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Veľejná vyhláška
okresný úrad Bľatislava, odboľ opravných pľostriedkov, referát starostlivosti o životné
prostredie, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava oznamuje podľa $ 26 zźi<ona č:. 7111967 Zb.
o spľávnom konaní (správny poľiadok) v znení neskoľšíchpredpisov apodľa $ 6l ods. 4 a $
69 ods. 2 zákoĺa č'. 50/1976 Zb. o územnom planovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších pľedpisov verej nou vyhláškou toto ľozhodnutie :

ROZHODNUTIE
okresný úrad Bratislava, odbor opľavných prostriedkov, referát starostlivosti o Životné
prostredie, Tomášiková 46, 83Ż 05 Bratislava (ďalej len ,,odvolací orgán")' ako príslušnýodvolací
oľgánpodľa $ 4 ods.2 písm. b) aods. 4zźtkonač'180/2013 Z.z.oorganizácii miestnej štátnej správy

aozmene a doplnení niektoých zákonov vspojení s $ l ods.l písm. b) zźlkonač:.525/2003 Z.z.
o štátnej spľáve staľostlivosti o životnéprostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
v odvolacom konaní preskúmal rozhodnutie okresného úľaduSenec, odboľ starostlivosti o životné
prostredie, Hurbanova ulica ě. 2|,903 01 Senec (ďalej len pľvostupňový spľávny orgán"), ěj: oU-SCOSZP-ZO18/001603/G-4lKe(Ż017l014684) zo dťla 06.02' 2018 vo veci povolenia podlä $ 26 ods' 1
zźtkona č,. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR ě. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskoľšíchpredpisov (d'alej len ,,zźtkon o vodách") a $ 66 zźlkona č,. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zźlkon") na
uskutoěnenie vodných stavieb: ,,IBv Alžbetin Dvoľ, II*' so 02 - Verejný vodovod
s pľípojkamĹ
ta paľcelách č.: ,,C" KN 185/298, t85l94,,,E" KN 1063123, So 03 - Verejná
kanalizácia + CS s prípojkami, na paľcelách č.: ,,C" KN 185/298, ,,C" KN 185/94, ,,Eo' KN
1063123, Navrhované vodovodné akanalizačnépľípojkyna paľcelách registra ,,C" KN
1851354, 1851356, 185/358, 1851359, 1851360, 1851361, r85/362, 1851363, r85l 364, r851365,
1851366, rg5l 367,195/368, 1851369, 1851370, 1851371, 1851372, 1851373, 1851374, r85l
375, rg5l 376, rg5l377,1g5l 378, l85l 379, 1851380, 185/381, 185/383,1851384, 185/385,
185/386, 1851387, 185/388, 185/389, t851390, t85139t, 1851392, 1851393, 1851394, 1851395,
rg5l396,tg5l3g7,lg5/399, 1851399,185/400, 185/401, 1851402,1851403,1851404,1851405,
1851406, 1951407, 195/408, 1851409, 185/410, t85l4rr, 1851412, 1851413, 1851414, 1851415,
1851416, I85l4l7, 185/418, t85l4l9, l85l420, I85l42I, I85l422, I85l 423, l85l 4Ż4'
I85l425, I851426, I851427, I85l428, I85l429, l85l430, I85l43l, l85l432, katastrálne Ílzemie
Miloslavov, časťAlžbetin Dvor, pre stavebníka: RTP 01 s.ľ.o., Záborského 42r 831 03
Bľatislava, Ičo: 47 5g0 742 konatel' Ing. Peter Novosad v zastĘení Ing. arch. Maľtin
Arpáš' Kukučínova985lt2, 831 03 Bľatislava.
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Na zĺĺkladevýsledkov odvolacieho

konania, preštudovania administratívneho spisu

k veci, všetkých dóvodov uvedených v odvolaní, odvolací orgán odvolanie Združenia
domoých samospľáv, Námestie SNP l3, 850 00 Bľatislava, podané elektronickou poštou zo
dňa 18. OŻ' zOIs podľa $ 59 ods. Ż zźkoĺač' 7llt967 Zb. o správnom konaní v znení
neskoľšíchpľedpisôv (ďaiej len ,,spľávny poriadok") zamieta anapadnuté ľozhodnutie

potvrdzuje.

odôvodnenie
Prvostupňový správny orgán napadnuým rozhodnutím ěj: OU-SC-OśZP-2018/001603/G4lKe(20I7/01468Đ ro ář.,uoa' oz._zolg povolil podl'a $ 26 ods' l zźlkona o vodách a $ 66 stavebného
zákona uskutočnenie vodných stavieb: ,,lgv Alžbetin Dvor, II"' So 02 - Verejný vodovod
_ Verejná
s pľípojkami, na parcelách č.: ,,C" KN 185l2g8, t85l94,,,E" KN 1063lŻ3, So 03
uänńiźacia+ ČS sprípojkami, na parcelách č.: ,,Coo KN I85l298,,,Coo KN 1,85194,,,E'o KN
1063123, Navľhované_vódovodnéakanalizačné prípojky na parcelách ľegistra ,,C" KN
1g51354,,185/356, 1g5/358, 1851359,1851360,t851361,1.851362,1851363,1851364,185/365'
rg5866;,, tgsl 367,1g5/36g, 1951369, 1851370, rľ5l37r, 1851372, 1851313, 1851374, r85l

375, L85l 376, t85l377,I85l 378, ĺ85l 37g, I85l380, 185/381, 185/383, I85l384,185/385'
185/386, 1g513g7,185/38g, 1g5/389, 185/390, 185/391, 1851392,1851393,1851394,1851395,
1g51396,1851397,185/3g8, Ig5l3gg,185/400, 185/401, 1851402,1851403,1851404,1851405,
I85l406, 1851407, ĺ85l4O8, t85l40g,185/410, I85l4t1, l85l4l2, I85l4I3,l85l4I4, I85l4ĺ5,
IB5l4I6i,, IB5!4I7, IB5!4IB, l85l4lg, 1851420, 1851421, 1851422, I85l 423, I85l 424,
územie
I85l425i, I851426, I85l427,1851428,I85l42g,I85l43O, l85l43I, t85l432, katastrálne
Miloslavov, časťAlžbetin Dvor, pre stavebníka: RTP 01 s.r.o., Záborského 42, 831 03
Bľatislava, ĺČo:ąl 59O 74zkonateľ Ing. Peter Novosad v zastupení Ing. Aĺch. Martin Arpáš'
Kukuěínov a 985 l 12, 83 1 03 Bľatislava.

zo dť:.a06.02.
Proti ľozhodnutiu čj: oU-SC-oSZP-2018/001603/G-4lKe(20|71014684)
00 Bratislava
850
13,
2018 sa odvolalo Združőníe domoých samospľáv, Námestie SNP
cestou elektronickej podateľne dňa I-8. 12.2018. Vo svojom odvolaní uvádza, Že ZdruŽenie
domových .u.o'ýá., nebolo oboznámené s podkladmi rozhodnutia v rozpore s $ Z3
správnóho poriađku.V dôsledku neoboznámenia sa s podkladmi ľozhodnutia bolo
o'dvolateľoviupľetéprávo na vyjadrenie k podkladom rozhodnutia a navrhnúť ďalšie dôkazy
podľa $ 33 ods. ď správnehó poriadku, čímspľávny orgán porušil zäsadu umoŽnenia
účastníkovikonania .^f"ktĺro''. ľrä3iľsvoje prźtva azéujmy podľa $ 3 ods. 2 správneho
poriadku. Tým bolo odvolateľovi ztnovéřl upreté právo podľa č1. 6 ods. -4 Aaľhurského
odvolacieho
dohovoru č,. 4312006 Z.z.. Odvolateľ zároveň,žiadabý'oboznámený s podkladmi
v
samotnom
poĺiadku
podľa $ 33 ods. 2 a $ 56 správneho
konania pre účelyvyjadrenia
'Żároveřl sa
Žiada, aby v rozhodnutí o odvolaní boli všetky námieĘ
konaní o odvolaní.
orgán aby
v odvolaní citované podľa $ 47 ods. 3 pośledná veta spľávneho poriadku a odvolací
uviedol ako sa s nimi vysporiadal a ako ich zohľadnil'
Pľvostupňouy spiarr''y orgáĺ sám o odvolaní nerozhodol, napadnuté ľozhodnutie ěj.:
oU-sC-oSZP-20l8l0orcoiĺc-ąlKe(2O17llI4684) zo dňa 06. 02.2018 spolu so spisoqým
05. 2018
materiálom pľedložil listom čj.: oU-SC-osZP-2018/001603/Ke-190 zo đř:n10.
bol
podľa $ s7 đds.2 správneho p*iudk na odvolací oľgán' Kompletný administratívny spis
'
na odvolací orgán doručený dřn23.05. 2018.
povinný zistiť
Podľa ustanovenia $ 32 ods. 1 a2 spľávneho poriadku spľávny orgánje
podklady pre
presne aúplne skutoěný stav veci aza tým účelomsi obstarať potrebné
pre
Podkladom
viazaný len návľhmi účastníkovkonania.
rozhodnutie. Pritom
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rozhodnutie sú najmä podania, návľĘ a vyjadľenia účastníkovkonania, dőkazy, čestné
vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne mtlme alebo znźlme spľávnemu oľgánu zjeho
uradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pľe rozhodnutie určuje spľávny
orgĺán.

Podľa ustanovenia $ 46 spľávneho poriadku rozhodnutie musí byt'v súlade so zákonmi
a ostatnými pľávnymi pľeđpismi,musí ho vydať orgán na to príslušný,musí vycháđzaťzo
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísanénáležitosti.
Podľa ustanovenia $ 59 ods. l správneho poriadku odvolací orgárt preskúma napadnuté
ľozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené
vady odstráni. Podľa ustanovenia $ 59 ods. 2 spľávneho poriadku' ak sú pre to dôvody,
odvolací oryźľ'rozhodnutie zmení alebo zľuší,inak odvolanie zanietnę a rozhodnutie potvľdí.

odvolací orgán pľeskúmanímpodaného odvolania zistil, že splňa podmienky podľa
spľávneho poriadku, čo do včasnosti a prípustnosti podania. odvolací orgán preto v súlade s $
59 ods. 1 správneho poriadku predložený spisový materiál spolu s napadnutým
prvostupňovým rozhođnutíma predloženým odvolaním preskúmal v celom rozsahu a dospel
k nasledovnýmzávercm.

Na základe predloženéhospisového materiálu odvolací oľgán konštatuje, Že pri
ľozhodovanívo veci povoleniapodľa $ 26 ods. I zákona o vodách a $ 66 stavebného zékona
Verejný vodovod
na uskutočnenie vodnej stavby: ,,IBv AlŽbetin Dvor, II", So 02
VeĘná kanalízácia + Čss prípojkami, katastrálne i'zemie
s pľípojkami, So
Miloslavov, časťAlžbetin Dvor, pre stavebníka: RTP 01 s.ľ.o., Záborského 42, 83l 03
Bratislava, lČo: ąl 59O 742 konateľ Ing. Peter Novosad v zastúpení Ing. Aľch. Maľtin Arpáš,
Kukučínova985ll2,83l 03 Bľatislava zo strany prvostupňového spľávneho orgánu nedošlo
k pochybeniu a k dôvodom odvolania dáva nasledovné stanovisko:

-
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odvolací orgán na zźklade preštudovaného administratívneho spisu konštaĘe, že
pľvostupňoý správny orgán posfupoval po podaní návľhu na vydanie vodoprávneho
povolenia na vođnéstavy procesne správne, tj. podaný návth pľeskúmal ztoho hľadiska, či
obsahuje všetky potrebné náleŽitosti, ato aj vo vazbe na obsah pľojektovej dokumentácie, ako
aj dokladov, ktoľéje navrhovateľ povinný k návrhu priložiť,účastníkomkonania dal moŽnosť

pripomienky, čímdostatočným a kvalifikovaným spôsobom
azákomým spôsobom sazaoberal
so vznesenými námietkami účastníkovkonania, v dôsledku čoho vydal odvolaním napadnuté
rozhodnutie, ktoré vychádza z dostatočne zisteného skutkového stavu veci a spľávnej právnej
úvaĘ' čo má za následok, že napađnutérozhodnutie je vydané v súlade so zíkonom aje
preskúmateľnév plnom rozsahu. Závazným podkladom pľe vyđanievodoprávneho
ľozhodnutia jeuzemný plarrobce Miloslavov v zneĺi neskorších zmien a doplnkov -Zmeny a
doplnky č. 0Il2012 aZmeny adoplnky č. Il20l3. obec Miloslavov listom čj.:
uplatnit' svoje námietĘ

a

zabezpečil ich procesné pttrva, dostatočne, kvalifikovaným

330212017lKK zo dňa 18. 1Ż.2017 k pľedmetným vođnýmstavbám vydala podľa $ 140b ods.
1 stavebného zákona ztwäznéstanovisko, čímpotvrdila súlad a dodržanie podmienok
územnéhorozhodnutia č j ': sÚ-zgzzlz}I6-2}I7lI<K zo dřla 23. 05. 2OI7 , právoplatn é dřr- 17 .
r0.2017
Na navrhovanú činnosť

AlŽbetin Dvor

IIo',

ktoľej súěasťousú aj vodné stavby ,,So

',IBV
02 _ Veľejný vodovod s pľípojkami,So 03 _ Verejná kana|izácia + CS s prípojkami a
Navľhované vodovodné akanalizačné prípojĘ", pľvostupňoý správny orgán, úsek
pľostľedie vydal rożlodnutie čj.: OU-SC-OSZPposudzovania vplyvov na žívotĺé

2017l000735-Gu (2016113440) zo dňa 17.02.2017, ktorym rozhodol, Že navľhovaná činnosť
a

J

sa nebude posudzovať podľa zéů<onač,. 2412006 Z.z. oposudzovaní vplyvov na životné
prostredie á o
a áophení niektoých zákonov v znęní neskoršícń predpisov. Úsek
'rrr.rr.
posudzovania vplyvov na Životné prostredie listom čj.:oU-SC-OSZP-2018/05890-002-Guzo
dňa 05. 02. 2018 vyda| zźlväznéstanovisko, ktorým konštatoval, že návrh na začatíe
vodopľávneho konania je zkoncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní
vplyvov na živ otné pľo stredie'

odvolací orgĺán konštatuje, že pľvosfupňový správny orgán listom čj.:oU-SC-oSZP2OI7l0l4684NY-4tlKe zo dňa20. 12.2OI7 oznźmil začatie vodopľávneho konania veľejnou
vyhláškou, ktorá bola na prvostupňovom správnom orgáne vyvesená od2I' 12.2017 do 04.
0l. 2018 a na obci Miloslavov od 09. 01. 2018 doŻ5.0l. 2018 a súčasnezverejnil na stránke
uradu: http://www.minv.slď?uradna-tabula-20. Tým pľvostupňový správny orgán poskýol
účastníkomkonania a zúčastnenýmosobám dostatočný priestor aby v súlade s $ 23 mohli
nazeruť do spisu, robiť si z neho výpisky, odpisy alebo dostať informáciu zo spisu' o tejto
skutočnosti, mieste ačase nazĺetia do spisu boli účastnícikonania azűčastĺenéosoby
infoľmovaní v pređmetnom oznámęni o začatívodopľávneho konania veľejnou vyhláškou.
Podľa $ 33 ods. 2 správneho poľiadku; ,,Spróvny orgĺźnje povinný dąť účastníkom
konania a zúčastnenýmosobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť
kjeho podktadu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhru)ť jeho doplnenie."
Podľa $ 3 ods. 2 správneho poriadku: ,,Správne orgány sú povinné postupovaťv konąní
konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa
v úzkej súčinnostis účastnílcľni
konanie tyka, ą dať im vždy prítežitosť,aby mohli svoje práva a záujmy účinneobhajovať,
najmd sa vyjadriť k podktadu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Učąstníkom konania,
zúčastnenýmosobám a iným osobóm, ktorých sa konanie ýka, musia správne oľgány
poslEtovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych pľedpisov neutrpeli v konaní ujmu.

odvolací orgán konštatuje, že ZdruŽenie domoých samospráv, ako zűěastnentĺ osoba
malo dostatočný pľiestor, aby v návŻiznosti na oznźlmenie vodoprávneho konania verejnou
vyhláškou zo día 20. 12. 2OI7 a zveľejnenie na stránke uľadu: http://www.łninv.slď?uradnatabu!a-Z), malo možnosťsa vyjadriť pred vydaním ľozhodnutia kjeho podkladom amohlo
v určenom čase nahliadnuť do spisu. Túto moŽnosť Združęníedomových samospráv
nevyuŽilo.

Prvostupňový správny orgán v oznźtmeni o zač,ati vodopľávneho konania verejnou
vyhláškou a łerejnením na webovej stľánke uľadu vypísal zaěiatok vodoprávneho konania
azároveřĺ oznámi| upustenie od miestneho zisťovania avynal účastníkovkonania
a zúčastnenéosoby kde, kedy a v akej lehote môŽu nahliadnuť do spisu. Nakoľko
pľvostupňový správny orgán upustil od miestneho zisťovania, odvolací otgćn zastźĺvanźlzor,
žę oznámeníe o zaěatí vodopľávneho konania zároveí nabrádza povinnosť správneho orgiĺnu
umoŽniť účastníkomkonania a zúčastneným osobĺím,aby sa v stanovenej lehote mohli
vy,jadľiť k podkladom ľozhodnutia. Nakoľko v stanovenej lehote sa žiadny účastníkkonania
ani zúčastnenáosoba k podkladom rozhodnutia nevyjadrili a nemali námietĘ krealizětcii
vodnej stavby, pľvostupňový spľávny orgán vydal vodopľávne povolenie na pľedmetnévodné
stavbý, ktoráv zmysle $ 3 ods. Izákona č). 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a veľejných
kana|izácíách aozmene adoplnení ztlkona č. 276/200l Z.z' oľegulácii vsieťových
odvetviach budú s|úŽiťako verejná kana|izácia averejný vodovod azriaďuju sa abudú
prevádzkované vo verejnom záujme, najmä na úěely hľomadného odvádzania odpadových
sídelných útvarov a hĺomadnéhozásobovania obyvateľov pitnou vodou.
uod
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Združenie domových samospráv

vo svojom odvolaní Žiada byt'

oboznámené
s podkladmi odvolacieho konania pľe účely$ 33 ods. 2 a $ 56 správneho poriadku.

odvolací oľgán k poŽiadavke Združenia domoých samospráv, aby bolo oboznámené
podkladmi
podľa $ 33 ods. 2 spľávneho poľiadku konštatuje, Že k porušeniu tohto
s

ustanovenia spľávneho poriadku môŽe dôjsť aj v postupe odvolacieho oľgánu a to vtedy, ak
odvolací oľgiĺnpodľa $ 59 ods' 1 správneho poriadku doplní dokazovanie vykonaním nových
dôkazov bez toho, aby dal účastníkomkonania, resp. zúčastnenej osobe moŽnosť vyjadĺiť sa
k daným výsledkom dokazovania. Na druhej stľane, ak bol účastníkkonania oboznlímený so
skutkovým podkladom rozhodnutia, zktorého vychádza| vodôvodnení ľozhodnutia
pľvostupňový správny oľgĺín,a účastníkkonania pľoti nemu nemal v odvolaní námietĘ, nie
je potrebné, aby odvolací orgán vykonal o tomto skutkovom podklade ďalšie zisťovanię alebo
aby výsledok už skôr vykonaných zisťovanípred vydaním svojho ľozhodnutia opakovane
pľedkladal účastníkomkonania na vyjadľenie.

Podľa $ 56 správneho poriadku: ,,Spróvny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
upovedomí ostatných účastníkovkonania o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa
k nemu vyjadrili, a podľa potreby doplní konąnie vykonaním novonavrhnuých dôknzov."
odvolací orgán k ustanoveniu $ 56 spľávneho poriadku konštatuje, že táto povinnosť sa
vďahlje na pľvosfupňový správny orgán, ktoqý napadnuté rozhodnutie vydal a túto povinnosť
prvostupňový správny orgán aj vykonal tým, Že listom čj.:oU-SC-OSZP-2018/1603^/Y6lKe(20I7lOI4684) zo dňa 19. 03. 2018 upovedomil verejnou vyhláškou ostaĘých
účastníkovkonania o obsahu podaného odvolania pľoti napadnutému rozhodnutiu. Verejná
vyhláška bola na prvostupňovom spľávnom orgáne zveľejnená vteľmíne od 19. 03. 2018 do
03. 04. 2018 ana obci Miloslavov vtermíne od29.03. 2018 do 09. 04.2018 a súčasne
zverejnil upovedomenie o odvolaní na stránke uľadu: http://www.minv.slď?uradna-tabu1a-20.
Zároveřĺ boli vyzvaní, aby sa v lehote do 7 dní odo dňa doručenia k obsahu odvolania
vyjadľili.

odvolací orgán záveľom konštaĘe, že ZdruŽenie domových samospľáv vo svojom
odvolaní neuviedlo žiadĺękonkľétne námietĘ a pripomienky k napadnutému vodoprávnemu
rozhodnutiu, preto sa nemá s akými pripomienkami vyspońadať azohľadniť ich vo svojom
rozhodnutí.

odvolací orgán konštatuje, žę pľvostupňový spľávny orgán v konaní postupoval
v zmysle ustanovení $ 26 ods. I zákona o vodách, $ 66 stavebného ztl<oĺa, zaoberal sa
všeĄými stanoviskami a pľipomienkami v ľámci spľávneho konania a rozhodol v súlade
s plaĘými ustanovenia legislatívnych predpisov na úseku štátnej spľávy staľostlivosti
o životnépľostredie a v súlade so správnym poriadkom.

odvolací orgán záverom poukazuje na skutočnosť,Že prvosfupňové ako

aj

druhostupňové ľozhodnutie tvoria jeden celok, z čoho vyplýva, že druhostupňový správny
orgán, pokiaľ má za preukázané, že neexistujú rozpory v dôkazoch, tak ako je to v tomto
prípade, sa môže stotoŽniť apoukázať na obsah prvostupňového spľávneho rozhodnutia'

V dôvodoch odvolania neboli uvedené nové skutočnosti ani navrhnuté nové dökazy,
ktoré by sa týkali pľedmetu vođoprávneho povolenia na vodnú stavbu, preto odvolací oľgán
rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa $ 59 ods. 4 spľávneho poľiadku nemoŽno ďalej
odvolať . Toto rozhodnutie je na zźk|adę žaLoby do 2 mesiacov od oznámenia preskúmateľné
súdom.

Toto ľozhodnutie o povolení stavby má povahu verejnej vyhlášky a musí bý' vyvesené
po dobu 15 dní na úľadnej tabuli obce Miloslavov ana okresnom úrade Senec, ako aj na
it'eok" príslušnéhoorgánu: http//www.minv's1ď?uradna-tabula-14. Posledný deň vyvesenia je
dňom doručenia. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie žiadane verejnú vyhlášku
s vyznačeným dátumom vyvesenia azvesenia vľátiť na okľesný úrad Bratislava, odbor
opravných prostriedkov, Tomášik ov á 46, 832 05 Bľatislava.
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Vyvesené dňa:
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Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

Doručísa verejnou vyhláškou:
1. oryanižácie alebo občania, ktoých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
_
stavbĺám môžu byť navrhovanou stavbou pľiamo dotknuté obęc Miloslavov.
Ż. organizácie alebo občania, ktoých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
_
stavbám môŽu byť navrhovanou stavbou pľiamo dotknuté okresný úľadSenec.
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Doručísa:
1. RTP 0l s.ľ.o.' Zźlbotského42,83103 Bľatislava (vlastník p. č:' I85l298,I85l354 I&sl432)
(Ź1 obec Miloslavov,9OO 42 Miloslavov (vlastník p. č.: 185/94)
t3' Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 815 l7 Bľatislava (vlastník p. č.: 1063/23 KNE)
Dotknuté oľgány a orgarizácie a susedia:
4. Bratislavská vodarenská spoločnosť, a. s., Prešovskä48, 826 46 Btatis|ava 29
5' Zźryadoslovenská distľibučná, ä'S ., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,
6. Regionálny urad verejného zdravotníctva, RuŽinovská č.8, 820 09 Bratislava
7 . okresné riaditeľstvo Hasičskéhoazácllraĺlného zboru v Pezinku, Hasičská ul. ,902 0l
Pezinok
8. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské ruvy 44lb,825 1I Bratislava
9. okĺesnériaditeľstvo PZ v Bratislave _ okolie, okresný dopravný inšpektorát v Senci,
Hollého 8, P' o. Box 59,903 0l Senec
10. IGajský pamiatkový úrad Bľatislava, Leškova 17,8I1 04 Bratislava
11. Slovak Telecom, a.s.' Bajkalská28, 8I7 62 Bratislava
12. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,820 05 Bratislava 25
1 3. Hydromeliorácie
š'p., Vľakun ská 29, 8ŻI 06 Bratislava
14. Slovenský vodohospod. podnik, š'p., oZ Bratislava, Karloveská2,842 t7 Bratislava 4
l5. okresný úľadSenec, odbor starostlivosti o životnépľostredie, úsek posudzovania vplyvov
ĺaživotnéprostľedie, Hurbanova 2I,903 01 Senec
16. Technická inšpekcia, a. s., Tmavská 167156,82l0Ż Bratislava_Ružinov
17. Združenie domových samosp-ráv, Námestie SNP 13, P. o. Box 218, 850 00 Bratislava
18. okresný trađSenec, osŻP, SVS, Hurbanova 2l,903 01 Senec + spis
19. 2 x spis
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