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okresný uľad Senec, odboľ starostlivosti o

j,'
ävotné prostredié|

oznamuje podľa $ 26 a $ 5t zákona ě. 7l/l 967 Zb. o správnom konaní v zneni neskoršíchpredpisov, ako aj podl'a $ 61 a $ 69 zákona č,. 50/1976 Zb . o územnom plłínovaní a stavebnomporiadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou toto rozhodnutie:

ROZHODNUTIE

: ł l.:}

okresný urad Senec, odbor staľostlivosti o životné prostredie _ úsek šuĺtnej vodnej správy, akomiestne a vecne pĺíslušný oľgĺíľr šĺíĘej spľávy uod;Jil hospodríľstvą podľa ust. $ 5 zák. č.525/2003 Z'z' o štátnej správJstarostrivgsti 
" 

Ží'"t''';ilfuedie u o ,^"n"a doplnení niektoýchziĺkonov, podľa $ 61 zrĺk. ě. 364/2004 Z.z. o voaacń a o "-.n" zéi<onasNR č. 372/tggo zb.o priestupkoch v znení neskoľších preĺĺpisov (vodny 
""t""l a špeciálny stavebný riľad podľa ust.$ 120 zźů<'č'' 5011976 Zb' o Íľ,emno* pl,ĺ''oułĺ u štuu"unorn poriadku (stavebný zĺíkon) v zneníneskorších predpisov po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby vydávap o vo I e n ĺ e podľaust' $ 26, ods.l, vodného záů<onau s oä'tu'ebného zál<ona, $ 46 a47 zźú<onač,.71/1967 Zb' o spľávnom konaní 

" 
-ľ1í 

13s!o_rsjci |r.apiro., stavebníkórri, nľp 01 s.ľ.o.,Záboľského 42,831- 03 Bratislava, Ičo: 47 5g0 742 i<onitel, Ing. Peteľ Novosad v zastupeníIng' Arch' Maľtĺn Arpáš, Kukučínov a 985/12,831 03 Bľatislava na uskutočnenĺe vodnýchstavĺeb ,,IBv Alžbetin Dvoľ, II", so_ 02-- verejný vooovod s grípojkami, na p. č.: C KN1851298,185194, E Io{ l063t23 so 03 - veľejnĺ kan"ľ;.ĺ" ;čš! li"'päĺľ"mi, na p. č.: CIo{ 185/298' c IoI 185ĺ94, E KN 1063ĺ23,ľävľuovanĺ vodovodné 
" 

L"oäľ""čné pľípojĘna parcelách ľegĺstľa C KN 185/354, 
1!9{356, 185/358, 

l^8!/359, 1s5/3đ18 5/361,185/362,185/363' 1851 364,'1!5_{3-ó5' 185/366, 185t 367,'1sś/3óą'r_ss rĺ69:1p35B70:l85t371,185t372,1851373,l8sl374,l85t 375,185t 376;,, !!1t177;:J,5/ 3i8: !!y 37í,185/3só; 185/381, 185/383,18s/384' 185/385, 185/386, 18st387,18-s/3BB; tľs/389,'18sj390,'tsstüi,' t8st3gz, tB5/393,t85/394' 185/395, 
!8^5! ?2ý, l85t3gi,1s5/3%Ĺ lgslsgp, 

l^8!{400, 18sl401',7asuoz,185/403,1851404' 185/405, t85t406, t85/407,l8!l408' 185li0ó: 185t4fi: B5/41i: iasun, t85/413,185ĺ414' 185/415' 185t41'6, t8s/4t7: l85l418, Bšlą,ió,' ia_łłzoj :lĺĺ5/42t,'l85t422, 185t 423,1851 424, t85l425,185ĺ426, L85/427; l85t428,u8isĺłig,'l-s5/430,185/431' 185/432 katastľálneúzemie Mĺloslavov, čast' Alžbetĺn Ďoo",

Na uskutočnenie stavby. sa uľčujú tieto podmĺenky:
a) Účelom stavby 

- je zabełpe'iř 
" predmetnej lokalite zásobovanie vodou pre pitné,sociálne, hygienické a požiarne ú8ely I *p"i*ĺm na verejný vodovod, odvádzaniesplaškových vôd s napojením na veľejńú l<arrai:.rrcĺu

b) Stavba je inžĺnĺeľskou stavbou, ktoľá sa čIení na stavebné objekty:so 02 - Veľejný vodovod s pĘojkami, a to v rozsahu:
ľad A potľubĺe IIDPE 110 dĺžń jg,zo 

^,b"rpľípojok,rad B potľubĺe HDPE 110 dÍžka 47;60 -, z p"ĺpoi-Ly,
rad 1 potrubie HDPE r10 dížka ĺe,zz-,'ł p.ĺpo;Ly,
ľad 2 potľubĺe HDPE 110 dĺžka ss,qo -, ł p"ĺpoĺľy,
ľad l-ĺ potrubie HDPE 110 dížka 288,44 m^,zi piifo;oL,





radl-2 potľubie HDPE 110 dĺžka 2t2,39 m,20 prípojoĘ
rad 1_3 potrubĺe HDPE 110 dĺžka 281,06 m,24 prípojok,
Celková aížm potrubia je 1048,31 m a76 prípojok
Výpočet potľeby vody
Potreba vody je počítaná podľa Vyhlášky č,. 68412006 Ministerstva životného pľostľedia

SR. Počet otyuui.ľou: 76 RD, 60 b. j. x 4 osoby/BJ : 304 osôb, Špecifická potreba vody
pre býový fond qo6 : 135 Vosoba.deň, Súčiniteľ dennej neľovnomemosti lQ = 1,6,

Súčiniteľ hodinovej nerovnomeľnosti kn: 1,8.

Priemerná denná potreba vody Qo : 41040 l/deň
Maximálna denná potreba vody Q' : 65664|ldeí
Maximálna hodinová poteba vody^ Qľ' : 4924,8lłr = 1,368 l/s

Ročná potreba vody Q,: 14980 m'/ľok

so 03 Verejná kanalĺzácia s prípojkami a to v ľozsahu:
Vetva A materiál PP sN10 DN 300 aEľa 305,72 m,24 prípojok,
Vetva B mateľiál PP sN10 DN 300 aížľa 267,87 m,23 pľípojok,
Vetva C materiál PP sN10 DN 300 dlźua339,81 m,27 prípojok,
Vetva D mateľĺál PP sN10 DN 300 aížta 25,84 m,2 prípojky,
Celková aÍžta potrubia gľavĺtačnej častĺ je 939,24 m a76 prípojok
čerpacia stanĺca s prenosmi na CTD, s a 2000 mm typ KL cs 2000/6000 od f.
Klartec, spol. s r. o.' s 2 ks čerpadto Grundfos SE1.80.100.30.A.4.50D.B s

vystľojením, výtlak 2 ks HDPE DN 150.

c) Stavba ,,IBv AEbetĺn Dvoľ, II", so 02 - Verejný vodovod s prípojkami, sa
uskutoční na p. č.: C KN 185/298, L85l94, E KN 1063123 so 03 - Verejná
kanalizácia + čs s prípojkamĺ, na p. č.: C KN 185/298, c KN 185t94,E KN 1063123,

Navrhované vodovodné a kanallizaćné prípojky na parcelách regĺstra c KN
185/354' 185/356, 185/358' 185/359, 185/360, 185/361, 185ĺ362,185/363' l85l 364,
185/365, l85t366, t85t 367,185/368' 185/369, 185/370' l85l37l, 185ĺ372, 1851373,

185t374,1851 375, l}st 376,185t377,185/ 378, 185ĺ 379,185/380' 185/381' 185/383'

185/384, 185/385, 185/386, 185/387, 185/388, 185/389, 185/390, 185/391, L851392,

185/393, 185t394,185/395, 185/ 396, 1851397,185/398, 185/399, 185/400, 185/401,

Í8st402, L85/403, t85t404,185/405, 185/406, l85l407,185/408' 185/409' 185/410'

l85t41t, 185ĺ412, 18st4t3, t85t4l4, 185/415, 1851416, 18sl4t7, 185/418' 1851419,

185t420, l8st421, l85t422, 185t 423, l85l 424, Í8sl425, 1851426, 1851427,l85l428,
185t42g,185/430, 185/431, 185t432 katastrálne územie Miloslavov, časť Alžbetin
Dvor.

d) Stavba bude uskutočnenápodľaprojektovej dokumentácie pľe stavebné povolenie, ktoru
autorizoval Ing. Jozef Pollálq reg. č.:5590*12, POLLAK, s. r. o.' Sv. Cyrĺla a Metoda
29, g00 29 Nová Dedinka v 0912016, ktorá je overená stavebným úradom, v stavebnom

konaní a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zsrleĺy môžu bý urobené len na

zźMade povolenia stavebného uradu. Projektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zákona
zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podl'a $ 45 ods. 2

Stavebného zźl<ona a aj za jej realizovatel'nosť.
e) Na uskutoěnenie stavby sa urěuje lehota do Ż4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti

rozhodnutia.

0 Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený vo qýbeľovom konaní.

Povinnosti stavebníka:

a) Pľi uskutoěňovaní stavby dodtžiavať predpisy týkajrice s bezpečnosti práce

a technických zariadení a dbať na ochľanu zdravia a osôb na stavenisku.
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b) Pľi uskutočňovaní stavby dofužať príslušné ustanovenia vyhlášky č,. 532/2002 Z.z.,ktorou sa ustanowjú podrobnosti 
_o 

všeobecných technických požiadavkách na ýstavbua o všeobecných- technických požiadavkźtch na stavby uŽívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu apríslušné technické nonny' ná;*a sTN 75 5401,STN 75 5402,STN 73 6005 a STN 73 6961.

c) ozrńmiť okľesnému uľadu Senec, odbor staľostlivosti o životné prostredie, úsek štátnejv9dnej správy (ďalej len,,okresný úrad") zaěatie stavby a ao is onĺ od ukončenia
výberového konania zhotoviteľa stavby.

d) Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa $ 26 zak. č,. 364/2004 Z.z. ovodách a o zĺnene zákona SNR ě. 5lzltggo Żt. opiiestupkoch v znení neskoršíchpredpisov (vodný zál<on),patrí ich vlastníkom nĺíhľada iodľa đsobitného predpisu (štvľtáč'asť zźkona č. 50/1976 Zb. v znenÍ' neskorších piedpisov). V spoŕoch o niĺhľadu
rozhoduje súd.

e) |:ť:!""ním výkopoých prác vytýěiť všetky jestvujúce inžinierske siete a podzemné
veoerua.

ł Výkopové pľáce vykonávať v zapaženej ryhe.g) Stavebné povolenie stráca platnôsť, aksá so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa,keď nadobudlo právoplatnosť, v zĺnysle ust. $ 67, odst.2, zźl<ona č.50/1976 Zb. v zneníjeho novely. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o nové povolenie.h) Požiadať oľgán štátnej vodnej spľávy o_uvedenĺó dĺela do tlvalej pľevádzĘ podl,a
ust' $ 26, ods. 3, zálľ. č,. 36412004 Z.z, o vodách a o zmene zákona sNR č. 372ttgg0
? 9 p"ĺ"stupkoch vznení neskorších pľedpĺsov (vodný zákon) a $ 79, $ 82 zák. č.

. 5011976 Zb. (stavebný zákon).
Đ K uvedenĺu dĺela do trvalej pľevádzky predložĺt': projekt skutočného vyhotoveniastavby v súlade s po rcalizačným zarneraním 

'iuuĹy 
geometrickým plrínomopečiatkovaný dodávateľom stavby, ceľtiÍikáty a atesty pouŽiých zabudovaných

'?ľ'i'ĺlo", geodetické porcalizačné zameranie stavby 
' 
uu.a.ĺ- parcelných čísel

a dlŽok potrubí,- doklad o vykonaní tlakových skušok potľubí a zánaderu, ztunamofunkčných skúškach armatúľ, zápisnicu ôodovzdaní aprevzatl stavby na všetkypovolené stavebné objekty, schválený prevádzkoqý poriädok, srĺhlasné stanoviskopľevádzkovatel'a ku kolaudácii, zmluvy medzi vlastnĺt*ĺ prévádzkovo susediacichveĘných vodovodov akanalizárcii a predpísané stanoviská dotknutych orgánov
a organizácií ku kolaudácii.j) DodrŽať podmienky Rozhodnutĺa o umĺestnení stavby ,,IBv _ Apbetin Dvor II,Miloslavov," Iokalĺta Rx'1-2, pod číslom č.;.'sÚ-zsáa2u6-2u;iG< zo dňa2:'0?'2017, pľávoplatné dňa 7l.to,zoll vydané obcou Mĺloslavov a súčasneRozhodnutĺe Okľesného rĺľadu Bratĺsla"", odbo"u výstavby a bytovej polĺtĺkyTomášĺkova 46,832 05 Bľatislava 3 zo dňa 28.09.2017 pod čísíom o"u-ľł_ovľpz_
2017 /83538ĺ NKAL právoplatné dňa 17 .10.2017.

k) Doťllžat' podmĺenĘ vyjadrenĺa Bvs' a.s., Pľešovská 48, Bľatĺslava, územno _technická ĺnfoľmácia zo dňa 26,04,2016 pod číslom 1361gl4020t2016ĺMe, vľátenĺePD na pľepracovanĺe pod číslom 48164ĺ4020t20l6ĺNhe zo dňa 22.12.2016 a prevydanie stavebného povolenĺa pod číslom 3s77t4020l2017ĺNlezo dňa 15.03.2017.l) Dodľžat' podmienĘ Zmluvy o uzatv-oľení budrĺcej zmluvy o odbornom výkonepľevádzĘ veľejného vodovodu č,. BZDP 28t403ĺ20lż ľvs zo dňa 31,05.2017 medzĺzmluvnými stľanami: 1.1. Budúci vlastník: RTP 01 s.ľ.o.' Záborského 42, 83I 03Bratislava, lČo: 47 590742 konateľ Ing. Peter Novosad a1.2. Budúcipľevádzkovatel': Bľatislavská vodáľenská spoločnost', a. s., Prešovská 48, 826 46Bratislava 29, zastúpený: Ing. Zsolt-Lukáč, predseda pľedstavenstva, Ing. Fľantišek
Sobota, podpredseda predstavensfua, Članot Íľ. p.eamet zmluvy 3.l. ,,predmetom tejtozmluvy je závinok zmluvných stran uzatronť budúcu zmluvu o oáĹorno'n výkonepr.evädzky veĘného vodovodu (ďalej len ,,budúca zmluva') uo vlastłctue budúcehovlastníka, ktory bude ľealizovaný ako śúčastj'stavby ,,Miloslavov' IBv - Alžbetin Dvoľ
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II, komunĺkácie a ĺnžinĺeľske siete" a to v ľozsahu: - ľad A potľubie HDPE 110

dĺžľa 38,70 m, rad B potrubĺe HDPE 110 dĺžka 47,60 m, ľad 1 potrubie HDPE 110

;ĺžil ó/łź-, ,."a 2 potrubĺe HDPE 110 dĺžka 8390 m, rad 1_1 potrubie HDPE 110

;ĺžil';d87;':^: rad'1-2 potľubĺe HDPE 110 dĺžka 212,39 m, ľad 1-3 potľubie

HDPE 110 dlžka igrpo ń, (ďareí sporočne ako ,,verejný vodovod" alebo "vođná
stavbď' alebo,,predmet odboľného rnýkonu prevádzky")"

m)Dodržat' podmienky Zmluvy o-uzatvorení buđúcej zmluvy o odbornom výkone

prevádzky n"."ĺo.j íanalĺzĺőie č,.p1Z1P Ż6t403t20ĺŤ nvs zo dňa 31'05'2017 medzi

zmluvnými stľanaili: 1.1. Budtici vlastník: RTP 01 s'r'o'' Záborského 4Ż' 83t 03

Bľatislava, ICo: 47 5gO742 konateľ Ing. Peter Novosad aI'Ż' Budúci

prevádzkovatel,: Bratislavskĺ vooĺrenská sp-oloěnost" a' s.' Prešovská 48' 826 46

Bratislava 29, zasttlpený: Ing' Zso|t Lukáč, pľedseda predstave^ns-tva' InB' František

Sobota, podpredseda pređstavenstva, Članot ili. preameizmluvy 3'1' ,,pľedmetom tejto

zmluvy je závžlzok 
^zmluvných 

strĺĺn uzaworiť budúcu zmluvu o ođbomom výkone

prevźńzky ue.e;nerro vodovódu (ďaiej len ,,budrica zmluvď') vo vlastníctve budúceho

vlastníka, ktoľý bude rea|izovaý ako súěasť stavby ,,IBv - Alžbetin Dvor II' so 03

Verejná splašková kanalizácĺa" a to v ľozsahu: _ stoka A materiál PP sN10 DN 300

v dĺžke 305,72 m, stoka B materiál PP sN10 DN 300 aížta 267'87 m' stoka

C materĺál PP sN10 DN 300 alzľa isl,81 m, Stoka D materiál PP SN10 DN 300

dĺžľa 25,84-, č.rpacĺa stanica r'pi"'.i9.1 11.C:D, výtlak HqP* DN 150 oížľa

48'85 m (ďalej .ř"Ĺä; .k",,u.r"jnä Ĺ* a|izäciď' alebo,,vodná stavbď' alebo,,predmet

odborného uýkonu ptev ádzky")"
n) DodľŽat' poomienky Nájomnej zmluvy zo d1a I5.12'20L7 uzatvorená medzi

zmluvnými stranamí: Pľeňajím"t.l', ob.. Miloslavov, zasfupená : Mi1an Baďanský _

staľosta obce so sídlom Mi1os1avov-181, 900 42 IČ'o:0o 304 948 Nájomca: RTP 01

s.ľ.o.' Záborského ąz,all 03 Bľatislava,'IČo: 47 59O74}konateľ Ing' PeterNovosad'-

ei. il. Predmet nájmu,,pozemok KNC p' ě' 185/10l' I85l94*

o) Dodľžať podmienŕy säoviska okresneho uradu Senec, odboru staľostlivosti o životné

pľostredie, úseku ochĺany prírody aLľajiny zo dřt724.I1' 20:17 pod ěíslom oU_SC-

osZPl20t7/15849^/IM na okĺesný urad"dóručené đňa l8.t2.2}1r7, úseku odpadového

hospodiáĺstv a zo đřn 24.03.Żol7 pođ číslom oU_SC_oS ZP-Ż0t7 lsłZ}-Po,liseku štátnej

správy ochĺany ovzdušia zo dňä fBin.zoĺl pod číslom oU_SC_oSZPlz1t7l2933-S1'

úseku posudzovania vp1yvov na životné prostiedie Rozhodnutie vydané v zisťovacom

konaní pod číslom ĺjÚ-sc_oszP-Ż017l000735-Gu(2}l6l1l3440) zo dňa t7.0Ż'20I7

a stanovisko k stavebnému povoleniu na vodné stavby,.

p) Dodĺžať podmienky závaÄého stanoviska Regi-onáln9ho uľadu verejného zdľavotníctva

Bratislava zo dńa 29.06.2016 poJ-eírlo,o ňzpltl087l21l6,: ,,ku kotaudácii stavby

predložiť ýsledky laboľatóľneho ľozboru vzoľky vody, ktoľé preukźĺŽll, Že kvalita vody

ilä;';;i'äJ*ty nariadenia uraal śn o. ísąlzĺioe Z. z., ktoľým sa ustanovujú

požiadavky ,ru uođu určenú na ľudskŕr potrebu a kontrolu kvality vody wčenej na ľudskú

potrebu, v znení nar. vlády SR ě' 496/2010 Z' z"

q) Dodľžať podmienĘ stanäviska Kľajského qamĺ1Ę-vjtro uradu Bratislava' Leškova 17'

811 04 Bratislava zo dńat5.06.2016pod číslom KPUBA_2o|6l'!'4353-2146156/PRA'

ľ) Dodržať poamĺenLy Slovak-Telekämu, a. s.' Bajkalská 28, 817 62 pođ číslom

66117 3 I72l zo đňa 2t .ll .2017

s) DođĺŽať poami"nty Slovenského vodohospodaľskeho podniku' š' p'' oZ Bratislava'

Kaľloveská 2,842 17 Bľatislava 4 zo aĺä ol.lz.2}l7 pod číslom CS SVP oZBA
19012017176

Đ DodĺŽať podmienky stanoviska Hydromeliorácií, š.-p', zo dňa 09'06'2016 pod ěíslom

3260-2112012016 kúzemnému povoleniu a zo dňa 21.11-2017 pod číslom 5713-

2ll20lŻo17 tslavebnému povolelriul,,rešpektovať záv1ahovri stavbu_ záujmové úz9mię

záv|ahy a podzemné zavlaiovépoińuí., Ňa parcelách ě 1063126, l85lŻ98' I85l299 an'

v trase nuu.ľro.r*ý.ń stavebných objeĹtov so or - so 08 sa podzemné rozvody
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záv|ahov ej vody nenachádzajű"

u) Dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 3ó' 815 17 Bľatislava
(spľávca p. č.: 1063123 KNE k. r'i. Mĺloslavov) pod číslom sPFZl2017124192 zo dňa
08.03.2017i ),na dotknutý pozemok SPF budę najneskôr do vydania kolaudačného
rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapisané v príslušnom katastri
nehnutel'ností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zľiadení vecného
bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometľický plźn podľa skutočného
vedenia a uloŽenia stavby".

v) Dodržať podmienky stanoviska okĺesného riaditeľstva PZ v Senci, okĺesný dopravný
inšpektorát v Senci zo dť'.a 08.08.2016, číslo: oRPZ-sC-oDI-1-34312016.

w) Dodržať podmienky odboľného stanoviska k pľojektovej dokumentácii stavby č'
18761112017 zo día27.06.2017 vydané Technickou inšpekciou, ä. S., Tľnavská cesta 56,

821 01 Bratislava,.
x) Dodržať podmienky stanoviska: Západoslovenská distribučná, &. S, Čulenova 6, 816 47

Bratislava zo dňa07.03.2016 pod značkou: CD 1536112017lst.
y) Dofužať podmienky Rozhodnutia okľesného úradu Senec, Pozemkového a lesného

odboru pod číslom OU-SC-PL0-20|7ll6828lFlan. zo dňal8.12.2017, právoplatné dňa
20.12.2017 o odňatí poľnohospodárskeho pôdneho fondu natrvalo paľcela ć. l85l298,
185/355, 1851433.

z) Dodržať podmienky stanoviska Ministeľstva obľany SR Agentúra správy majetku
Bratislava, KutuzovovćL 8, 832 04 Bratislava zo dťla 10.06.Ż016 pod číslom ASM-77-
r56712016,

aa) Dodržať ochľanné pásma všetkých jestvujúcich inžinieľskych sĺetí a stanoviská ich
vlastnÍkov a pľevádzkovatel'ov.

bb) Zosúladiť majetkovoprávny aprevádzkový ľeŽim verejného vodovođu akanalizácie so

zákonom č,. 44212002 Z.z. a predložiť k žiadosti o užívacie povolenie
cc) Stavebník _ vlastník verejného vodovodu a veĘného kana|izácie požiada v ľámci

kolaudačného konania príslušný stavebný urad o uľčenie pásma ochľany veľejného
vodovodu a veľejnej kanalizácie v zmysle $ 19, ods. 2 zźlkona č,. 44212002 Z. z.
o verejných vodovodoch a veľejných kaĺa|izáciách a o zÍnene a doplnení zákona ć.

1761200I Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v zneni neskorších predpisov.

Účastníci konania námietku nevzniesli. Všetci účastníci konania so stavbou súhlasili, ich
podmienky a pľipomienky sú zohľadnené vo výľokovej časti ľozhodnutia.

Odôvodnenie

RTP 01 s.r.o.' Záboľského 42,83l03 Bľatislava, IČo: 47 590 742 konateľ Ing' Peter Novosad
dřn 27.I0.20I7, doplnením dňa 18.l2.20I7, 20.12.2017, 08.01.2018, 29.0I.2018 podali na
okresný úrad Senec, odboľ starostlivosti o Životné prostredie - úsek štátnej vodnej spľávy (ďalej
len ,,okľesný urad"), Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vybudovanie vodných
stavieb ,,IBV AlŽbetin Dvoľ, II", So 02 - Verejný vodovod s pľípojkami, na p. č.: C KN
I85l298, I85l94, E KN 1063123 So 03 _ Verejná kanaIizácia+ ČS s prípojkami, ilô P. č.: C KN
I85lz98, C KN I85l94, E KN 1063123, Navrhované vodovodné akanalizačĺé prípojky na
paľcelách ľegistra C KN l85l354, 1851356, 185/358, 185/359, l85/360, 185136l, 1851362,

1851363, r85l 364, 1851365, 1851366, 1851 367 , 185/368, 1851369, 1851370, 185137r, 1851372,
1851373,1851374, t85l 375, tgsl 376, 1851377,185/ 378, t85l 379,185/380, 185/381, 185/383,
1851384, 185/385, 185/386, 1951387,185/388, 185/389, 185/390, 1851391, 1851392, 1851393,
1851394, 1851395, t85l 396, 1951397,185/398, 1851399, 185/400, r85140r, 1851402, 1851403,
1851404, 1851405, 1851406, t851407,185/408, 1851409, 185/410, 1851411, r8514r2, 1851413,
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r8514r4, r8514r5, 1851416, 1851417,185/418, rg5l4rg, 1851420, 195142r, t851422, r85l 423,
I85l 424, I85l425, 1851426, I85l427, l85l428, I85l429, I85l430, 185l43I, I85l432 katastrálne
uzemie Miloslavov, časť AlŽbetin Dvoľ (ďalej len,,návrh").
Nakoľko podanie neobsahovalo všetky potľebné náležitosti na posúdenie stavby z hľadiska
ochľany vodných pomeľov k vydaniu povolenia na vodné stavby bol Žiadateľ vyzvaný listom
oU-SC-oSZPlz}l7l0l4684lKe-370 zo dňa 08.1l20l7 na doplnenie podania akonanie bolo
pľerušené rozhodnutím pod číslom oU-SC_oSZPl20I7l0I4684lPK-73lKę zo dňa 08.1I20I7.
Podanie bolo doplnené dňa I8.I2.20I7, 20.12'2017, 08.0 1 .20 l 8, Ż9.0I.20 1 8.
Żiadateľ po doplnení podania k žiadosti uviedol údaje podľa $8 vyhlášky }/rŻY SR č. 453l2OO0
Z.z. a priložil projektovú dokumentáciu, vľátane vyjadrení k pľojektovej dokumentácii,
vyjadrenia orgánov štátnej správy.
okĺesný úľad Senec, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, úsek štátnej vodnej správy,
oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci a ostatným
účastníkom konania verejnou vyhláškou číslo oU-SC-osZPl20I7l0I4684NY-41/Ke zo día
20.12.2017 s možnosťou podať námietky, alebo pľipomienky písomne, alebo ústne najneskôľ do
7 dní odo dňa doručenia verejnej vyhlášky. Vyhláška bola na obci zvesenádřn25.01.20l8.
Účastníci konania nĺĺmietku nevzniesli. Všetci účastníci konania so stavbou súhlasili, ich
podmienky a pripomienky sú zohľadnené vo výrokovej časti ľozhodnutia.
okľesný riľad preskúmal Žiadosť a všetky pľedložené a v konaní zabezpeč,ené podklady pre
vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v $ 62 ods.l a 2 stavebného zfüona a zistil,
Že uskutočnením stavby nie sú ohĺozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohĺozené
práva a oprávnené zźnjmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa poŽiadavky uľčené
vyhláškou č,. 53212002 Z.z., qýstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného
ľozhodnutia' okľesný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoľé by bránili povoleniu
stavby.
Podkladom pre toto rozhodnutie boli:
Ziadosť o povolenie na uskutoěnenie stavby s pľílohami: rozhodnutie o umiestnení stavby ,,IBV
_ Alžbetin Dvor II, Miloslavov," lokalita RZl-z, pod číslom Č.3.:sÚ-zr3212016-2017lKK zo
dňa 23'05.2017, právoplatné dňa 17.I0.20l7 vydané obcou Miloslavov a súčasne Rozhodnutie
okĺesného úľadu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3 zo dňa 28.09.2017 pod číslom OU-BA-OVBP2-20|7|83538/A/KAZ právop|atné
dřn l7'l0.20l7, zźxäzné stanovisko obce zo dňa 18.12.2017 pod číslom 3302l20I7lKK
o potvľdení splnení podmienok územného rozhodnutia podľa $ 120 ods. 2 stavebného zákona
a súhlas s vydaním stavebného povolenia na vodné stavby na okľesný úľad doručené dňa
20.12.2017, vyhodnotenie splnenia podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania
aich zapracovanie do projektovej dokumentácie pre povolenie činnosti na okľesný úrad
doručené dřn 27.l0.20I7, výpis z obchodného registra okĺesného súđu Bľatislava I. vloŽka
číslo: 96215lB oddiel Sro, RTP 0l s.r.o., Záborského 42,831 03 Bratislava, IČo: 47 590742
konateľ Ing. Peter Novosad, plnomocenstvo, potvrdenie o úhĺade spľávneho poplatku zo dňa
27.10.2017 suma 200,00 € pod číslom: ID: C|7-27I0I7-0026, Nájomná zmluva zo dńa
15.I2.20I7 uzatvorená medzi zmluvnými stľanami: Prenajímateľ: obec Miloslavov, zastúpená :

Milan Baďanský _ starosta obce so sídlom Miloslavov 181, 900 42lČo 00 304 948 Nájomca:
RTP 0l s.ľ.o.' Záborského 42,831 03 Bľatislava, IČo: 47 59O 742konatęľ Ing. Peteľ Novosad,-
Čl' ľ. Predmet nájmu ,,pozemok KNC p. č. 185/101 , 185/94* na okĺesný úrad doručené dňa
l9.I2.20I7, LV č.2419 zo día22'll.20l7 RTP 01 s.r.o.' Záboľského 42,831 03 Bratislava,
ĺČo ąl 59O742 vlastník p.č:. 1851298,307 _310,354-433,476,477, I87l257 _26lk.ű.
Miloslavov na okĺesný úľad doručené dňa I8.l2.20I7, LV č I375 _ čiastočný zo dřn22.lI.2017
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,815 l7 Bratislava vlastník p. č.: 1063123 KNE k. ú.
Miloslavov na okresný úľad doručené dňa 18.|2.2017, LV č. 1780 - čiastočný zo đňa22.Il.2017
vlastník obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov p. č.: 185/101 na okĺesný úrad
doľučené dňa 18.l2.2017 aLV č.440- čiastoěĺýzo dňa 08.01.20l8 vlastník obec Miloslavov,
Miloslavov l8l, 900 42 Miloslavov na p. ě. 185/94 na okľesný úrad doručené dřn22.OI.2018,
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kópia katastrálnej mapy zo dńa 22.lL20I7 na okľesný úrad doručená dňa |8.I2.20I7, kópia
zmapy urěeného operátu zo dňa 22.lt.20l7 na okľesný urad doručené dňa I8.Iz.20l7, Zmluvy
o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu č. BZOP
28l403l20l7 BVS zo dř:.a31.05.2017 medzi zmluvnými stranami: 1.1. Budúci vlastník: RTP 01

s.r.o.' Záboľského 42,83l03 Bratislava, IČo: 47 59}742konateľ Ing. Peter Novosad aI.2.
Budúci prevádzkovateľ: Bratislavská vodaĺenská spoločnosť, ä. S., Pľešovská 48, 826 46
Bratislava 29, zastupený: Ing. Zsolt Lukáč, pľedseda predstavenstva, Ing. František Sobota,
podpredseda predstavenstva, Čtanot III. Predmet zmluvy 3.1. ,,predmetom tejto zmluvy je
zźlväzok zmluvných stľiín uzatvoriť budúcu zmluvu o odbornom ýkone pľevádzky veĘného
vodovodu (ďalej len ,,budúca zmluvď') vo vlastníctve budúceho vlastníka, ktoý bude
realizovaný ako súčasť stavby ,,Miloslavov, IBV - Alžbetin Dvor II, komunikácie a inžinieľske
siete" a to v rozsahu: _ rad A potrubie'HDPE 110 diłka38,70 m, rad B potrubie HDPE l10 dĺžka
47,60 m, ľad l potrubie HDP-E 110 dĺŽka 96,22 m, rad 2 potrubie HDPE l10 dĺžka 83,90 m, rad
l_1 potrubie HĎpp 1l0 dĺzka 288,44 m, ľad 1-2 potrubie HDPE 110 dĺzka 2|2,39 m, ľad 1-3
potrubie HDPE 110 dĺŽ{<a 281,06 m, (ďalej spoloěne ako,,verejný vodovod" alebo,,vodná
stavba" alebo ,,pľedmet odborného qikonu prevádzlĺy")" na okresný urad doruěené dňa
18.12.2017, Zm|uva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej
kanallizácie č). BZOP 26l403l20t7 BVS zo dňa 31.05.2017 medzi zľnluvn:ŕmi stranami: l.l.
Budúci vlastník: RTP 0l s.r.o.' Záboľského 42,831 03 Bratislava,IČo: 47 59O74}konateľ Ing.
Peter Novosad a 1.2. Budúci prevádzkovateľ: Bratislavská vodaľenská spoloěnost', a. s.,
Prešovská 48,826 46 Bratislava29, zastupený: Ing. Zsolt Lukáč, predseda predstavenstva, lng.
František Sobota, podpredseda predstavenstva, Članoł III. Predmet zmluvy 3.1. ,,predmetom
tejto zmluvy je zävilzok zmluvných striĺn uzatvoriť budúcu zmluvu o odbornom ýkone
prevádzĘ verejného vodovodu (ďalej len ,,budúca zmluvď') vo vlastnícfue budúceho vlastníka,
ktoý bude rea|izovaný ako súčasť stavby ,,IBV - Alžbetin Dvor II, So 03 Verejná splašková
kanalizácia" a to v rozsahu: - stoka A materiál PP SNlO DN 300 v dĺzke 305,72 m, stoka
B materiál PP sN10 DN 300 điĺka267,87 m, stoka C materiál PP sN10 DN 300 diłl<a 339,81
m, Stoka D materiál PP sN10 DN 300 diĺl<a 25,84 m, Čerpacia stanica s pľenosmi na CTD,
výtlak HDPE DN 150 aifua 48,85 m (ďalej spoločne ako,,verejnákanďrizétciď'alebo,,vodná
stavbď' alebo ,,predmet odborného výkonu prevádzky")" na okľesný uľad doručené dňa
r8.12.20t7.
K pođkladom pre rozhodnutie sa vyjadrili:
okľesný urad Senec, odbor staľostlivosti o Životné prostľedie, úsek ochľany prírody akłajiny zo
dřn 24.|I. 20|7 pod číslom oU-SC-oSZPl20l7ll5849^/IM na okľesný uľad đoručené dňa
l8.l2.20I7, úsek odpadového hospodaľstva zo dňa 24.03.2017 pod ěíslom OU-SC-OSZP-
20I7l5422_Po, úseku štátnej správy ochľany ovzdušia zo dňa 09.02.2017 pod číslom OU-SC-
oszP/20l7l2933-s|, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie Rozhodnutie vydané
v zisťovacom konaní pod ěíslom OU_SC-OSZP-20I7l000735-Gu(2016lt3440) zo dňa
17.02.2017 a stanovisko k stavebnému povoleniu na vodné stavby, BVS, a.s., Prešovská 48,

Bratislava: územno _ technická infoľmácia zo dňa 26.04.2016 pod ěíslom l36I9l4020l20l6lMe,
vľátenie PD na pľepracovanie pod číslom 48I64l4020l20I6lMę zo día22.l2.20l6 a pre vydanie
stavebného povolenia pod ěíslom 3577l40Ż0l20l7lMe zo dňa 15.03.2017, Slovak Telekom, a.s.,

Bajkalská 28, 8l7 62 Bľatislava pod číslom 66II73I72L zo día 21ll.20l7 na okľesný uľad

doruěené dř:n 18.12.2017, SPP _ đistribúcia' a. s.' Mlynské Nivy 44lb, 825 l l Bratislava}í zo
dňa 28.10.2016 pod č,. 20O3l20t6lIPe zÚR - vzáujmovom území sa plynarenské zariadenia
nenachádzajl:, Zźryadoslovenská distribučná, ä. S, Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dřla
07.03.2016 pod značkou: CD ĺ536ll20l7/st, Regionálny urad verejného zdravotníctva
Bratislava zo dřla29.06.2016 pod číslom tlzpll1087l2}l6,Ikajský pamiatkový úrad Bratislava,
Lęškova 17' 811 04 Bratislava zo dňa 15.06.2016 pod číslom KPUBA-20I6|L4353-
2l46I56lPRA, ORPZ v Senci, okresný dopravný inšpektorát v Senci zo dňa 08.08.2016, číslo:
ORPZ-SC-ODI-1-343 /2016, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.

I876/l/2017 zo dřra 27 .06.2017 vydané Technickou inšpekciou, ä.S ., Tľnavská cesta 56, 82l 01
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Bratislava, okľesné riaditeľstvo hasičského azáchĺanrlého zboru v Pezinku' Hasiěská 4' 902 0I
Pezinok zo dňa t3.06.20l7 pod číslom 0RHZ-PK1_1204-00I/2017, Rozhodnutie okresného
uradu Senec, Pozemkového alesného odboru pod číslom oU_sC-PLo-20I7ll6828lHan. zo
dřnl8.l2.2017, pľávoplatné đřn 20.12.2017 oodňatí poľnohospodĺĺrskeho pôdneho fondu
natrvalo paľcela č,. 185/298, 185/355, l85l433 na okľesný urad Senec, ođbor starostlivosti
oŽivotné pľostredie doručené dňa 20.l2.Ż0l7, list č. oU-SC-PLol20I6l8t99-2lKo z. č.

2016114528-2,14705-2 zo dňa26.05.20l6 o tom, že nap. č'. L063l23 KNE v PKV č. 75 okĺesný
urad Senec, Pozemkový a lesný odboľ neeviduje uplatnený reštitučný nĺĺrok, na okresný urad
doručené dřn 22.lI.20I7, Hydromeliorácie, š. P., Zo dňa 09.06.2016 pod číslom 3260-
2112012016 kúzemnému povoleniu a zo dňa 2l.ll.20l7 pod číslom 57l3-2ll20l20l7
k stavebnému povoleniu na okresný úrad doručené dňa l8.t2.20l7, SlovensĘý vodohospodarsky
podnik, š. p., oZ Bratislava, Karloveská 2,84217 Bľatislava 4 zo dńa07 .12.2017 pod ěíslom CS
sVP oZ BA 19012017176 na okresný urad doručené dňa l8.I2.20l7, Slovenský pozemkoqý
fond, Búdkova 36, 815 17 Bratislava (spľávca p. č.: 1063123 KNE k. ú. Miloslavov) pod číslom
sPFZ/20I7l24l92 zo dÍla 08.03.2017 na okresný urad doručené dňa I8.l2.20I7, Ministersťvo
obrany SR Agentura správy majetku Bratislava, Kutuzovová 8, 832 04 Bratislava zo dňa
10.06.20l6 pod ěíslom AsM-77-l5 67 12016.

S uskutočnením stavby všetci súhlasili, ich pripomienky, podmienĘ a poŽiadavky boli
zohľadnené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.
okresný urad rozhođoval v súlade s $ 26 vodného zźkona a $ 66 stavebného zĺĺkona, kÍoré
upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa ńadil $ 46 a $ 47 zákona č:. 7111976 Zb.
o správnom konaní, pretože podl'a $ 73 ods. l vodného zźkona sa na vodoprávne konanie
vďahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami $ 8 až $ 10

vyhlášky MŽP sR č,.45312000 Z.z., korou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zźkona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentacie
stavby a stavebného povolenia.
Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo vyroku sa má zabezpečiť ochľana záujmov
spoloěnosti pri výstavb e, ptźx a a právom chľánené záujmy účastníkov.
Stavebník zaplatil podl'a položky č.60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zźkona
č,.l45ll995 Z.z. v zneni neskoľších pľedpisov 200'00 € .

Poučenĺe:
Proti tomuto rozhodnutiu moŽno podl'a ust. $ 53 a $ 54 ođs.l a 2 zźů<. č,.71'11967 Zb. o správnom
konaní vzneníjeho novely č,.52712003 Z.z. podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia na okresný urad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek
štatnej vodnej správy, Huľbanova 2l, Senec.

obcĺ Miloslavov sa ukladá vyvesĺt'túto vyhlášku po dobu 15 dní' deň vyvesenia a zvesenie
na vyhláške potvrdĺt'a odoslat'tunajšiemu úľadu. Deň zvesenĺa veľejnej vyhlášĘ je dňom
doľučenia.

lng. Beáta

Ąn
r'f
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\Ĺ ()o
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Toto ľozhodnutie (vyhláška) musí bý vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce, aj na stránke
príslušného orgánu: http://www.minv.slď?uradna_tabula-20). Posledný deň vyvesenia sa
považuje za deň, doručenia. Po uplynutí doby urěenej na vyvesenie žiadame, aby verejná
vyhlĺĺška bola vľátená na okresný úľad s vyznačen;im dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlĺĺŠky.

Vyvesená dřr^.../. :!.....L.,.. /.:. !:(... Zvesenádňa.................''

Podpis, pečiatkaPodpis, pečiatka

,L/ 
"

Doručí sa:

1. RTP 01 s.r.o.' Záborského 42,831 03 Bľatislava (vlastník p. čl. I85l298, 185/354 -

t8st432)
2. Obec Mĺloslavov1900 42 Mĺloslavov- vyhláška na vyvesenĺe
3. Obec Miloslavov,900 42 Miloslavov (vlastník p. č.: 185/94)
4. SlovensĘ pozemkový fond, Blidkova 36, 815 17 Bľatislava (vlastník p. č.: 1063123 KNE)
Dotknuté organy a otganizácie a susedia:
5. Bľatislavská vodaľenská spoločnosť, a. s., PrešovskźL 48,826 46 Bratĺs|ava29
6. Západoslovenská distľibučná, ä.S ., Culenova 6, 816 47 Bratislava.,
7. Regionálny urad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bľatislava
8. okľesné riaditel'swo Hasičského azácllranrlého zboru v Pezinku, Hasičská ul.4, 902 0l

Pezinok
9. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské ruvy 44lb,825 1l Bratislava
10. okľesné riaditeľstvo PZ v Bratislave - okolie, okľesný dopravný inšpektorát v Senci,

Hollého 8, P. o. Box 59,903 0l Senec
11. Kĺajský pamiatkový urad Bľatislava, Leškova 17, 8l1 04 Bľatislava
12. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81'7 62 Bratislava
13. BSK, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská16,820 05 Bľatislava 25

1 4. Hydromeliorácie š.p., Vľakun ská 29, 82l 06 Bratislava
15. Slovenský vodohospodarsĘ podnik, š. p., oZ Bľatislava, Kaľloveská 2,84Ż 17 Bľatislava 4
16. okľesný urad Senec, odbor starostlivosti o životné pľostredie, úsek posudzovaniavplyvov na

žívotĺé prostredie, Hurbanova 2|,903 01 Senec
17. Technická inšpekcia, a. s., Tľnavská 167156,82l02 Bľatislava-RuŽinov
18.Združenie domoqýoh samospráv, Námestie SNP 13, P. o. Box 2l8, 850 00 Bratislava

Pretož'e sa jedná o ľozsĺahlu líniovú stavbu s vel'kým počtom účastníkov konanĺa, ostatným
účastníkom konanĺa sa oznámenie doľučuje podl'a $ 69' ods. 2 stavebného zákona foľmou
veľejnej vyhlášky. Deň zvesenĺa verejnej vyhlášĘ je dňom doručenia.
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