ŽoVATKA NA cEsTE lIl. TR|EDY
so_D_03 REKoNŠTRUKCIA CESTY llI. TR|EDY
so-D-04 PRíSTUPoVÁ KoMuNlKÁcn K TECH. INFMŠTRUKTURE
so-D-07 REKULTIVACIA DoČAsNE ZABMTýCH PLÔCH

V znrysle vyhl. MZP SR č. 365/2 0I5 Z. z., ktoľou sa stanovuje kategoľiaĺcia odpadov a v aneni vyhlášky
79/2aÉ Z. z. uvádzarne nasledovné odpady. IJvádza sa predpokladané druhové z|oženie odpadov, takŽe
nemusĺ dôjsť k vzniku všetlqých uvedených odpadov.

5
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FILMPARK JARoVCE - VYVoLaľÉ rľvpsľÍcm
Súhrnné ľiešenie

Odpady' vznikajúce pľi výstavbe

Katalóg.
číslo
odpadu

Niĺzov druhu odpadu Kategória Pľedpoklad.
množstvo

Kód hodnotenia /
zneškodnenia *)

17 01 01 Betón o 30t R5 /Dl
1.7 03 02 Bifumenové zmesi iné ako uvedené v 17030t o 5r R5
t7 05 06 zemina iná ako uvedená v 170505 o I 5001 D1

17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné
ako uvedené 17090 174902 a 170903 o 1 0 t D1

Kód zhodnotenia / zneškodneniaje uvedený v zmysle prílohy č.| aé.2 k ziĺkonu čislo 79/2015 Zb. z.v znení
neskoľších predpisov.

6.5. odpady z dopravných objektov súvisiacich s obchvatom Jaľoviec :

so-D-09 KRŽoVATKA NA cEsTE t!l/oo246 PALMoVA ULlcA
so-D_10 PREPoJENIE PRtVÁDzAČn un cEsTU lll. TR|EDY

Výhladové objeký po dokončení diaľnice D4:
so_D-1 1 \.ŕHĽADoVŕoBCHVAT JARoVtEc
so-D-í2 rľŕnľRoovE DoPRAVNÉ NAPoJENIE NA JANTARoVU ULtcU

Stavebné Qbjekty súvisiace s dopravným obchvatom Jaroviec :

so-E-08 UPRAVAVN 22KVVZDUŠŇÉHoVEDENIA L.Č.161 V KM 0,961
so_E-09 UPRAVAVN 22KV oDBoČKYVZDUŠNÉHoVEDEN|A Ĺč.i6a V KM 0,284
so_E-10 UPMVAVN 22KV oDBoČKYVZDUŠNÉHoVEDENIA L.Č.161 V KM ol,225

PALMOVEJ ULICE
so-E-13 VEREJNÉ osVETLENlE NA PALMoVEJ UL!c|

V zmysle vyhl. MŽP sR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov a v ztení vyhlášky
79/20Í5 Z. z. avádzame nasledovné odpady. IJvádza sa pľedpokladané druhovďzloženie odpadov, takže
nemusí dôjsť k vzriku všet\ých uvedených odpadov.

Odpady' vznikajúce pri výstavbe

Katalóg.
číslo
odoadu

Nĺĺzov drúu odpadu Kategóľia Predpoklad.
množstvo

Kód hodnotenia /
aneškodnenia *)

17 01 01 Betón o 50r R5 /D1
I7 03 02 Bifumenovézmesi iné ako uvedené v 170301 o 10r R5
17 05 06 zemina iná ako uvedená v 170505 o 1 200r D1

t7 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné
ako uvedené 170901 170902 a 170903 o 5t D1

Kód zhodnotenia / zneškodnenia je uvedený v zmysle prílohy č,.I a č.2 k ákonu čislo 79/2OI5 Zb. z.v anení
neskoľších pľedpisov.
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V Bratislave, 1112018 lng. Jozef Draškovič


