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Vec Brestovec- rozšírenie vodovodu- wiadreaie

Na základe ná£ho vyjadreaia CZ 13962/2011-933/11 z dňa ste nám predložili

projektovú dokumentáciu vyššie uvedenej stavby. Naša organizácia zaujíma kPD nasledovné 

stanovisko:

Rozšírením vodovodnej siete vBrestovci sa zabezpečí dodávka pitnej vod pre cca 112

požiarnych hydrantov H 80. Za účelom dosiahnutia požadovaného pretlaku sa vybudujú ty 2 

zosilovacie čerpacie stanice.

Vodovod bude križovať Brezovský potok v rian 1,1, rkm 1,5 a rion 2,7 vodovodnou zhybkou 

uloženou do obetónovanej chráničky s krytím Im. V rkm 3,7 a 4,2 bude križovať Brestovský potok 

vodovodnou zhybkou uloženou do obetónovanej chráničky s krytím 0,6 m pod dnom betónového 

priepustu. V rkm 0,01 potoka u Kavických a rkm 0,250 Fénického potoka bude križovať vodné toky 

vodovodnou zhybkou uloženou do obetónovanej chráničky s krytím 0,6 m pod dnom betónového 

priepustu. Počas realizácie križovaní bude voda v potokoch prečerpávaná.

Predložená dokumentácia je v súlade s našim stanoviskom z 29.9.2011. K realizácii križovaní 

požadujeme včas prizvať nášho zodpovedného pracovníka. Ku kolaudácii stavby požadujeme 

odovzdať našej organizácii detailné výkresy skutočného vyhotovenia všetkých vyššie uvedených 

križovaní s vodnými tokmi.
Ing, Oľga Martinkoviío^á

riaditeľka

*>overená výkonom funkcie
Co: SVP š.p. OZ Bratislava
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Vec: Brestovec- nH^írenk vodovodu- vyjadrenie

veci zasielame
nasledovné stanovisko: Rozšírením vodovodnej siete v Brestovci sa zabezpečí dodávka pitnej vody 
pre cca 112 obyvateľov a zároveň sa zabezpečí dodávka požterntg vody do hydrantov H 80. 
Súčasťou stavby sú qj dve zosilňovacie čespssie stanice, K predloženej projektovej dokumentácii 
sme sa vyjadrovali 8.2.2013 (CZ 2430/2013-136/13). Predmetné vyjadrenie zostáva aj naďalej 
v platnosti. K realizácií križovaní požadujeme včas prizvať nášho pracovníka (Ing. Hlaváčik, mobil 
0911 300 291). Podľa vypracovaných máp povodňového ohrozenia pre predmetnú lokalitu (rok 
vydania 2015), sa značná časť stavby nachádza v území ohraničenom záplavovou čiarou 
zodpovedajúcou Qioo. Upozorňujeme, že v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je na stavby 
a činnosti v inundačnom území potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

Ing. Jozef Farkaš v 

riaditeľ Správy povodia Moravy

Co: SVP S.p. Bratislava 

Príloha: Ix originál PD
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Vec „Brestovec - rozšírenie vodovodu“ - vyjadrenie k umiestneniu stavby

Na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava bola v marci 2021 doručená žiadosť 

o stanovisko k umiestneniu stavby „Brestovec - rozšírenie vodovodu“. Projektantom stavby je Vincent 

Holúbek, dokumentácia bola spracovaná v roku 2012.

Predložená y' kumentácia rieši rozšírenie vodovodnej siete obce Brestovec. Navrhovaný vodovod 

zabezpečí dodávku pre 112 obyvateľov, ale aj dodávku požiarnej vody. Celková dĺžka navrhovaného 

vodovodu je 4136 m. Výškový rozdiel terénu je cca 100 m, preto sú na trase navrhnuté aj 2 zosiľovacie 

čerpacie stanice.

Stavba bude umiestnená aj pod korytom Brestovského potoka na parcelách č. C KN 34857/1, 

34857/2, 38621/1, 38554/2 v k.ú. Brestovec - nezaložený list vlastníctva aE KN č. 34857, 37311/2, 

38621/1, 38554 -vo vlastníctve štátu a v správe SVP, š.p..

Pri realizácií navrhovaného vodovodu dôjde ku križovaniu vodovodu s nasledovnými potokmi:

Brestovský potok - rkm 1,1

Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vodovodné potrubie bude uložené do oceľovej 

chráničky. Chránička bude obetonovaná, presah chráničky bude 2,0, resp. 2,40 m za brehovú čiaru potoka. 

Vzdialenosť hornej strany betónu od dna Brestovského potoka bude 1,0 m. Vodovodná ryha bude v mieste 

prietočného profilu zasypaná lomovým kameňom. Šírka vodovodnej ryhy je uvažovaná 1,1m, pričom bude 

do ryhy uložené aj potrubie výhľadovej tlakovej kanalizácie.Miesto križovania vodovodu s potokom bude v 
teréne označené orientačnými stĺpikmi, natretými bielomodrými pásmi. Počas realizácie vodovodnej zhýbky 

bude voda v potoku prečerpávaná. Pre tento účel bude zriadená nad miestom križovania záchytka z 

betónovej skruže 80 mm výšky 1,0 m uloženej v dne potoka. Po skončení realizácie zhýbky bude betónová 

skruž zdemontovaná a priestor vyplnený lomovým kameňom.

Brestovský potok - rkm 1,5

Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna 

Brestovského potoka bude 1,0 m
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potok U Kavických - rkm 0,01

Prietočný profil v mieste križovania vodovodu s potokom U Kavických tvorí betónový priepust DN 

1000 mm. Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna 

betónového priepustu potoka U Kavických bude 0,60 m.

Brestovský potok- rkm 2,7

Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna 

Brestovského potoka bude 1,0 m.

Brestovský potok - rkm 3,7

Prietočný profil v mieste križovania vodovodu s Brestovským potokom tvorí betónový priepust DN 

1000 mm. Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna 

betónového priepustu potoka bude 0,60 m.

Brestovský potok - rkm 4,2

Prietočný profil v mieste križovania vodovodu s Brestovským potokom tvorí betónový priepust DN 

1000 mm. Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna 

betónového priepustu potoka bude 0,60 m.
1 t Panický potok - rkm 0.25 f f f

Prietočný profil v mieste križovania vodovodu s Panickým potokom tvorí betónový priepust DN 

1000 mm. Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna 

betónového priepustu potoka bude 0,60 m.

SVP, S.p., OZ Bratislava ako správca vodných tokov a povodia predkladá nasledujúce vyjadrenie:

1. K umiestneniu stavby nemáme pripomienky.

2. Na záber pozemku vo vlastníctve štátu a v správe SVP, š.p., je potrebné uzavrieť do doby vydania 

stavebného povolenia zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s našim odborom správy 

majetku, SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava - Ing. Kamenická - 0911 784 181.

3. Pri výstavbe a užívaní stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

4. Stavebnými aktivitami a ani počas užívania stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality 

povrchových vôd a podzemných vôd.

5. K zahájeniu prác ako aj k preberaciemu konaniu je potrebné prizvať zástupcu našej organizácie - SVP, 

š.p., OZ Bratislava, SPM Malacky: Ing. Hlaváčik - 0911 300 291.

6. Stavbou dotknuté pobrežné pozemky vodného toku žiadame po ukončení stavby uviesť bezodkladne do 

pôvodného stavu.

7. Podľa vypracovaných máp povodňového ohrozenia pre predmetnú lokalitu (rok vydania 2015), sa značná 

časť stavby nachádza v území ohraničenom záplavovou čiarou zodpovedajúcou Qioo-

8. Upozorňujeme, že naša organizácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli

Strane 2 (celkom 3)



vzniknúť pri mimoriadnych situáciách na vodnom toku (§ 49 ods. 5 zákona 364/2004 Z.z. o vodách).

9. Upozorňujeme, že v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je na stavby a činnosti v inundačnom území 

potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy.

S pozdravom

Ing. Boris Kováč 

riaditeľ OZ Bratislava

Na vedomie: VHE, odbor 210, 330, SPM Malacky
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Vec Breatovec- rozlírenle vodovodu - v>jadíeaie

Na základe Vami predlc^aiých návrhov križovasl vticjného vodovodu v obci Brestovec 
s vodnými tokmi v našej správe, Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Natřese vodovodu sú navrhnuté nasledovné križovazda: ^
1- Ližovame Rada | s Brestovským potokom v mieste cestxiéhopri^ustuDN 1000 v rkm cca 4,2;

vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chránifcke dlhej 8m, s krytím 20 ran pod dnom 
priepustu

2- križovanie Radu 1-1 s Fénickým potokom rion cca 0,250 v mieste cestného priepustu DN 1000,

vodovodné potrubie bude uložené v oceľovt) chréničke dlhej 8m, s krytím 20 cm pod dnom 
priepustu

3- križovanie Radu 1 s Brestovským potokom v rkm cca 3,7, vodovodné potrubie bude uložené 
v oceľovej chréničke dlhej 9,5m, s krytím Im pod pevným dnom potoka

4- križovanie Radu 1 s Brestovským potokom v rkm cca 2,7,

vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej cbréničke dlhej 9m, s krytím Im pod pevným dnom 
potoka

5- križovanie Radu 1 s potokom u Kavických v miesto cestného priepustu DN 1000 v rkm cca 
0,010, vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chréničke dlhej 8m, s krytím 20 cm pod dnom 
priepustu

6- križovanie Radu 1 s Brestovským potokom v rkm cca 1,5,

vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chréničke dlhej 8m, s krytím Im pod pevným dnom 
potoka
7- križovanie Radu 1 s Brestovským potokom v rkm cca 1,1,
vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej dhráničke dlhej 10m, s krytím Im pod pevným dnom 
potoka
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Upozofôujfeíne Vis m skutočnosť, že križovmig g sinými pri,e.pt)stoi je potrebná prekonzultovať 
&j so sptávcami cestaýoh komumkáoií. Pri križovení Č. 3,4,6 £ 7 je potrebné ich označenie v teréne 
povrchovou značkou.

Ďalej požadujeme zvýšiť krytie chráničky pod cestnými priepustemi z 20 na 60 cm.

Vo vyššom stiesni projektový dokumentácie požadujeme popísať aj technologický postup spôsobov 
jednotlivých križovaní.

ŕ
•T,

Ing. Jozef Faikaí 

riaditeľ Správy povodia Moravy



SLOVENSKY 
VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, š.p.

Odštepný závod Bratislave

interné oznámenie

330 - odbor správy majetku
PRE: _______________________ ' - ______  ČÍSLO;

ODOSIELA: 210_____________________ DÁTUM: 1

vec: Vyjadrenie

Interným oznámením č. 60/2021 ste nás požiadali o vyjadrenie k žiadosti obce Brestovec na 
zriadenie budúceho vecného bremena týkajúceho sa vodných tokov Brestovský potok, potok 
u Kavických a Pánický potok, parc.č. reg. E KN 34857, 37311/2, 38621/1, 38554 vedených na LV 
č. 764, vo vlastníctve štátu a v správe SVP, š.p., za účelom vybudovania stavby „Brestovec - 
rozšírenie vodovodu“.

K projektovej dokumentácii „Brestovec - rozšírenie vodovodu“ sa prvýkrát vyjadrila Správa 
povodia Moravy Malacky v roku 2013, listom CZ 2430/2013 zo dňa 8.2.2013. Ďalšie vyjadrenia 
k predmetnej PD boli CS SVP OZ BA 2448/2020/2 zo dňa 8.9.2020 a CS SVP OZ BA 
201/2021/18 zo dňa 6.4.2021. Všetky vyjadrenia boli súhlasné za predpokladu splnenia podmienok 
v nich uvedených.

Vzhľadom na vyššie uvedené z technicko - prevádzkového hľadiska nemáme námietky voči 
uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Predpokladom súhlasu je splnenie podmienok daných citovanými vyjadreniami 
k predmetnej stavbe.

S pozdravom

Ing. Iveta Simanová
vedúca odboru vodohospodárskej prevádzky a dispečingu

r


