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„Rozšírenie areálu VW Slovakia a.s.,_:::_objekt-SQ-O!f-Ilažďová kanalizácia", na 
pozemkoch v katastrálnom úzeťrň::DeVí11slHt-No~:v~·,.;.-'.---
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby - verejnou vyhláškou 

Navrhovateľ: fa ENPI, spol. s r.o., Estónska 1/A, Bratislava v zastúpeni stavebníka 
Volkswagen Slovakia, a.s., ul. J. Jonáša 1, Bratislava, podal dňa 11.11.2015 na stavebný 
úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby s názvom 
„Rozšírenie areálu VW Slovakia a.s., - objekt SO 07 Dažďová kanalizácia", na 
pozemkoch v katastrálnom úzerni Devínska Nová Ves. Uvedeným dňom bolo začaté územné 
konanie - verejnou vyhláškou. 

Popis stavbv: 
Dokumentácia rieši vybudovanie dažďovej kanalizácie z retenčnej nádrže RN 3500 m3 v 
areáli firmy VW do odvodňovacieho kanála rieka Moravy. Potrubie DN 800 sa navrhuje 
trasovať okolo jazierka v DNV s napojením na Mlynskej ulici do jestvujúceho potrubia DN 
800. Vypúšťacie potrubie z retenčnej nádrže bude SKL rúr DN 800 (DA820, PNI SN!OOOO z 
odstredivo liateho sklolaminátu OLS, CC GRP typ VA). Medzi šachtami Vl až Vl 1 je 
potrubie tlakové. V šachte Vl bude uzáver. Jestvujúci rigol bude napojený cez horský vpust 
do hrádzovej priekopy novým potrubím DN 400. Do šachty Vl 1 bude napojený potrubím DN 
600 odtok z jazierka v DNV. Maximálny priamy odtok z retenčnej nádrže (5% z výpočtového 
dažďa) je 180,46 l.s-1. Z retenčnej nádrže bude dažďová voda vypúšťaná potrubím DN 300 do 
odlučovača ropných látok ORL 300/3s (výstupné hodnoty ropných látok vo vyčistenej vode 
sú nižšie ako 0,1 mg/! NEL pri kontaminácii vody 1000 mg/l NEL). V šachte V33 je 
bezpečnostný priepad DN 500, ktorý odkanalizuje v prípade havárie dažďové vody do 
kanalizácie DN 800. 
Celková dÍžka budovanej kanalizácie je 1 518,54 m - z toho: 
potrubie DN 300 3,04 m 
potrubie DN 400 30,47 m 
potrubie DN 500 59,52 m 
potrubie DN 600 13,68 m 
potrubie DN 800 1 442,30 m 

MsČ Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods.! 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona 
a podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 

oznamuje 
verejnou vyhláškou 

začatie územného konania na umiestnenie líniovej stavby dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania. Nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery v území, podľa 
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