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Veľejná vyhláška Jýn,cr//
okĺesný úrad Senec, odboľ starostlivosti o Životné prostredie,'úsek štátnej vodnej spĺávy

oznamuje podĺ'a $ 26 a $ 51 zákoĺa č:. 7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskoľších

predpisóv, ako aj podľa $ 61 a $ 69 zákona č:. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriáam v zneĺíneskoľších predpisov veľejnou vyhláškou toto rozhodnutie:

ROZHODNUTIE

okľesný uľad Senec, odbor staľostlivosti o Životné pľostredie - úsek štátnej vođnej správy, ako

miestne a vecne príslušný orgán štátnej spľávy vodného hospodárstva, podľa ust. $ 5 zák. č.

52512003 Z.z. o štátnej .piár'. 
'tu'ostlivosti 

o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, podľa $ 6l zak. č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zźlkona SNR č. 37211990 Zb.

o pľiestupĹoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa ust.

$ lzo ,au.ĺ. 5OlI976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákoĺ) v zneni

neskoľších predpisov po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby vydźxa p o v

oleniepodľaust.$26,ods.l,vodnéhoztĺkonaa$66stavebnéhozákoĺa,$a6a!7zákona
č,.7|11967 żb. o správnom konaniv znenineskorších predpisov stavebníkovi Alej Jablčko' s. ľ.

o., Hvĺezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bľatislava IČo: 36 8Ż7 398 a Gľunder Development 1,

s. r. o.' Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bľatislava IČO: 50 194 398 v zastúpení Ing. otto

Tokáľ, Miloslavov 472, g00 42 Miloslavov na uskutočnenĺe vodných stavieb Miloslavov

,,Technická ĺnfľaštruktúľa Obec Mĺloslavov, Lokalita RZ 13,nI. Etapa" So.02 Verejný

vodovod a prípojky, So 03 Veľejná kanalizácia a pľípojky, PS 01 Pľečeľpávacia šachta

kanalizáci., n.".j''o rozvody na p. č.: 148/300,1481299,l48ll82,l48ll0,148/306' 148|l2l,
148tl20, t48t122,148/118, iągllzs,148tL17,I48t256,I48t25s a pľípojky na p. č,.z l48l259,

l48t258, t48t257, 148t244, 148t245, 148t246, Í48t247,1481240, l48l24l, l48l242, l48l243,

l48t263, 148ĺ264, l48t265, l48t266, t48t270, l48t269, |481268, 1481267,148l25l' l48l250,

l48t24g, l48t254, l'48t253, l48t252, L48t272, I48t27I, 148ĺ273, 1481274, L48l275, L48l276,

l,48t277, 148ĺ278, 148t280, 148t27g, 148t28l, l'48tŻ82, 148t283, l48l284, 1481285, 1'481286,

14gt288, 148t299, t4gt2g0, 149t297,148t297,148t298, 1481295, 1481296, 1481293, 1481294,

t48l2g1, l48ĺ2g2 v k. ú. Mĺloslavov (Podľa Geometrického plánu č). 116120116 na oddelęnie

pozemku p. č.148/305, 306 a určenie vlastníckych pľáv, ktorý je autoľizovaný oprávneným

geodetom a kaľtografom: Ing. Elena Baťová, reg. č. *995* azapisaný Katastľálnym úradom

Senec , Ing. Petrom Urcikánom, pod číslom 233212016 zo dňaŻ5.I020I6)

Na uskutočnenĺe stavby sa uľčujú tieto podmienky:
a) Účelom stavby je zabezpečiť v pľedmetnej lokalite zásobovanie pitnou vodou a

odvádzanie splaškových vôd.
b) Stavba je inžinieľskou stavbou, ktorá sa člení na stavebné objekty:

So 02 Verejný vodovod a vodovodné pľípojky'
Pľedmetom tóhřo so je vodovod ktoý rieši zásobovanie pitnou vodou pľe pripravovanú novú

obynú zonu RZ_|:-ÍI. (etapa) v obci Miloslavov Plánované vodovodné potrubie bude na



jestvujúcu vodovodnú sieť napojené v jednom mieste a to: v budúcom uličnom priestore miestnej
komunikácie vedúcej na parcelách č: l48/l0 al48ll2Ż KN,,c" k.ú Miloslavov vedúcej od
Slnečnej ulice . Bod napojenia č. l _ sa uvažuje na toho času budovaný veľejný vodovod
v lokalite RZ_l3-I (etapa). na paľcele č. 148/l0 KN ,,C" k.ri. Miloslavov umiestnený v jazdnom
páse miestnej komunikácie. Vodovod na ktoý bude realizované pľipojenie je z materiálu HDPE
PN10; DN 100. Za bodom napojenia sa uvažuje z umiestnením vodomernej šachty pre potrebu
osadenia faktuľaěného meľadla medzi dvomi nezávislými pľevádzkovatelmi vodovodov
(BVS/KUNKUR).
V ľámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu nasledovných vodovodných radov :
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V rámci stavby dôjde krealizácii vodovodných prípojok po hľanicu nehnuteľností ( ľesp.
lm za hranicu nehnutel'nosti ). Vlastníkom týchto pľípojok budú vlastníci jednotlivých
pripájaných nehnuteľností. Vlastníkom samotného vodovodného ľadu bude obec
aprevádzkovateľom KI-INKUR s.ľ.o. _ podl'a zmluvy o odbornej preváđzke. KUNKUR
s.r.o ako budúci pľedpokladaný prevádzkovateľ bude na týchto pľípojkách vykonávať
prevádzku _ po bod męľania.
Vodovodné pľípojky sú navrhnuté z HDPE PE16 _ DN32 resp. DN80 - PN16
sukončením vo vodotesnej'betónovej šachte. Celkovo bude vybudovaných 37 ks
vodovodných prípojok o dlžke (2l7,3+4,30) 221,60 m.

Výpoěet potľeby vody: (podľa Vyhlášky MŽP SR Z. č^6842006)
Býový fond(42l54bj. x 3os)
Bývanie 162 obyvateľov 162 obyv. x 135 l/obyv./deň
Denná potľeba vody: Qa:21 870 l/deň = 0,253 lls
Maximálna denná potreba vody: Q' : 0,405 l/s l/s
Maximálna hodinová potľeba vody: Q1 = 0,455 l/s
Ročná potľebavody: Qr:7 982,55 m3lľok

So 03 Splašková kanalizácĺa akanallzačné prípojky,
Predmetom tohto So je verejná kanalizźrcia ktoĘý rieši odkanalizovanie splaškových vôd v
súčasnosti pripľavovanej novej obytnej zőne RZ_l3lII (etapa) ajej prepojenie s lokalitou
RZ_I3|I. v obci Miloslavov. Plánované kana|izaěné potrubie ľiešené v rámci tohto projektu bude
následne napojené na obecnú kanalizáciu v Slnečnej ulici. Projekt počíta zo zásahom do už
jestvujúcej kanalizácie vybudovanej v ľámci výstavby lokality RZ_L3/I_ osadenie šachty Š0.
Bod napojenia ě. 1 - novo realizovaná šachta Š0 osadená na tľase gľavitačného pohubia
budovaného pľe lokalitu RZ_ĺ3|I Bod napojenia sa bude nachádzať na rozhrani parciel č.
|48l10 a 148/182 KN,,C" k.ú Miloslavov.
V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu nasledovnýchkanalizačných stôk :
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Kanalizač,né pľípojky pre rodinné domy sri navrhnuté zkana|izaěného potrubia PVC DN l50 od
veľejnej kanalizácie po revíznu šachtu, ktorá sa na kanalizátciu pripája. Celkovo bude
vybudovaných 42 ks kanalizačných prípojok o dížke: 267,75 m.

Ps 01 Prečerpávacia šachta kanalizácĺe,
Predmetom tohto pľojektu prevádzkového súboru je prečerpávacia šachta na verejnej
kanalizácii plĺánovanej v obci Miloslavov. Prečerpávacia šachta bude slúžiť primáľne pre
lokalitu RZ_I3;. Z dlhodobého hľadiska však budę možné cez ňu viesť aj splašky aj
z ostatných okolitých lokalít s ktoqých vybudovaním UP obce Miloslavov uvaŽuje
výhľadovo a v ktorých bude sieť v pľevádzke altematívneho prevádzkovateľa (nie BVS).
Stavebná časť Pre akumuláciu odpadových vôd je navrhnutá vodotesná železobetĺĺnová
kruhová nádrž DN 2000 hil , výšky 6000 mm so stropnou doskou pľe požadované
zaťaženie. Akumulačný objem nádrže je 4,7m3. V stropnej doske sú 2 otvory pre
manipuláciu s čeľpadlami na spúšťanie a I otvor pre vstup do nádrže pomocou
nerezového ľebríka na manipulačnrĺ plošinu. Pod plošinou je ÍLa stene ĺáđrŽe
z pľítokového potrubia osadený nerezový kôš na zachytźxanie hrubých nečistôt na
prítoku' Manipulácia koša je cez uvoľnený stredový ľošt v plošine. Zakłytie otvorov
v stropnej doske je neľezouými uzamykateľnými poklopmi.
Technologická časť. čeľpadlá 2 ks typ JUNG PUMPEN UAK 25t2Bwl, Q= 6 Vs, H
= 8 nl, L = 20 m sú ponorné kalové s voľtexovým obežným kolesom ktoré slúžia na
pľečeľpávanie komunálnych splaškoých odpadových vôd z prečeľpávacej stanice. Sú navrhnuté
podl'a zadźlvacích paľametrov: charakteľistika odpadových vôd' množstvo pľeěerpávanej vody,
výlaěná ýška a vzdialenosť pľeěerpávania odpadových vôd a špecifické miestne podmienky.
Čerpadlá sú spúšťané na nerezových spúšťacích tyčiach na ukotvenú pätku čerpadla
pľipojenú na výlačné potrubie DN 80 znerezových rur s prírubovým spojením.
Uzatvátaci a spätný guľouý ventil 2 x DN 80 je z tvárnej liatiny na kaŽdom vytlačnom
potrubí pripojený prírubovým spojom aje vdosahu manipulácie zplošiny. Výtlačné
potrubie je pred prestupom v stene náđržę von zmenené na plastové potľubie
s pľírubovým spojením. Elektro ovládacia časť ovládanie čerpadiel je pomocou
plavákových spínačov v elektroľozvádzačí. Je navľhnutý pľe daný typ čerpadiel. Spínanie
čeľpadiel ja pravidelne cyklicky striedané pre ľovnaké zaťaženie kaŽdého čeľpadla.
Elektrorozvádzač,je vyrobený podľa platných pľedpisov anoriem platných vEU a SR.
Prečerpávacie stanice sú vyrábané v zmysle STN 75 5301 a STN 75 622I a sú zložené
z komponentov ktoré majú platný ceľtiťrkát alebo prehlásenie zhody. Čerpacia šachta
bude opatrená elektľonickým ovládacím systémom vyhgvujúcim pľevádzkovým
požiadavkám budúceho spľávcu _ KUNKUR s.ľ.o. Celková dlžka vytlačného potrubĺa
oa čs po bod vyústenia do gľavitačnej kanalwácie - Š0 sa uvažuje cca. 10,3 m.

c) Stavba verejné ľozvody sa uskutoční na p. č.: KNC 148/300' 1481299, 148ll82,
148/10, 1481306, l48ll2r, 1481120, 1481122, 148/118, 1481123, 1481117, 1481256,
1481255 a KNE p. č. 1050/23 a prípojky na p. č.: 148ĺ2s9,l48l258,1481257,1481244,
ĺ481245, 1481246, 1481247, l48l240, 1'481241, l48l242, 1481243, t48l263, 1481264,
1481265, 1481266, 1481270, 1491269, 1481268, 1481267, 1481251, 1481250, 1481249,
l48l254, l48lŻ53, 1481252, 1481272' l48l27l, 1481273, l'48l274, 1481275, 1481276,
|481277, l48l278, 1481280, 148ĺ279, l48l28l, l48l282, l'48l283, 1481284, l48l285'
1481286, 1481288, 148lŻ89, l48l290, l48l287, 1481297, l48l298, 1481295, 1481296,
1481293, 148129 4, 148l29l, l48 1292 v k. ú. Miloslavov.

d) Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoru
autorizoval Ing. otto Tokár, Miloslavov 4721 900 42 Miloslavovl ľe8. ć.z 5544*Ä2
v 08/2016., ktoľá je oveľená stavebným úradom, v stavebnom konaní a je súčasťou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byt' uľobené len na zźtkladę povolenia stavebného
úľadu. Projektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zźtkona zodpovedá za správnosť
aúplnosť Vypracovania dokumentácie podľa $ 45 ods. 2 Stavebného zákona aaj zajej
rea|izovateľnosť'
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e) Na uskutoěnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia pľávoplatnosti
rozhodnutia.

Đ Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený vo qýberovom konaní.

Povinnosti stavebníka:
a) Pri uskutočňovaní stavby đodrŽiavať pľedpisy týkajúce s bezpečnosti pľáce

a technických zariadení a dbať na ochĺanu zdravia a osôb na stavenisku.
b) Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č,. 53212002 Z.z',

ktorou sa ustanovujú podľobnosti o všeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby uŽívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu apríslušné technické norĺny' najmä STN 75 5401, STN 75 5402,
STN 73 6005 a STN 73 6961.

c) oznámiť okĺesnému úľadu Senec, odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie, úsek štátnej
vodnej spľávy (ďalej len ,,okĺesný úrad") zač,atię stavby a do 15 dní od ukončenia
qýbeľového konania zhotovitel'a stavby.

d) Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa $ Ż6 zák. č,. 36412004 Z.z. o
vodách a o zmene zźtkona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), patľí ich vlastníkom náhĺada podl'a osobitného predpisu (štvľtá
časť zźlkona č' 5011976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhĺadu
rozhoduje súd.

e) Pred zahájením výkopoqých prác vytýčiť všetĘ jestvujúce inžinieľske siete a podzemné
vedenia.

f) Výkopové pľáce vykonávať v zapaženej ryhe.
g) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nęzačnę do dvoch rokov odo dňa,

keď nadobudlo právoplatnosť, v zmysle ust. $ 67, odst.Z, zźkona č,.50119'76 Zb. v znení
jeho novely. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o nové povolenie.

h) Požiadat'orgán štátnej vodnej spľávy o uvedenie diela do trvalej prevádzky podl'a
ust. $ 26, ods.3o zá.Jr č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č. 37211990
Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších predpisov (vodný zákon) a $ 79' $ 82 zák. č.
5011976 Zb. (stavebný zákon).

i) DodrŽať podmienky ľozhodnutia o umiestnení stavby ,,Technická infraštruktúra obec
Miloslavov, lokalita RZ I31II" pod číslom su-ląąąĺz016/Cse zo dňa 10.08.2016
právoplatné dňa 13.09.2016 vydané obcou Miloslavov , 900 42 Miloslavov 18l

j) Dodržať podmienky vyjadrenia BVS, ä.S., Prešovská 48, Bľatislava: pľe vydanie
stavebného povolenia zo dřla 07 .l2.20I 5 pod číslom 443 69 al 4020 l20 1 5 l}l4ę,

k) Dodržat' podmĺenky Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone
pľevádzky uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: l'.l'. Budrĺci vlastník: Grunder
Development 1, s. r. o.' Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bľatislava IČo: 50 194 398
štatutárny orgán: Tomáš Sebök, konateľ a Alej Jabĺčko, s. r. o.' Hviezdoslavovo nám.
15,811 02 Bľatislava IČo: 48285757 štatutźtmy oľgán: Tomáš Sebök, konateľa 1.2.
Budúci prevádzkovatel': KUNKUR s. ľ. o', Benediktiho 6, 81l 05 Bratislava,
zastúpený: Tiboľ Smľtič konatel', IČo: ło 7Í6 6'70 (koľešpondenčná adresa P. o. Box
1l, 820 13 Bratislava 2l3),,,Článok II. Predmet zmlrlvyz 2.L Zmluvné strany sa
zaväzujű' uzatvonť budúcu zmluvu o odbornom qýkone prevádzky predmetom, ktoľej
budú vodohospodárske objekty vybudované v ľámci stavby ,,Mĺloslavov Lokalita RZ13
- II. etapa" a to veľejný vodovod v celkovej aížte 729r50m a ľozsahu:
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad

,rl"
Ą(Ĺ

ssL

,13"
,14"
,r5t'
,16"

PNlO
PNlO
PNlO
PNlO
PNlO
PNlO

HDPE PE 1OO

HDPE PE lOO
HDPE PE IOO
HDPE PE lOO
HDPE PE lOO
HDPE PE 1OO

DN 100 v celkovej aížľe 182,20 m
DN 100 v celkovej oížľe 174,20 m
DN 100 v celkovej aĺžľe 82,00 m
DN 100 v celkovej ĺížľe 74,80 m
DN 100 v celkovej aĺžte 82,00 m
DN 100 v celkovej aížte 82,00 m
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Rad ,,7" HDPE PE 100 PN10 DN 100 v celkovej aĺžľe 52,35 m.'í
l) Dodľžat' podmĺenky Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odboľnom qýkone

prevádzky verejnej kanalizácie uzatvorenej medzĺ zmluvnými stľanami: 1.1. Budúci
vlastník: Gľundeľ Development 1, s. r. o.' Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava
lČo: so Ig4 398 štatutáľny orgán: Tomáš Sebök, konateľ a Alej Jabĺčko, s. r. o.'
Hviezdoslavovo nám. 15,811 02 Bľatislava IČo: 48285 757 štatutárny orgán: Tomáš
Sebök, konateľa 1.2. Budúcĺ pľevádzkovatel': KUNKUR s. ľ. o.' Benediktiho 6, 81l
05 Bľatislava, zastúpený: Tibor Smľtič konateľ, IČo: ło 7t6 670 (korešpondenčná
adresa P. o. Box 11, 8Ż0 13 Bľatislava 2l3), Článot III. Pľedmet zmluvy: 3.l'
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť budúcu zmluw o
odboľnom výkone prevádzky veľejnej kanalizácią pľedmetom ktoĘ budú
vodohospodaľske objekty vybudované v rámci stavby ,,Miloslavov Lokalita RZ 13 - II.
etapa"atovľozsahu:
A. Gľavitačná kanalizácia
stoka ,,A'o PvC_ hladké sN10 DN 300 v celkovej aĺĺľe 387,25 m
stoka ,,A-1" Pvc_ hladké sN10 DN 300 v celkovej d!žke 80'00 m
stoka ,,Ä-2" PvC- hladké sN10 DN 300 v celkovej d!žke 80'00 m
stoka ,,A_3" PvC- hladké SN10 DN 300 v celkovej d!žke 65'00 m
stoka ,,A-4" PvC_ hladké sN10 DN 300 v celkovej d!žke 80'00 m
stoka ,,A- a" PvC_ hladké sN10 DN 300 v celkovej dlžke 31'90 m
B. Tlakovákanalwálcia : stoka ,,B(. HDPE PN 10 DN 100 v celkovej dlžke 10'30 m
C. Pľečerpávacia šachta umiestnená na paľce|e č,.1481299 KN"C" k. ú. Miloslavov"

m) Dodržať podmienky Zmluvy zo dňa 07.06.2017 o umožnení napojenĺa sa na
inžinieľske siete uzatvorená medzi zmluvnými stľanami: Poskytovatel': FALBAU, s. r.
o., Estónska 58, 821 06 Bľatislava IČo: 46028 129 štatutáľny oľgán: Ladislav Falb,
konateľ a Pľĺjímatel': Alej Jabĺčko, s. ľ. o.' Hviezdoslavovo nám. l5, 811 02 Bľatislava
ICo: 48 285 757 štatutárny orgán: Tomáš Sebök, konateľ

n) Dodľžať podmĺenky Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:
Prenajímatel': Bon Reality spol. s r. o.,Lazaretská2399/13,8l1 08 Bratislava IČo:
36 827 398 štatutárny orgán: Mgľ. Ivor Peťovský, konateľ a Nájomca: Alej Jabĺčko, s.
r. o., Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava lČo: łg 285757 štatutárny orgán:
Tomáš Šebok, konateľ,

o) Dodľžať podmĺenky Nájomnej zmluvy uzatvorenej mędzi zmluvnými stranami:
Prenajímatel': Róbeľt Dičéľ' Nevädzova 6lf,82I 0l Bľatislava a Nájomca: Gľundeľ
Development 1, s. r. o.' Hviezdoslavovo nám. 15,811 02 Bratislava IČo: 50 194 398
štatutárny oľgán: Tomáš Šebok, konateľ, a Alej Jabĺčko, s. r. o.' Hviezdoslavovo nám.
15, 8l1 02 Bľatislava IČo: 48 285 757 štatutámy orgán: Tomáš Šebok, konateľ,

s) Dažďové odpadové vody sa nesmú privádzať do verejnej kanal.izácię, ale musia byt
odvádzané do vsaku na pľedmetnom pozemku RD.

p) DodrŽať podmienky stanoviska okľesného úľadu Senec, odboľ starostlivosti o životné
pľostredie, úseku štátnej správy ochľany pľírody a kľajiny zo dřla 18.l0.2016 pođ číslom
oU-SC-oSZPl20I6lI3l34- Do, úseku štátnej správy odpadového hospodarstva zo dňa
zLIl.2016 pod číslom oU-SC-oSZP-20l6lI4l32-Po, úsek štátnej spľávy ochľany
ovzdušia pod číslom oU_SC-oSZP12016l1277I-sL zo dňa 20.09.2016, úsek
posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dřla 25.10.2016 pod číslom OU-SC-
OSZP I 20 | 5 I 0 I 4 460 -002 - Gu.

q) Dodržať podmienky stanoviska: Slovenský pozemkový fond - Bľatĺslava, Búdkova
č. 36, 8l7 15 Bratislava zo dňa 30.06.2016 pod číslom sPFZl2016l60l62
SPFS/2016ĺ14979 na stavbu ,,Technĺcká ĺnfraštľuktrĺra obec Miloslavov; lokalita
RZ-|3III" v k. ú. Miloslavov: ''Íla dotknutý pozemok p. č. 10s0l23 KN E vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF, o výmere 1929 mŻ, druh pozemku
ostatné plochy, zapísaný na liste vlastníctva č. 1375, vcelosti, pozemok p. č,. 1481120
KN C, o výmere 1682 m2' druh pozemku oľná pôda, zapísaĺý na liste vlastníctva č.
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1375, v celosti: bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutĺa zriadené
vecné bremeno, ktoľé bude zapisané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne
v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zľiadení vecného bľemena bude na náklady
stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vyhotovenia a uloŽenia
stavby"

r) DodrŽať podmienky záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdľavotníctva
Bratislava zo dřla04.05.2016 pod číslom HŻPl8828l2OI6.

s) DodrŽať podmienky stanoviska: okľesné ľiaditeľstvo PZ Senci, okĺesný dopravný
inšpektorát v Senci, Hollého 8, P. o. BoX 59, 903 01 Senec zo dňa 17.08.2016 pod
číslom oRPZ-Sc-oDI-1 -36l 12016.

0 Zosúladiť majetkovoprávny aprevádzkový režim verejného vodovodu a kanalizácię so
zákonom č,. 44Ż12002 Z.z. apredložiť k žiadosti o užívacie povolenie.

u) Dodľžať podmienky stanoviska Kľajského pamiatkového úradu Bratislava, Leškova 17,
8l l 04 Bratislava zo día24'05.2016 pod číslom KPUBA-2O16113016-2139957IPRA.

v) Dodržať podmienky Západoslovenskej distribučnej, ä.S., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
zo dřla 14.02.2017 pod značkou: CD 9559l20l6lst.

w) Dodržať podmienky: Slovak Telekomu, a. s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava zo dňa
I0.07.2017 pod číslom 6611700667

x) Dodržať podmienky odboľného stanoviska k projektovej dokumentácii ć.2l7l1l20l7 zo
dřn23.0l.2017 Technickej inšpekcie, a.s ., Trnavská cesta 56,82I01 Bratislava,

y) DodrŽať podmienky Rozhodnutia okresného úradu Senec, Pozemkového a lesného
odboľu, pod číslom oU-SC-PLol}}I7ll688/Han. Zo đňa 13.0I.2017 o odňatí
poľnohospodrĺľskej pôdy natľvalo.

z) Dodržať podmienky: Ministeľstvo obľany SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava zo dňa 02.05'2016 pod číslom ASM-77-l 14812016,

Účastníci konania námietku nevzniesli. Všetci úěastníci so stavbou súhlasili, ich podmienky
a pripomienky sú zohľadnené vo výrokovej časti ľozhodnutia.

odôvodnenie

Alej Jabíčko' s. ľ. o., Hviezdoslavovo nám. 15,8l1 02 Bľatislava IČo: lo 827398 aGrunder
Development 1' s. ľ. o., Hviezdoslavovo nám. l5, 811 02 Bľatislava lČo: so l94 398 v zastúpení
Ing. otto Tokáľ, Miloslavov 4'72, 900 42 Miloslavov dňa 08'06.2017, doplnením dňa
ll.07.20l7, 12'07.2017, 04.09.2017 požiada| okľesný úľad Senec, odbor starostlivosti o
životné prostredie, úsek štátnej vodnej spľávy (ďalej len ,,okresný úrad") o vydanie stavębného
povolenia na stavbu Miloslavov ,,Technická infľaštruktúra obec Miloslavov, Lokalita RZ I3|II.
Etapď' So.02 Verejný vodovod a prípojky, So 03 Veľejná kana|izácia a prípojky, PS 01
Prečeľpávacia šachta kanalizácia veľejné ľozvody na p. č.: KNC 148/300' I48l299, I48lI82,
r48lr0, 1481306, r48lI2I, r48lt2}, 1481122, r48ltt8, 1481123, 1481rr7,1481256, 1481255 a
KNE p. č,. I050l23 a prípojky na p. ě.: 1481259, l48l258, I48l257, I48l244, I48l245, 148lŻ46,
1481247, 1481240, 1481241, 1481242, 1481243, 1481263, 1481264, 1481265, 1481266, 1481270,
1481269, 1481268, 1481267, 1481251, 1481250, 1481249, 148/254, 1481253, 1481252, 1481272,
148127t, 1481273, 1481274, 1481275, 1481276, 1481277, 1481279, 1491280, 1481279, r48l2gr,
1481282, 1481283, 1481284, 1481285, 1481286, 148/288, 148/289, 1481290, 1481287, 1481297,
I48l298, I48l295, 1481296, 1481293, I48l294, l48l291, I48l292 v k. ú. Miloslavov (ďalej len
,,návľh").
Żiadateľ k Žiadosti uviedol údaje podľa $8 vyhlášky vĺŻY SR č. 453l2OO0 Z.z. apľiloŽil
pľojektovú dokumentáciu, vrátane vyjadľení k projektovej dokumentácii, vyjadrenia orgánov
štátnej správy.
okľesný úľad Senec, odbor staľostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej spľávy,
oznámil začiatok vodopľávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci a ostatným
účastníkom konania verejnou vyhláškou ěíslo oU-SC-osZPl20I7l00908lNY-28/Ke zo đňa
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|2.07.201], S moŽnosťou podať námietky, alebo pripomienky písomne, alebo ústne najneskôr do
7 dní odo dňa doručenia verejnej vyhlášky, inak sa na ne nebude prihliadať. Vyhláška bola na
obci zvesená dňa 31,.07.2017.
V stanovenej lehote účastníci konania námietky nevzniesli. Úěastníci konania so stavbou
súhlasili, ich podmienky a pľipomienky sú zohľadnené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.
okľesný úrad preskúmal žiadosť a všetĘ pľedložené a v konaní zabezpečené podklady pre
vydanie stavebného povolenia zhľadísk uvedených v $ 62 ods.l a2 stavebného zákona azistil,
že uskutočnením stavby nie sú ohrozené veľejné zćtujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené
ptáva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia splňa poŽiadavky určené
vyhláškou č,. 53Ż12002 Z.z., výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného
rozhodnutia. okľesný úľad v pľiebehu konania nezistil dôvody, ktoľé by bránili povoleniu
stavby.
Podkladom pre toto ľozhodnutie boli:
Żiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami: ľozhodnutie o umiestnení stavby

,,Technická infraštruktúra obec Miloslavov, lokalita RZ I31II* pod číslom sv-tąąąlzO16/Cse zo
dňa 10.08.2016 pľávoplatné dňa 13.09.2016 vydané obcou Miloslavov , 900 42 Miloslavov 18l ,

súhlas s výstavbou v zmysle záväzného stanoviska podľa $ l40b stavebného zákoĺa pľe vodné
stavby zo dňa 30.01.2017 pod číslom 273l20I7lcse, Geometrický plán č,. 1161201'6 na oddelenie
pozemku p. č.148/305, 306 a určenie vlastníckych práv, ktorý je autorizovaný opľávneným
geodetom a kaľtografom: Ing. Elena Baťová, reg. č. *995* azapisaný Katastrálnym úľadom
Senec , Ing. Petľom Uľcikánom, pod číslom 233212016 zo día25.I0.z01r6' LV č. 1905 zo ďía
l2.O].20t7 vlastník Alej JabÍčko, s. ľ' o., Hviezdoslavovo nám. 15,8ll 02 Bľatislava p.

č.:148/1I7,I48l240 až I48l248 na okresný úľad doľučené 12,07.2017, LV č. 1906 zo dňa
08.06.2017 vlastník Alej Jabĺčko, s. r. o', Hr'iezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava p. č.:

I48ll23, l48l27l až I48l298, LV č. 760 zo clňa 08.06.2017 a LV č. 1900 zo dňa 08.06.2017
vlastník: Grunder Development 1, s. ľ. o., Hviezdoslavovo nám. 15,8ll 02 Bľatislava p.

č,.:l48ll2I; l22; 256 až 270, LV č. 2265 _ čiastočný zo dňa 25.04.2017 FALBAU' s. r. o.'
Estónska 58, 821 06 Bratislava vlastník p. č. 148/10, LV č. 1487 zo día 17,02.2017 Bon Reality
spol. s t. o',Lazaretská2399/13, 81l 08 Bratislava vlastník p. č.: I48l1r82, I48l299, 148/300'
l48/30l, LV č. 2264 zo dřn I7.02.2017 Róbert Dičéľ, Nevädzova 6lf,82l 01 Bľatislava vlastník
p. č.: 148/II8, I48l249; 250; 25I; 252; 253; 254, LV č. 1375 _ čiastočný zo ďňa 17.02'Ż017
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 815 17 Bratislava vlastník p. č.: KNC I35l5, 13816,
I48lIŻ0;255;305;306 , kópia katastrálnej mapy zo ďřla 07.02.2017 azo dřla 08.06.Ż017,
Nájomná zmluva uzafrorená medzi zmluvnými stľanami: Prenajímateľ: Róbert Dičér,
Nevädzova 6lf,82I01 Bratislava aNájomca: Grunder Development 1, s. r. o', Hviezdoslavovo
nám. 15, 8l1 02 Bratislava IČo: so I94 39s štatutárny orgán: Tomáš Šebok, konatel', a Alej
Jabĺčko, s. r. o.' Hviezdoslavovo nám. 15,811 02 BratislavaIČo: 48285757 štatutátny orgán:
Tomáš Šebok, konateľ, na okľesný úrad doručené dňa tl.07.2Ol7, Nájomná zmluva uzatvoręná
medzi zmluvnými stranami: Pľenajímateľ: Bon Reality spol. s r. o.,LazaÍetská2399/13, 811 08
Bľatislava lČo: lo 827 398 štatutáľny oľgán: Mgľ. Ivor Peťovský, konatel' a Nájomca: Alej
Jabĺčko, s. r. o.' Hviezdoslavovo nám. 15, 81l 02 Bľatislava IČo: 48 285 757 štatutźrny orgán:
Tomáš Šebok, konateľ, na okresný úrad doručené dňa 12.07.Ż0I7, Zmluva zo dřla 07 .06.2017
o umožnení napojenia sa na inžinierske siete uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Poskýovateľ: FALBA(J, s. r. o., Estónska 58, 82l 06 Bratislava lČo: 46 028 l29 štatutámy
oľgán: Ladislav Falb, konateľ aPrijímatel': Alej Jabĺčko, s. ľ. o.' Hviezđoslavovo nĺĺm. 15,811
02 Bratislava IČo: 48 285 757 štatutámy orgtĺĺ: Tomáš Šebok, konateľ, na okľesný úľad
doručené dňa 12.07.2017, Splnomocnenie na zastupovanie zo dřn 26.05.2017 , Zmluvy
o uzatvoľení budúcej zmluvy o odbornom qýkone preváđzky verejnej kanalizácie uzatvorenej
međzi zmluvnými stranami: 1.1. Budúci vlastník: Grunder Development 1, s. ľ. o.'
Hviezdoslavovo nĺĺm. 15,811 02 Bratislava IČo: 50 l94 398 štatutámy orgán: Tomáš Sebök,
konateľ a Alej Jabĺčko, s. r. o.' Hviezdoslavovo niĺm. 15, 811 02 Bratislava IČo: 48285757
štatutárny orgán: Tomáš Sebök, konatęľa 1'2. Budúci pľevádzkovateľ: KUNKUR s' r. o.'
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Benediktiho 6, 8l1 05 Bratislava, zastúpený: Tibor Smrtič konateľ, IČo: 46716 670
(koľešpondeněná adresa P. o. Box 11, 820 13 Bľatislava2I3), Článok III. Pľedmet zmluvy: 3.l.
Predmetom tejto zmluvy 1e ztwäzok zmluvných stľán uzatvoriť budúcu zmluvu o odboľnom
výkone preváđzky veľejnej kanal'izácią predmetom ktoľej budú vodohospodarske objekty
vybudované v rámci stavby ,,Miloslavov Lokalita RZ 13 _ II. etapď' a to v rozsahu: A.
Gravitačná kanalizáciastoka ,,A" PVc- hladké SN10 DN 300 v celkovej đizl<e 387,25 m,
stoka ,,A-1" PVC_ hladké sN10 DN 300 v celkovej dlžke 80,00 m, stoka ,,A-2" PVC-
hladké SN10 DN 300 v celkovej aĺzte 80,00 m, stoka uA-3" PVC- hladké SNIO DN 300
v celkovej aizue 65,00 m, stoka ,,A-4" PVC- hladké SN1ODN 300 v celkovej aĺzte 80,00 m,
stoka 

',A-4a" 
PVC- hladké SN10 DN 300 v'celkovej aĺzte :1,90 m, B. Tlaková kanalizácia:

stoka ,,B" HDPE PN 10 DN 100 v celkovej dlžke 10,30 m, C. Prečeľpávacia šachta umiestnená
na paľcele č. I48l299 KN"C" k. ú. Miloslavov", ZmIuva o uzatvorení budúcej zmluvy
oodboľnom výkone prevádzky uzatvorenej medzi zmluvnými stľanami: 1.l. Budrici vlastník:
Gľundeľ Development 1, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 15,81l 02 Bľatislava lČo: so l94398
štatutárny orgán: Tomáš Sebök, konateľ a Alej Jabĺčko, S. r. o.' Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02
Bratislava lČo: 48 285 757 štatutáľny oľgán: Tomáš Sebök, konateľa l '2. Budúci
prevádzkovateľ: KUNKUR s. r. o.' Benediktiho 6,811 05 Bratislava, zastúpený: Tibor Smrtič
konateľ, IČo: ąo 716 670 (korešpondenčná adľesa P. o. Box 1t, 820 13 Bľatislava 2I3),
,,Článok II. Pľedmet zmluvy: 2.L Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť budúcu zmluvu o
odbomom výkone prevádzky pľedmetom, ktoľej budú vodohospodárske objekty vybudované
v ľámci stavby ,,Miloslavov Lokalita RZ 13 - II. etapa" a to verejný vodovod v celkovej dlŽke
729,50 marozsahu: Rad ,,1" HDPEPE 100 PN10 DN 100 vcelkovej dlŽke 182,Ż0 m,
Rad ,,2" HDPE PE l00 PN10 DN 100 v celkovej dÍžke 174,20 m, Rađ ,,3" HDPE PE
100 PN10 DN 100 v celkovej aizue 82,00 m, Rad ,,4" HDPE PE 100 PN1oDN 100
v celkovej aĺzte 74,80 m, Rad ,,5" HDPE PE 100 PNlo DN 100 v celkovej aĺzte
82,00 m, Rad ,,6" HDPE PE 100 PN10 DN 100 v celkovej aĺ*e 82,00 m, Rad ,,7'o
HDPE PE 100 PNl0 DN 100 v celkovej aĺz{<e 52,35 m." na okĺesný riľad doručené dňa
04.09.2017, potvrdenie o úhľade spľávneho poplatku 100,00 € zo dňa04.09.2017 pod číslom ID:
C17-0409I7-0026 na okľesný úrad doručené dňa 04.09.2017.
K podkladom pre ľozhodnutie sa vy'jadrili:
okĺesný úľad Senec' odbor starostlivosti o životné pľostredie, úsek štátnej správy ochĺany
prírody akĺajiny zo dňa 18.10.2016 pod číslom oU-SC-oSZP12016113134- Do, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva zo dř,a 2LI1.2016 pod číslom OU-SC-OSZP-20I6|14I32-
Po,, úsek štátnej spľávy ochľany ovzdušia pod číslom oU-SC-oSZPl20I6lIŻ77I-sL zo đňa
20.09'2016, úsek posudzovania vplyvov na životné pľostredie zo dňa Ż5.10.Ż016 pod číslom
oU-SC-oSZPl20l5l0I4460-002-Gu, okľesné ľiaditeľstvo hasičského azáctlraĺlrlého zboru
v Pezinku, Hasiěská 4,902 01 Pezinok dňa 05.10.2016 pod číslom ORHZ-PKI-1984-00112016
na účely vydania stavebného povolenia, BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava: pľe vydanie
stavebného povolenia zo dňa 07.12.2015 pod číslom 44369a/4020l20l5lMe, Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava zo đía 10.07.2017 pod číslom 6611700667, okĺesné
ľiaditeľstvo PZ Senci, okĺesný dopľavný inšpektorát v Senci, Hollého 8, P. o. Box 59, 903 01
Senec zo dňa I7.08.2016 pod číslom ORPZ-SC_ODI_1-361 12016, Západoslovenská distribučná,
a's' Čulenova 6, 8t6 47 Bľatislava zo dňa I4.O2.20I7 pod značkou: CD g55gl20l6lst,
Ręgionálnľ úrad verejného zdľavotníctva Bľatislava zo dňa 04.05.2016 pod číslom
HZPl8828l20I6,IGajský pamiatkový iľad Bratislava, Leškova 17, 8l1 04 Bratis|aval4.}5,Ż016
pod číslom KPUBA-20I6|I30I6-2|39957|PRA. odborné stanovisko k pľojektovej dokumentácii
č,. 2l7lll20l7 zo dř.a 23.0I'2017 Technickej inšpekcie, ô.S ., Tľnavská cesta 56, 821 0l
Bľatislava, Rozhodnutie okĺesného úľadu Senec, Pozemkového a lesného odboru, pod číslom
oU-SC-PLol2017l|688/Han' zo dřla I3.0LŻ017 o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo,
Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búdkova č,. 36,8l7 15 Bľatislava zo día 30.06.20l6
pod číslom sPFZl20I6l60l62 SPFS/2016|I4979 na stavbu ,'Technická infľaštľuktúra obec
Miloslavov; lokalita RZ_I3|II* v k. ú. Miloslavov: ,,na dotknutý pozemok p. ě. l050l23 KN E vo
vlastníctve Slovenskej republiky v spľáve SPF, o qýmeľe 1929 m2, druh pozemku ostatné
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plochy, zapísaný na liste vlastníctva č. 1375, v celosti, pozemok p. č. 148/120 KN C, o výmere
1682 m2, druh pozemku oľná pôda, zapisaný na liste vlastníctva č. 1375, v celosti: bude
najneskôr do vydania kolaudačného ľozhodnutia zľiadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané
v príslušnom katastľi nehnuteľností, a to odplatne v pľospech SPF. Súčasťou zmluvy o zľiadęní
vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometľický p|án podľa skutočného
vyhotovenia a uloŽenia stavby", SVP, š. p., zo dřn 24.08.2016 pod číslom CS SVP oZ BA
15912016-13091, Hydromelioľácie, š. p., pod číslom 2568-4112012016 zo dřla22.09.20t6, bez
podmienok, Ministerstvo obľany SR Spľáva nehnutel'ného majetku a výstavby Bľatislava zo dňa
02.05.2016 pod číslom AsM-77- 1 148120|6.
S uskutočnením stavby všetci súhlasili, ich pľipomienky apožiadavky boli zohl'adnené vo
ýrokovej časti tohto ľozhodnutia.
okľesný úľad rozhodoval v súlade s $ 26 vodného zákoĺa a $ 66 stavebného zákona, ktoľé
upravujú vydávanie stavebných povolení. Pľi tom sa ľiadil $ 46 a $ 47 zákona č:. 7111976 Zb.
o spľávnom konaní, pľetože podľa $ 73 ods' 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie
vzťahujú všeobecné pľedpisy o spľávnom konaní. PľidrŽiaval satiež ustanoveniami $ 8 až $ l0
vyhlášky MŽP SR č,.45312000 Z.z., ktoĺou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného
zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie
stavby a stavebného povolenia.
Uľčenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov
spoločnosti pľi qýstavbe, pľáva a právom chránené záujmy účastníkov.

Stavebník zaplatil podľa položky č.60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona
č,.|45lI995 Z.z. v znení neskorších pľedpisov 100,00 €.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu moŽno podľa ust. $ 53 a $ 54 ods.l a2 zétk. č,.7111967 Zb. o správnom
konaní vzĺeníjeho novely č)' 52712003 Z.z. podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
doľučenia ľozhodnutia na okresný úrad Senec, odboľ starostlivosti o Životné pľostredie - úsek
štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, Senec. Toto ľozhodnutie po vyčeľpaní ľiadnych opravných
prostriedkov j e preskúmateľné

(
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Hed PhD.,
vedením odboru

obci Mĺloslavov sa ukladá vyvesit' po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie
na vyhláške potvľdit' a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenĺa verejnej vyhlášky je dňom
doľučenia. Toto rozhodnutie ( vyhláška ) musí byt'vyvesené 15 dní na verejnej tabulĺ
obce aj na stránke príslušného orgánu: http://wwrľ.mĺnv.slď?uľadna-tabula-20).

Vyvesená dňa.
,3 ,10 blF Zvesená dňa...'

Podpis, pečiatka

1. Alej Jabĺčko, s. ľ. o., Hviezdoslavovo nám. 15,811 02 Bratĺslava (vlastník p. č.:148/117,
1481240 aź 148 1248, 148 l l23, l48 l27 I aź l48 1298)

2. Grundeľ Development 1, s. ľ. o.' Hvĺezdoslavovo nám. 15' 811 02 Bratĺslava (vlastník p.
č..:l48l 12l; l22; 256 aź 27 0)

3. Ing. otto Tokár, Miloslavov 472,900 42 Mĺloslavov
4. obec Miloslavovr900 42 Miloslavov - vyhláška na vyvesenie

Podpis, pečiatka

Doľučí sa:
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5. Obec Miloslavov,900 42 Miloslavov
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 3ó' 815 L7 Bľatĺslava (vlastník

138/6' 1481120;255; 305; 306 a KNE p. č. 1050/23)
7. Bon RealiĘ spol. s r. o.' Lazaretská2399ll3,811 08 Bratislava (v

1481299, 148/300, 148/301)

KNC 135/5,
l:.
I'r

d1ö, 1481182,

11
8. Róbeľt Dičér, Nevädzova 6lÍ,82l01 Bratislava (vlastník p. č.: 148/118' 250;

251;252;253;254)
9. FALBAU' s. r. o.' Estónska 58' 821 06 Bratĺslava (vlastník p. č. 148/10)
l0. Pľojektant: Ing. otto Tokár, Mĺloslavov 472,900 42 Miloslavov

Dotknuté oľgány a organizácie, susedia:
1 1. Bratislavská vodáľenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bľatislava 29
12. KLINKUR s. r. o., P. o. Boxl1, 820 13 Bľatislava 2l3
13. Západoslovenská distribučná, ä.S ., Čulenova 6, 816 47 Bľatislava.,
14. Regionálny úľad verejného zdravotníctva, RuŽinovská č.8, 8Ż0 09 Bratislava
15. okľesné riaditel'swo Hasičského azáchranného zboru v Pezinku, Hasičská u1.4,

902 0I Pezinok
16. Distľibúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44lb,825 l1 Bratislava
17. okľesné riaditeľstvoPZv Bratislave _ okolie, okľesný dopľavný inšpektorát v Senci,

Hollého 8, P. o. Box 59,903 0l Senec
18. Krajský pamiatkový uľad Bratislava, Leškova 17 , 81 1 04 Bratislava
19. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 8l7 62 Bľatislava
20. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 82I 06 Bľatislava
21.BSK, Uľad Bratislavského samospľávneho kľaja, odboľu dopravy, Sabinovská 16,820 05

Bratislava 25
22. Regionálne cesty, Čučoriedkova 6, 8Żl 07 Bratislava
23' okľesný úrad Senec, odbor starostlivosti o Životné prostľedie, úsek posudzovaniavplyvov na

Životné prostredie, Huľbanova 2I,903 0l Senec
24. okĺesný trad Senec, odboľ cestnej dopravy apozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903

01 Senec
25. okľesný rirad Senec, Pozemkoý a lesný odbor, Hurbanova 2I,903 01 Senec

Pľetože sa jedná o ľozsiahlu líniovú stavbu s vel'kým počtom účastníkov konania, ostatným
účastníkom konanĺa sa oznámenie doručuje podl'a $ 69' ods. 2 stavebného zákona formou
verejnej vyhlášky. Deň zvesenĺa verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
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