
Č. j. SU-140/2018/Ra

OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181, 90042

V Miloslavove 20.07.2018

ROZHODNUTIE

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa § 117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe 
vykonaného konania, podľa §§ 46,47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a podľa §§ 
39, 39a ods.1,2 stavebného zákona, v spojení s §4 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby :

„Dopravná a technická infraštruktúra, IBV Miloslavov Alžbetin Dvor“,

v členení na stavebné objekty:
SO-01 komunikácie a spevnené plochy
SO-02 splašková kanalizácia a prípojky splaš, kanalizácie
SO-03 čerpacia stanica splaškových vôd
SO-04 dažďová kanalizácia
SO-05 vodovod a vodovodné prípojky
SO-06 plynovod distribučný a pripojovacie plynovody
SO-07 NN kábelové rozvody
SO-08 NN prípojky
SO-09 verejné osvetlenie
SO-10 komunikácia hlavná obslužná (MO9,5/30 Cl)

Umiestnenie stavby na parcelách, č.:
Miloslavov, miestna časť Alžbetin Dvor parc.č. 482/3, 482/112-205, 482/211-230, 
482/206,440/1,480/164,457,439/130,439/148, KNC k. ú. Miloslavov.

navrhovateľovi: Reality Miloslavov spol. s r.o., Podunajská 25, 82106 Bratislava, IČO: 50412710

účel stavby: inžinierska stavba - podľa § 43a ods.3 písm.a), f), g), i) stavebného zákona
technická infraštrutúra s obslužnými komunikáciami k stavebným pozemkom na výstavbu 
53 rodinných domov

Umiestnenie stavby, popis stavby, dopravné riešenie, statická doprava:
Stavba sa umiestňuje podľa dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie spracovanej ADM design, s.r.o..
Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava, podľa priloženej koordinačnej situácie stavby.
Záujmové územie pre plánovanú IBV sa nachádza v katastri obci Miloslavov, okres Senec, na 
severovýchodnom okraji miestnej časti Alžbetin Dvor v rozsahu plochy ohraničenej existujúcimi 
komunikáciami: ulicami Stvrtocká, Wienerova Alej, Kysucká ul. a plánovanou hlavnou obslužnou 
komunikáciou Cl. Navrhovaná stavba „Dopravná a technická infraštruktúra, IBV Miloslavov Alžbetin 
Dvor“ rieši verejné inžinierske siete a prípojky, obslužné komunikácie a spevnené plochy pre novú obytnú 
zónu IBV v miestnej časti Alžbetin Dvor, na ploche v územnom pláne obce Miloslavov označenej ako 
rozvojový zámer RZ8. Riešené územie je rozparcelované pre výstavbu izolovaných rodinných domov 
a dvojdomov na parcelách č. 482/118 -205 a polyfunkčných domov s občianskou vybavenosťou na parcelách 
č. 482/113 -117, celkom na 93 stavebných parciel z toho 88 na rodinné domy a dvojdomý a 5 parciel pre



polyfunkčné objekty, pre tieto sú v rámci predmetnej stavby riešené prípojky inžinierskych sietí a navrhované 
bilancie. Navrhovaná parcelizácia vychádza z limitov stanovených v územnom pláne, ktorý stanovuje 
minimálne možné výmery pozemkov a ich zastavanosť: spôsob zástavby - izolovaná zástavba a združená 
zástavba max. 15% plochy, index zastavanej plochy pozemkov do 800 nr je max 0,25 a pozemkov 
nad 800 m2 je max 0,30. Minimálna výmera pozemkov s max 2 b. j. je min 600 m2 a s max 3 b. j. je min 800 
m2. Stavebná čiara bude pre všetky objekty je rovnaká 6,0 m od uličnej čiary.
Navrhované miestne obslužné komunikácie v riešenom území ako aj všetky navrhované rozvody verejných 
inžinierskych sietí sú umiestnené na parcele 482/3.

Dopravné riešenie predmetnej stavby: objekt „SO-01 komunikácie a spevnené plochy“ je navrhnutý ako 
vnútro-blokový dopravný súbor miestnych obslužných komunikácií. Celkove sa uvažuje s návrhom 8 nových 
miestnych komunikácií a s rekonštrukciou miestnej komunikácie Štvrtocká ulica v rozsahu po križovatku 
s južným úsekom obslužnej komunikácie Cl.
Nové navrhované komunikácie v rámci stavebného objektu „SO-01 komunikácie a spevnené plochy“ hudú:
- Vetva „A“ - miestna komunikácia dĺžky 405 m, kategórie MO 6,5/30, funkčnej triedy C3, s chodníkom a 
zeleným pásom, obojsmerná premávka,
- Vetva „B“ - miestna komunikácia v obytnej zóne dĺžky 133 m, funkčnej triedy Dl, s chodníkom a zeleným 
pásom, možná obojsmerná premávka,
- Vetva „C“ - miestna komunikácia dĺžky 100 m, kategórie MO 4/30, funkčnej triedy C3, s chodníkom a 
zeleným pásom, jednosmerná premávka,
- Vetva „D“ - miestna komunikácia dĺžky 118 m, kategórie MO 4/30, funkčnej triedy C3, s chodníkom a 
zeleným pásom, jednosmerná premávka,
- Vetva „Dl“ - miestna komunikácia dĺžky 100 m, modifikovanej kategórie MO 5,75/30, funkčnej triedy C3, s 
chodníkom a parkovacím pruhom, jednosmerná premávka,
- Vetva „E“ - miestna komunikácia dĺžky 136 m, kategórie MO 4/30, funkčnej triedy C3, s chodníkom a 
zeleným pásom, jednosmerná premávka,
- Vetva „F“ - miestna komunikácia dĺžky 155 m, kategórie MO 4/30, funkčnej triedy C3, s chodníkom a 
zeleným pásom, jednosmerná premávka,
- Vetva „Fl“ - miestna komunikácia dĺžky 100 m, modifikovanej kategórie MO 5,75/30, funkčnej triedy C3, s 
chodníkom a parkovacím pruhom, jednosmerná premávka.
Rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie Štvrtocká ulica: na dĺžke 134 m pozostáva v jej v úprave na 
kategóriu MO 7/30, funkčnej triedy C3, s jednostranným chodníkom s napojením na navrhovanú vetvu „A“. V 
križovatke Štvrtocká - Wienerova Alej bude rekonštrukcia Štvrtockej ulice napojená na existujúcu 
komunikáciu. Na opačnom konci upravenej komunikácie bude dočasne napojená na existujúcu komunikáciu. 
Existujúca konštrukcia vozovky sa v potrebnom rozsahu vybúra, vykonajú sa zemné práce v potrebnom 
rozsahu. Hrany styku s existujúcou komunikáciou sa zrežú a začistia. Napojenie na existujúcu komunikáciu sa 
prevedie plynulé. Teleso komunikácie bude ohraničené cestným obrubníkom. Obrubník bude v mieste 
dosypávky zapustený do úrovne krytu. Zabezpečí sa tým odtok povrchovej vody z vozovky do terénu. Obrubník 
na hrane s chodníkom š. 2,20 m bude uložený 120 mm vyššie ako obrusná vrstva vozovky. Tým vzniká optické 
aj fyzické oddelenie chodníka od komunikácie. Chodník bude vedený po ľavej strane komunikácie na hrane s 
pozemkami navrhovanej IBV. V križovatke vetva „A“ - Štvrtocká ulica bude chodník napojený na navrhovaný 
priechod pre chodcov bezbariérovo. Za križovatkou vetva „A“ - Štvrtocká ulica bude chodník š. 2,0 m 
pokračovať ohraničený komunikáciou a zeleným pásom, ktorý bude až zasahovať až po hranicu pozemku 
uvažovanej IBV. Chodník bude po 50 m napojený na navrhovaný chodník smerovaný do vnútorného bloku 
IBV. Šírka tohto chodníka bude 3,0 m. Za týmto napojením bude chodník š. 2,0 m vedený až po koniec úpravy 
Štvrtockej ulice, kde bude ukončený. Na existujúcej komunikácií sa nenachádza chodník, no v budúcnosti sa 
uvažuje s výstavbou na ďalších pozemkoch s napojením na Štvrtockú ulicu. Na zrekonštruovanej komunikácií 
budú osadené zvislé dopravné značky a vodorovné dopravné značenie.
Celkové ťažiskové dopravné napojenie riešeného územia bude na „objekt SO-10 hlavnú obslužnú 
komunikáciu“ dopravného významu Cl, ktorá je navrhnutá ako obojsmerná dvojpruhová komunikácia v 
šírkovom usporiadaní komunikácie MO9,5/50. Objekt SO-10 je severným úsekom tejto komunikácie Cl v 
dĺžke 193,78m, čo reprezentuje % celkovej dĺžky tejto komunikácie v dotyku s riešeným územím. 
Navrhovaná komunikácia objekt SO-10 je situovaná na parcele 482/206 a novovytvorených parcelách 482/211- 
230, k. ň, Miloslavov. Celková šírka uličného priestoru bude 13,0m. Šírka jazdných pruhov je 3,5 m, jazdné 
pruhy budú doplnené spevnenou krajnicou šírky 0,75 m. V časti spevnenej krajnice bude vyznačený vodiaci 
prúžok šírky 0,25m. Po oboch stranách bude komunikácie je navrhnutý chodník šírky 2,25. Šírka chodníka je 
tvorená bezpečnostným odstupom0,5m od dynamickej dopravy , 1,5m šírka dvoch pruhov pre chodcov a šírka



0,25m bezpečnostný odstup po predpokladané oplotenie pozdĺž IBV. Komunikácia a chodníky pozdĺž nej budú 
plynulo prepojené na ďalšiu časť komunikácie v dotyku s riešeným územím, ktorá je súčasťou iného projektu. 
Odvodnenie: povrchové zrážkové vody z komunikácií a chodníkov budú pozdĺžnym a priečnym zvedené do 
vpustov, do navrhovaných odvodňovacích systémov v teréne alebo do zelených plôch. Všetky detaily osadenia 
prefabrikovaných prvkov musia byť zrealizované podľa platných STN a TPV výrobcu (dodávateľa). Pláň 
chodníkov a komunikácií bude spádovaná rovnakým smerom ako ich kryt.

SO-02 splašková kanalizácia a prípojky splaškovej kanalizácie
Kanalizácia je navrhnutá ako delený systém, splašková kanalizácia bude odvádzať len splaškové vody 
z budúcej zástavby IBV.
Miesto pripojenia navrhovanej kanalizačnej siete z riešeného územia je v križovatke ulíc Wienerova 
Alej - Štvrtocká. Napojenie bude do dna existujúcej šachty RSe. Od bodu napojenia po šachtu RŠ1 je v 
dĺžke 25m navrhnuté predĺženie existujúcej verejnej kanalizácie - vetva A, a to pozdĺž komunikácie. Do nej 
bude zaústené potrubie z riešeného územia cez vetvu Al, v profile DN300mm. V riešenom území budú 
vybudované nové komunikácie, v ktorých budú vedené nové stoky gravitačnej splaškovej kanalizácie DN 300 
mm. Spád navrhovaných vetiev splaškovej kanalizácie bude smerom k Stvrtockej ulici. Miesto pripojenia na 
existujúcu verejnú kanalizáciu je v hĺbke cca 2 m pod úrovňou terénu, vzhľadom nato bude nutné splaškové 
vody z riešenej lokality prečerpávať. Jednotlivé prípojky splaškovej kanalizácie vyvedené na pozemky pre 
rodinné domy budú DN 150 mm. Na prípojkách budú sadené revízne šachty DN400mm.

SO-03 čerpacia stanica splaškových vôd
Navrhovaná čerpacia šachta -stanica, slúžiaca na prečerpávanie splaškových odpadových vôd, bude umiestnená 
na samostatnom pozemku, rozmerov cca 6x5m, pri okraji komunikácie Stvrtockej ulice pri parcele č.482/165. 
Priemerná hladina spodnej vody sa pohybuje na úrovni 121,20m n. m. a môže dosiahnuť úroveň 124,0m n. m., 
preto je nutné osadenie a uchytenie nádrže pod hladinou spodnej vody staticky posúdiť a zabezpečiť proti 
vyplaveniu. Stanica bude pozostávať z mokrej nádrže s vnútorným priemerom 2,5 m. V prečerpávacej šachte 
budú inštalované ponorné čerpadlá a všetky armatúry. Pri čerpacej stanici bude zabudovaný elektrický 
rozvádzač spolu s riadiacou jednotkou, pracujúcou v závislosti na výške hladiny v nádrži, meranej plavákovými 
snímačmi.

SO-04 dažďová kanalizácia
Odtok dažďových vôd z komunikácií je navrhnutý s odvádzaním na terén v zelených pásoch pri 
komunikáciách, kde dôjde k ich vsakovaniu do podložia cez vsakovacie štrkové rigoly. Rigoly budú vytvorené 
pomocou štrkovej vrstvy vhodnej frakcie. Navrhované spevnené plochy na parkovanie pri komunikáciách budú 
odkanalizované do vsakovacieho systému cez odlučovače ropných látok.
V prípade absencie zeleného pásu budú vody zachytávané do vsakovacieho systému pomocou uličných ZB 
vpustov, ktoré budú obsahovať aj záchytné koše na zachytenie splavenín. Od vpustov budú zachytené dažďové 
vody odvádzané potrubím PVC 200 do filtračnej šachty Šd s priemerom DN 400. Šachty budú prepojené 
plastovými PE vsakovacími blokmi šírky 600 mm, ktoré budú slúžiť ako dočasná retencia. Navrhované 
pohotovostné odsatvné pruhy pri komunikácii budú odklanalizované do vsaakovacieho systému cez odlučovač 
ropných látok. Vypúšťané vody do vsakovacieho systémumusia byť prečistené v zariadení, ktoré má na výtoku 
potrebné parametre - 0,lmg/l NEL. Vzhľadom ne veľkosť odvodňovacích plôch navrhujeme použiť výroboik 
V-Alfatec LO 2-lss, s prietokom 2,0 1 /s (účinné s možnou rezervou 10% z menovitého prietoku.)
Dažďové vody zo striech objektov budúcej výstavby rodinných domov budú vypúšťané na terén alebo 
vsakované na jednotlivých pozemkoch.

SO-05 vodovod a vodovodné prípojky
Zásobovanie obytného súboru sa uvažuje z jestvujúcej vodovodnej siete v správe BVS, a.s.. V dotyku 
s riešeným územím sa v súčasnosti nachádza vetva verejného vodovodu profilu PVC DNllOmm. Miesto 
napojenia verejného vodovodu je na Kysuckej ulici na parcele č. 480/164 a na križovatke ulíc Wienerova Alej 
- Kysucká a na druhej strane riešenej lokality je napojovací bod v križovatke ulíc Wienerova Alej a Štvrtocká 
ulica. Existujúce verejné vodovody na obidvoch stranách sú DN 110 mm. Od bodu napojenie na križovatke 
Wienerova Alej a Štvrtocká ulica bude navrhovaný verejný vodovod DN 110mm v telese rekonštruovanej 
Stvrtockej ulice, s následným odbočením do riešeného územia , a to v dvoch miestach - vetva VI a vetva V 1.1, 
v súbehu s navrhovaným plynovodom a splaškovou kanalizáciou vetva Vl.l je tak, ako aj vetvy VI.2 a VI.3 
zokruhovaná v rámci riešeného územia. Pri budovaní verejného vodovodu budú vysadené podzemné požiarne 
hydranty DN80, v zmysle noriem a požiadaviek požiarnej ochrany. Hydranty sa využijú ako kalníky 
a vzdušníky.



Jednotlivé prípojky vodovodu vyvedené na pozemky pre rodinné domy budú DN25 z plastových HDPE rúr. 
Na prípojkách budú sadené vodomemé šachty DN400mm za hranicou pozemku .

SO-06 plynovod distribučný a pripojovacie plynovody
Zásobovanie riešenej lokality IBV zemným plynom je navrhnuté napojením na existujúci STL plynovod D90, 
300kPa, vedený v mieste križovatky ulíc Wienerova Alej, Štvrtocká, s následným pokračovaním v telese 
komunikácie Štvrtockej ulice, smerom k navrhovanej odbočke do riešeného územia, medzi parcelami č.482/165 
a 482/194. Hlavná trasa nového plynovodu - vetva PI - je vedená súbežne s ulicou Wienerova Alej, smerom ku 
Kysuckej ulici, cez ktorú bude prepojená na uvedený existujúci plynovod D90, 300kPa, ktorý sa nachádza v 
križovatke ulíc Wienerova Alej - Kysucká. Z hlavnej trasy navrhovaného plynovodu PI budú do vnútorných 
ulíc v území, privedené ďalšie uličné distribučné plynovody - vetvy Pl.l až PI.5, ktoré budú ukončené 
vzdušníkmi alebo kalníkmi. V ďalšom stupni PD budú jednotlivé profily plynovodu upravené podľa 
požiadaviek plynárenského podniku, v zmysle platnej a odsúhlasenej žiadosti o pripojenie zóny. Navrhované 
distribučné potrubie do riešeného územia bude profilu D90 (DN 80)mm- vetva PI a odbočené vedľajšie 
distribučné plynovody sú navrhnuté D63mm - vetvy Pl.l až P 1.5. Budú vedené v komunikáciách v súbehu 
s ostanými inžinierskymi sieťami, pri rešpektovaní minimálnych vzdialeností križovania a súbehu s ostatnými 
inžinierskymi sieťami v súlade s STN 73 6005. Celková dĺžka distribučných plynovodov bude cca 1323m. 
Pripojovacie plynovody - prípojky z distribučného plynovodu budú privedené k jednotlivým parcelám, 
ukončené guľovým uzáverom na hraničnej čiare, v mieste inštalácie skriniek domových regulačných súprav 
s fakturačnými plynomermi. Domové regulačné zostavy budú riešené v rámci plynofikácie jednotlivých 
objektov. Profily prípojok pre jednotlivé RD sú navrhnuté D32 (DN25)mm.

SO-07 NN kábelové rozvody : bodom napojenia navrhovaných distribučných NN káblových rozvodov bude 
existujúca transformačná stanica TS0002-010 (IBV Alžbetin Dvor)., ktorá sa nachádza na ulici Wienerova Alej 
na parcele č. 439/130 a 439/148 k. ú. Miloslavov. Z existujúcej transformačnej stanici trasa distribučných 
rozvodov pokračuje kolmo cez ul. Wienerova Alej na protiľahlú stranu, ďalej pozdĺž Kysuckej ulice, ktorú 
bude 2x križovať, ďalej už vedená na parcele 482/3 v riešenom území. Navrhované káblové rozvody budú 
zaslučkované do navrhovaných rozpojovacích a istiacich skríň SR. Z nových skríň SR budú silovo napojené 
elektromerové skrine REP navrhovanými prípojkami.

SO-08 NN prípojky budú trasované pozdĺž navrhovaných komunikácií na parcele 482/3 z navrhovaných 
nových skríň SR distribučných rozvodov. NN prípojky budú vyvedené do elektromerových rozvádzačov REP 
osadených v oplotení rodinných domov na jednotlivých stavebných pozemkoch. Prípojkové skrine REP budú 
plastové. Celkove bude zrealizovaných 956 prípojok - pre 95 odberných miest, s celkovým inštalovaným 
príkonom 1310,00 kW, s celkovým súčasným príkonom 395,3 KW.

SO-09 verejné osvetlenie je navrhnuté v pozdĺž navrhovaných obslužných komunikácii na parcele
482/3. Z navrhovanej istiacej skrine SR bude napojený rozvádzač verejného osvetlenie RVO, ktorý bude 
umiestnený vedľa uvedenej istiacej skrine SR. Skriňa RVO bude napojená NN káblom NAYY-J 4x25 mim- 
dĺžka 3m. Z rozvádzača RVO sa vyvedie NN kábel verejného osvetlenia CYKY 4Bxl0mm2, ktorý bude napájať 
navrhované stožiare verejného osvetlenia v riešenej lokalite. Stožiare budú situované vo vzájomnej vzdialenosti 
25 - 28 m podľa intenzity osvetlenia . Navrhované osvetľovacie stožiare budú rúrové výšky 6 m typu St 260/76 
s výložníkom typu V 1G 10/76 . Meranie odberu verejného osvetlenia bude v navrhovanom rozvádzači RVO.

A./ Podmienky pre umiestnenie stavby - polohové a výškové osadenie stavby:
A.l. Stavba sa umiestňuje podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, 
overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, vypracovanej zodpovedným 
projektantom: ADM design, s.r.o., Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava, podľa priloženej koordinačnej situácie 
stavby.
Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v kordinačnej situácii stavby na podklade katastrálnej 
mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

A.2. Údaje o vplyve stavby na životné prostredie:
Umiestnením a výstavbou technickej infraštruktúry v danej lokalite nedôjde k žiadnemu výrubu drevín, nakoľko 
predmetné územie je bývalá roľa bez vysokej zelene. Existujúca vysoká zeleň je len na okraji územia pozdĺž 
ulice Wienerova Alej, kde nie je prekážkou pre plánovanú výstavbu dopravnej a technickej infraštruktúry ako aj 
pre výstavbu rodinných domov.



Výstavbou navrhovanej stavby ani jej prevádzkou nebudú vznikať nebezpečné odpady. Odpady , ktoré vzniknú 
z výstavby budú zneškodnené na skládke odpadov v Senci, časť výkopovej zeminy, štrkov a kameniva budú 
použité na stavbe pri terénnych úpravách. Z realizačných prác zhotovíte!’ stavby v spolupráci s investorom 
predloží na Okresný úrad v Senci odbor starostlivosti o životné prostredie evidenciu odpadov zo stavby a 
doklady o ich zneškodnení.

B./ Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

B.l.Kraiskv pamiatkový úrad, č.KPUBA-2017/7726-2/17175/PRA zo dňa 6.03. 2017 :
súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby s podmienkou:
- v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, podľa § 40 ods. 2 a 3 
pamiatkového zákona oznámi nález KPU a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPU alebo ním 
poverenou odborne spôsobilou osobou. Toto záväzné stanovisko po uplynutí 3 rokov stráca platnosť, ak nedošlo 
k použitiu na účel, na ktoré bolo určené. Neuplatňuje vecne príslušné záujmy na urbanisticko-architektonickom 
riešení predmetnej stavby a je podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným úradom v územnom a stavebnom 
konaní o posudzovanej stavbe.

B.2.Okresný úrad Senec -odbor ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny, uvedené v stanovisku č.i.QU-SC-
OSZP/2017/28069 zo dňa 09. 03. 2017 :
- Územie sa nachádza mimo chránených území siete Natura 2000 na území, kde platí prvý stupeň 
územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR)
- Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR) 

podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- Na nevyhnutný výrub drevín a krovitých porastov , rastúcich mimo lesa aj náletového charakteru ak 
budú dotknuté činnosťou a budú spĺňať zákonom určené parametre, je potrebný súhlas príslušného 
úradu v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR 
č.24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Je potrebné požiadať orgán ochrany prírody príslušnej obce predložením žiadosti o udelenie súhlasu 
na výrub drevín s doložením náležitostí uvedených v § 18 ods.8 vyhlášky MŽP R č.24/2003 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Obec ako orgán ochrany 
prírody a krajiny v prvom stupni samostatne rozhoduje o udelení/ neudelení súhlasu. Rozhodnutie je 
podkladom pre stavebný úrad v štádiu pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby.
- V zmysle §47, ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
sa na výrub vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody , ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na 
výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických 
funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom alebo správcu , prípadne nájomcu , ak 
mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom 
nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca po vyznačení dreviny.
- Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne §4, ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. a to: každý pri 
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť , poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich 
biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu 
a ničeniu.
V zmysle §9, ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v žnem 
neskorších predpisov sa vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná 
o činnosť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Osobitné predpisy , ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov ostávajú vydaním tohto vyjadrenia nedotknuté. Vyjadrenie je platné , ak 
je plánovaná činnosť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce.

B.3. Okresný úrad Senec-odbor Starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy.
č.j. OU-SC-QSZP/2017/002733/V-26/Ke zo dňa 07. 2. 2017 :
Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok: 
-Výstavba musí byť v súlade s UPD obce a územným rozhodnutím , stavebnými parcelami sú všetky aj body 
napojenia na inžinierske siete.



- budú dodržané príslušné ustanovenia zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372 /1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ustanovenia Vyhlášky MZP SR č. 556/2002Z. z. 
o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy zákon č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 
Z.z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších predpisov.
Pri realizácii žiadame rešpektovať všetky existujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, respektíve 
zohľadniť požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov.
- V prípade , ak stavebník nie je vlastníkom dotknutých pozemkov, musí preukázať iné právo podľa §139 ods.l 
v spojení s §58 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré ho oprávňujú 
zriadiť na ňom požadovanú stavbu.
- V prípade ak stavba zasahuje do územia závlah, treba predložiť stanovisko Hydromeliorácii, š.p. BA.
- Dodržať podmienky stanoviska správcu vodných tokov a povodí na Slovensku_ Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p.
- Do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa 
nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej 
vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
V opačnom prípade sa treba riadiť ustanoveniami §9 NV SR č. 269/2010 - vody z povrchového odtoku 
odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo 
ovplyvniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po 
predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení (prečisťovanie v odlučovači ropných látok ORL ). 
Predchádzajúce zisťovanie musí byť v zmysle ustanovenia. §37 vodného zákona zamerané najmä na 
preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich 
schopností pôdy a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.
- Vzhľadom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, 

možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd 
a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich 
zásob a preto je potrebné dodržať podmienky § 31 a § 39 vodného zákona, V chránenej vodohospodárskej 
oblasti podľa § 31 ods. (4) vodného zákona sa zakazuje:
a) Stavať alebo rozširovať
1. nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, v ktorých sa vyrábajú alebo na výrobu 

používajú znečisťujúce látky, s výnimkou rozširovania a prestavby jestvujúcich priemyselných zdrojov, 
ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,

2. nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, ktoré produkujú priemyselné odpadové 
vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky,

3. ropovody a iné líniové produktovody na prepravu znečisťujúcich látok,
4. sklady ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3, na Žitnom ostrove 40) s celkovou 

kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3,
5. veterinárne asanačné zariadenia a sanitárne bitúnky,
6. stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem,
7. stavby hromadnej rekreácie alebo individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych 

odpadových vôd,
b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín alebo na ničenie škodcov alebo 

buriny v blízkosti povrchových vôd a odkrytých podzemných vôd, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd 
alebo k ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti vôd,

c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v takom rozsahu, ktorým sa podstatne narušia vodné 
pomery v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd,

d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,
e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 na jednom mieste,
f) ťažiť nevyhradené nerasty 41) povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže 

dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody,
g) ukladať rádioaktívny odpad,
h) budovať skládky na nebezpečný odpad,
i) stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky špeciálne ošetrovanie 

porastov znečisťujúcimi látkami uvedenými v ZOZNAME I prílohy č. 1 (vodného zákona).
- Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 4 písm. a) treťom až šiestom bode možno rekonštruovať a 

modernizovať, ak sa tým dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, 
odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia a uplatnia sa pri tom najlepšie dostupné techniky, ktoré zabezpečia 
vysoký stupeň ochrany vôd.



- Budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov
a prevádzkovateľov (SVP, š.p., VV š.p., BVS a.s., Hydromeliorácie, š.p., Slovnaft Produktovod Kľačany).

- Budú dodržané Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Cilistove podľa vyhlášky MZ SR 
č. 552/2005, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove, nakoľko k.ú. 
Miloslavov - Alžbetin Dvor spadá do tohto ochranného pásma II. stupňa. Dodržať podmienky stanoviska 
MZ SR podľa zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 40 a § 50 ods. (17) písm.b).

- Napojenie na verejný vodovod a na verejnú splaškovú kanalizáciu bude možné po podpísaní zmlúv s 
vlastníkom a prevádzkovateľom a s ich súhlasom k ÚR a SP ( zmluvy o budúcej zmluve na odborný výkon 
prevádzky a medzi vlastníkmi prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a kanalizácií predložiť k SP).

- Budú dodržané podmienky vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a verejného vodovodu kUR 
a stavebnému povoleniu.

- Napojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu bude možné až po podpísaní zmlúv s vlastníkom 
a prevádzkovateľom a so súhlasom k ÚR a SP ( zmluvy o budúcej zmluve na odborný výkon prevádzky 
a medzi vlastníkmi prevádzkovo súvisiacich vodovodov a kanalizácii predložiť už k SP.

- Na verejnú kanalizáciu a ČS nesmú byť napojené dažďové vody, verejná kanalizácia je prísne delená, len 
splašková.

- Investor požiada o vydanie povolenia na vodné stavby, v zmysle ustanovenia § 26 zák. č. 364/2004 Z. z. 
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) o súhlas na komunikáciu v zmysle ust. § 27 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) pred vydaním SP na hlavnú 
stavbu.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie , ani súhlas orgánu štátnej 
správy vydávané podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 17 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372 /1990 Zb. v znení neskorších predpisov ( vodný zákon) sa považuje za záväzné 
stanovisko. Podľa § 140b zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je obsah 
záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný.
Podľa § 140 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný.

B.4. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor - stanovisko č. OU-SC-PLO-2017/2858/Han zo dňa 13. 02. 
2017 - k navrhovanej stavbe dáva kladné stanovisko a oznamuje, že pred realizáciou stavby treba požiadať 
o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie alebo stanovisko podľa § 
18 zákona č. 57/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 z. z. o integrovane prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B.5. OR PZ v Senci. OPI v Senci,č.ORPZ-SC-ODI-l-569/2016 zo dňa 20. 12. 2016:
ODI Senec s predloženým návrhom stavby v zmysle predloženej žiadosti a PD stavby súhlasí za splnenia 
nasledovných podmienok:
- oplotenia rodinných domov musia byť riešené v súlade s STN 736057, 736056 tak aby bol zabezpečený 

náležitý výhľad pri vychádzaní z pozemkov na komunikáciu,
- odstupy oplotení od pozemkov musia byť riešené v súlade s normou STN 73 6056 (bod č. 18) tak, aby bol 

zabezpečený náležitý rozhľad pri vychádzaní z pozemkov na komunikáciu - žiadam stavebný úrad aby pri 
povoľovaní oplotení striktne zabezpečil dodržanie uličnej čiary, t.j. 2 m od okraja vozovky.

- priechody pre chodcov požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle vyhlášky č. 9/2009 MV SR,
- objekty meracích zariadení inžinierskych sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoru 

komunikácií,
- chodníky požadujeme riešiť bezbariérovou úpravou v mieste styku s komunikáciou v súvislosti s pohybom 

telesne a zrakovo postihnutých osôb, v zmysle právnych noriem a technických predpisov ( vyhláška 9/2009 
Z. z., vyhláška 532/2002 Z. z.),

- pre potreby každého rodinného domu musia byť navrhnuté minimálne 3 parkovacie miesta na vlastnom 
pozemku, z tohto počtu bude jedno miesto určené pre návštevy v zmysle STN 736110/Z2 ( do celkového 
počtu zarátať aj garážové státie),

- investor v ďalšom stupni PD predloží projekt dočasného dopravného značenia na vyjadrenie stanoviska,
- investor stavby predloží projekt trvalého dopravného značenia, ktorým bude komplexne riešiť organizáciu 

dopravy v danej lokalite ( napojenie na existujúcu cestnú sieť, zásobovanie a parkovanie) na vyjadrenie 
stanoviska,



- ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou a aby bol prizvaný
ku kontrole použitia resp. osadenia dopravného značenia.

Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade 
potreby riešenia aktuálnej dopravno - bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo 
doplnenie tohto stanoviska.

B.7. BVS. a.s., uvedené v stanovisku č. 6943/4020/2017/Me zo dňa 13. 03. 2017 :
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia:
Zásobovanie vodou je riešené navrhovaným vodovodom SO-05 Vodovod a vodovodné prípojky 
vodovodu z materiálu HDPE 110x6,6 celkovej dĺžky 1353m, napojí sa na existujúci verejný vodovod 
DN 100 v križovatke ulíc Wienerova Alej a Štvrtocká ulica , prepojí sa existujúcim verejným 
vodovodom na Kysuckej ulici. Na jednotlivé parcely budú privedené vodovodné prípojky 
DN25(HDPE d32x2,9)- 92 ks (1 prípojka spoločná pre 2 RD), fakturačné meradlá budú vo 
vodomemej šachte.
Zabezpečenie požiarnej vody je riešené návrhom požiarnych Hydrantov DN 80. Potreba vody je 
vyčíslená nasledovne Qr = 19 716m3/rok

Odvádzanie splaškových odpadových vôd je riešené navrhovanou gravitačnou kanalizáciou ( SO 02 
Splašková kanalizácia a prípojky splaškovej kanalizácie ), zaústená bude do existujúcej verejnej 
splaškovej kanalizácie v križovatke ulíc Wienerova Alej a Štvrtocká. Pozostáva z gravitačných stôk 
z materiálu PVC hladké DN 300 celkovej dĺžky 1186m, čerpacej stanice ČS1 a výtlačného potrubia 
HDPE tlakových rúr PE D75 dĺžky 1,5m. Na jednotlivé parcely budú privedené PVC DN 150-93 ks, 
na prípojkách budú osadené revízne šachty DN 400. Čerpacia stanica splaškových vôd (SO-03) - 
prefabrikovaná nádrž D 2,5m, hĺbky 7,2 m vybavená bude dvomi ponornými kalovými čerpadlami 
Grundfos s rezacím zariadením.

Dažďová kanalizácia (SO-04)- dažďové vody zo striech objektov budú odvádzané na terén 
a vsakované na jednotlivých pozemkoch. Odvedenie dažďových vôd z komunikácií je uvažované na 
terén v zelených pásoch pri komunikáciách - však do podložia cez vsakovacie štrkové rigoly. 
V prípade absencie zeleného pásu budú vody zachytávané do vsakovacieho systému pomocou ZB 
vpustov zo záchytnými košmi na splaveniny, od vpustov budú odvedené do filtračnej šachty. Šachty 
budú prepojené z plastovými vsakovacími blokmi. Navrhované pohotovostné odstavné pruhy pri 
komunikáciách budú odkanalizované do vsakovacieho systému cez odlučovač ropných látok V-Alfatec 
LO 2-lss s prietokom 2,01/s.

K predloženej DÚR v zmysle zákona 442/2002 Z.z. verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
dávame nasledovné stanovisko:
Z hľadiska situovania navrhovanej stavby:

- V území navrhovaného zámeru sa v súčasnosti nenachádzajú zariadenia BVS, stavbou budú dotknuté 
existujúce vodovodné a kanalizačné potrubia (ďalej VH siete), ktoré sa nachádzajú v priľahlých 
komunikáciách.
- Trasovanie existujúceho verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie v prevádzke BVS je 
znázornené v priložených výtlačkoch z GIS-u.
- Objednávku na vytýčenie presnej polohy VH zariadení je možné na odbor služieb zákazníkom našej 
spoločnosti. K objednávke treba priložiť orientačný zákres zariadení.
- Pri umiestňovaní a realizácii stavby požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma 
vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách. Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
- V trase potrubí vrátane ochranného pásma, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať 
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie a lebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii 
aíebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky,



vykonávať terénne úpravy a podobne. Akákoľvek činnosť v ochrannom pásme našich zariadení môže 
byť vykonávaná iba so súhlasom a podľa pokynov BVS.
Z hľadiska zásobovania pitnou vodou:
- Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovaného zámeru pitnou vodou z verejného vodovodu 
BVS je možné.
- Z majetko-právneho hľadiska uvádzame, že verejný vodovod predmetnej obytne zóne sa podľa 
priloženého návrhu sa v križovatke ulíc Wienerova Alej a Štvrtocká pripája na existujúci verejný 
vodovod HDPE 100, ktorý je v zmysle právoplatnej zmluvy (ZOP) v prevádzke BVS a v bode 2 
(Kysucká ulica) s verejným vodovodom DN 100 (BVS).
- K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na existujúci verejný 
vodovod BVS nemáme zásadné pripomienky.
- Požadované zásady technického riešenia v závislosti od toho či BVS bude prevádzkovateľom 
predmetného verejného vodovodu, sú uvedené v časti „ Z hľadiska budúcej prevádzky“.
Z hľadiska odvedenia odpadových vôd:
- Z bilančného hľadiska je odkanalizovanie navrhovaného zámeru pripojením na verejnú kanalizáciu 
BVS možné, obmedzujúcim faktorom pre odvádzanie odpadových vôd môže byť kapacita dotknutých 
existujúcich čerpacích staníc, ktoré sú kapacitne nie sú vybavené aj pre odvedenie odpadových vôd 
z navrhovanej stavby. Uvedené bude treba aktuálne riešiť , aj v kontexte s predpokladaným časovým 
harmonogramom výstavby a pripájania navrhovanej zástavby, pri spracovaní ďalších stupňov PD.
- Z majetko-právneho hľadiska uvádzame , že existujúca verejná kanalizácia na Štvrtockej ulici ktorá 
je na základe platnej ZOP v prevádzke BVS ,
prevádzkovateľa k technickým možnostiam pripojenia, t.j. k žiadosti o vyjadrenie k DSP je potrebné 
predložiť súhlas vlastníka tejto kanalizácie.
- K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na existujúci verejnú 
kanalizáciu BVS nemáme zásadné pripomienky. Zdôrazňujeme, že kapacitu CS treba navrhnúť 
s výhľadom pre napojenie ďalších plánovaných rozvojových lokalít.
- Zdôrazňujeme že, odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako prísne delenú sústavu, do verejnej 
splaškovej kanalizácie bude možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.
- Odvedenie dažďových vôd na terén a do vsakovacích objektov neposudzujeme , nakoľko sa nedotýka 
našich zariadení. Za správnosť technického riešenia zodpovedá projektant. Schopnosť vsakovania 
dažďových vôd do terénu treba zdokumentovať, riešenie odvedenia nekontaminovaných dažďových 
vôd zo striech objektov žiadame riešiť pri každom dome (vsakovacie studne, drény, dažďová nádrž 
a pod.), čo budem sledovať pri povoľovaní kolaudácii stavby.
- Požadované zásady technického riešenia v závislosti od toho či BVS bude prevádzkovateľom 
predmetného verejného vodovodu, sú uvedené v časti „ Z hľadiska budúcej prevádzky“.
Z hľadiska budúcej prevádzky:
Budúce majetko-právne prevádzkové usporiadanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie treba 
deklarovať a zmluvne upraviť pred vydaním vodoprávneho rozhodnutia v súlade so Zákonom č. 442 
/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- V prípade záujmu vlastníka navrhovaného vodovodu a verejnej kanalizácie o odborný výkon 
prevádzky našou spoločnosťou je potrebné pred vydaním vodoprávneho rozhodnutia na Oddelení 
koordinácie vodohospodárskych stavieb BVS uzavrieť budúcu zmluvu o odbornom výkone prevádzky 
a zároveň splniť nasledovné technické podmienky pripojenia:
- všetky novonavrhované vodohospodárske zariadenia, ktoré majú v zmysle zákona č.442/2002 Z. z. 
funkciu verejných zariadení, je nutné trasovať vo verejnom priestranstve, v komunikáciách 
umožňujúcich vjazd servisných vozidiel,
- technické riešenie navrhovaných zariadení musí byť v súlade s príslušnými normami (najmä STN 73 
6005, 75 5401, 75 6101), pri budovaní stavebných objektov rešpektovať pásma ochrany VH sietí
v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z., pásma ochrany zachovať ako verejne prístupný priestor, 
oplotenia treba riešiť mimo ochranné pásmo potrubia.
- žiadame dodržať „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľností“ zverejnené na 
intemetovom sídle www.bvsas.sk.
Vodovod:



- materiál navrhovaného vodovodného potrubia žiadame dodržať HDPE,
- prípojky s uličnými uzávermi a definitívne vodomemé šachty pre jednotlivé objekty je nutné 

navrhnúť v súlade s ON 75 54 11, súčasťou vodovodných prípojok musí byť vodomemá šachta 
o vnútorných rozmeroch 900x 1200x 1500mm, umiestnená max. 1,0 m za hranicou pozemku 
nehnuteľnosti . Žiadame dodržať zásady riešenia VŠ podľa priložených schém.

- Nárok na samostatné fakturačné meradlo má každá nehnuteľnosť , pokiaľ tvorí samostatnú 
pozemno-knižnú parcelu preukázateľnú kópiou katastrálnej mapy a listu vlastníctva a podzemné 
priestory sú oddelené od susedných . - VŠ žiadame umiestniť v nespevnenej ploche mimo 
dopravný priestor, úroveň vstupného poklopu riešiť tak, aby bol zamedzený vtok zrážkových vôd 
do vnútorného priestoru šachty,

- V DSP je potrebné detailné technické riešenie vodovodných prípojok,
- V rámci spracovania ďalšieho stupňa PD žiadame detaily technického riešenia (najmä kladačský 

plán( prerokovať s našou Divíziou distribúcie vody (DDV)
Kanalizácia:
- materiál navrhovaného kanalizačného potrubia žiadame kvality zodpovedajúcej minimálne PP 

hladké plnostenné pružné s minimálnou kruhovou tuhosťou SN 10, prístup k verejnej kanalizácii 
musí byť zabezpečený komunikáciou s únosnosťou pre vozidlá MUT, poklopy vetrateľné
s tesnením proti búchaniu s nosnosťou 400kN, vstupy do revíznych šácht osadiť kolmo v smere 
potrubia (nie na os potrubia), stúpadlá v šachtách s PE nástrekom,

- výtlačné potrubie z čerpacej stanice navrhnúť dimenzie DN 100,
- napojenie kanalizačných prípojok riešiť mimo revíznych šácht,
- v DSP je potrebné detailné technické riešenie kanalizačných prípojok,
- v rámci spracovania ďalšieho stupňa PD žiadame detaily technického riešenia prerokovať s našou 

divíziou odvádzania odpadových vôd (DOOV),
- PČS treba situovať v nespevnenom teréne so súhlasom vlastníka pozemku a oplotiť, vybaviť 

uzamykateľným poklopom, pre manipuláciu s čerpadlami osadiť plošinu a vstupný rebrík, 
zabezpečiť diaľkový monitoring (vstup osoby, chod čerpadiel, prítomnosť 220 V alebo 380 V , 
kontinuálne meranie hladiny, tenzometrickým snímačom, združená porucha čerpadiel), na 
zabezpečenie čerpadiel osadiť blokovací hladinový snímač minimálnej hladiny (chod čerpadiel na 
sucho). Všetky kovové prvky žiadame z nerezového materiálu. Osadiť dve čerpadlá 1 '1, ktoré sa 
budú v prevádzke striedať.

- Pre PSČ treba navrhnúť samostatnú vodovodnú prípojku s vodomemou šachtou a elektrickú 
prípojku,

- Kanalizačnú čerpaciu stanicu žiadame vybaviť diaľkovým ovládaním a prenosmi prevádzkových 
údajov v systéme kompatibilnom so systémom BVS, detaily návrhu kanalizačnej ČS je potrebné 
odsúhlasiť so zástupcom prevádzky ČS divízie odvádzania odpadových vôd, problematiku elelktro 
častí merania, prenosu údajov a regulácie vrátane potrebných úprav na súvisiacich kanalizačných 
čerpacích staniciach s oddelením dispečerského riadenia BVS.

Zároveň Vás informujeme , že v prípade nesplnenia hore uvedených podmienok BVS nebude 
vykonávať odborný výkon prevádzky navrhovaného vodovodu a kanalizácie. Vo vzdialenosti max. 10 
m od miesta pripojenia navrhovaného vodovodu na vodovod BVS je potrebné vybudovať centrálnu 
vodomemú šachtu pre umiestnenie meradla ( na rozhraní dvoch prevádzkovateľov súvisiacich 
vodovodov).
V prípade umiestnenia spomínaného meradla môže byť vzhľadom na technické možnosti merania 

pripojenia na vodovodný systém vo vlastníctve BVS len v jednom bode, ďalšie prepojenia musia byť 
uzavreté. Za účelom zabezpečenia uvedeného treba v prípade ďalších prepojení riešiť príslušné 
technické opatrenia.
Upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 442 /2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je 
ich vlastník povinný zabezpečiť odborný výkon prevádzky odborne spôsobilou osobou so 
živnostenským oprávnením
Vlastníci prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov upravia vzájomné vzťahy písomnou zmluvou. 
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme, trasovanie podzemných 
inžinierskych sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov, rešpektovať



ochranné pásmo existujúcich i navrhovaných VH sietí - v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. 
O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“ - § 19.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie BVS.

B.8. Západoslovenská distribučná, a.s.. uvedené v stanovisku zo dňa 21. 02. 2017
Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou projektovou dokumentáciou predmetnej stavby „Dopravná 
a technická infraštruktúra, IBV Miloslavov Alžbetin Dvor“ v rozsahu : SO-07 NN kábelové rozvody, SO-08 NN 
prípojky ako dokumentáciou pre územné konanie v zásade súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných 
podmienok:
- Hore uvedená stavba bude napojená z nového distribučného rozvodu po jeho dobudovaní a uvedení do 
prevádzky. &Nový NN káblový distribučný rozvod bude realizovaný káblom NAYY-J 4x240mm2, ktoiý sa 
napojí s exsitujúcej kioskovej TS0002-010. Nový káblový distribučný rozvod bude okruhovaný cez 16ks NN 
skrine SR. NN káblové rozvody distribučného charakteru budú vybudované v rámci vlastnej investície 
spolonosti Západoslovenská distribučná a.s. na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s. a investorom.
-Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane skupinových elektromerových rozvádzačov a elektromerových 
rozvádzačov vybuduje na vlastné náklady investor , pričom deliacim miestom budú NN skrine SR.
- Elektromerové rozvádzače budú umiestnené vo verejne prístupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak 
aby boli prístupné na verejne prístupnom mieste tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú 
a nočnú dobu - zodpovedný investor.
- Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x25A char. B pre každé odberé miesto.
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre SP žiadame predložiť výkaz - výmer vyprojektovaných 
kapacít s dôrazom na dĺžky NN káblových distribučných vedení a výkopových prác.
- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská disitribučná , a.s. 
(silové a oznamovacie ) a dodržať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho 
noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadeia VN aNN na tíme správy energetických zariadení 
VN a NN Bratislaa - mesto, hraničná č 14, pre zariadeia WN sietí na tíme správy WN Čulenova č. 3.
- Pre potreby budovania energetických zariadení, poskytne žiadateľ prevádzkovateľovi pozemok (koridor) resp. 
priestor vhodný pre buovanie energetického zariadenia. Majtkoprávne vysporiadanie pozemku bude riešené 
samostatnou zmluvou.
- V prípade , že novo navrhované energetické zaraidenia , ktoré budú súčasť distribučného rozvodu el. energie 
budú osadené na pozemku iného vlastníka , je potrebné riešiť pre realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný 
prenájom podľa životnosti.
- Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať spoločnosť 
Západoslovenská distribučná a.s na základe „Zmluvy o spolupráci“ ako vlastnú investíciu.
- Zmluva o spolupráci bude vypracovaná po predložení ďalšieho stupňa pprojektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie.
- Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budoaných v tejto stavbe je potrebné 
v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s.
- Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení ZSE Distribúcia, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou 
opatrnosťou ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
- Za detailné riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. Toto stanovisko nenahrádza 
vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná / Západoslovenská energetika, a.s.

B.9. Slovak Telekom, a.s. aDIGI SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie č. 6611702106 zo dňa 25. 01. 2017: 
Vyznačené záujmové územie nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom 
pre vydanie územného rozhodnutia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné 
dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť nasledovné povinnosti:



- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 
351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní 
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a 
dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku.
- Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

B. 10, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, č.HŽP/5158/2017 zo dňa 07. 02. 2016:
súhlasí s návrhom na umiestnenie stavby „Dopravná a technická infraštruktúra, IBV Miloslavov Alžbetin 
Dvor“, navrhnuté riešenie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi určenými na ochranu verejného 
zdravia.
V záväznom stanovisku sú stanovené nasledovné podmienky:
- Ku kolaudácii predložiť výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody z navrhovaného vodovodu, ktorý 
preukáže jej súlad s požiadavkami NV SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na 
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení NV SR č.496/2010 Z.z.
- Preveriť potrebu ochrany navrhovaných objektov proti prenikaniu radónu z podložia podľa vyhl. MZ SR č. 
528/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
V prípade prekročenia najvyšších prípustných hodnôt, navrhnúť spôsob činnej ochrany navrhovaného obytného 
prostredia proti prenikaniu radónu z podložia a uvedené preukázať pri kolaudácii.

B.l 1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Odbor telekomunikácií - Sekcia informatiky, telekomunikácii
a bezpečnosti, č. j. SITB-OT4-2Q17/000233-219 zo dňa 21.02.2017
V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Miloslavov - Alžbetin Dvor“, v katastrálnom území 
Miloslavov, na pozemkoch 482/3, 482/112 -205, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.
Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne výhrady, požiadavky, 
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
V zmysle §140 ods. 2. Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov ako dotknutý orgán vydávam toto záväzné stanovisko.

B.12. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Agentúra správy majetku č.j. ASM-30-161/2017 zo dňa 25.
01. 2016 s realizáciou akcie podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie 
uvedených podmienok. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú 
v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch 
stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie 
stupne projektu a ďalšie konania. Na jeho základe je možno vydať územné, vodoprávne a stavebné povolenie.

B.13. MICHLOVSKY, spol. s r.o. - vyjadrenie č. BA-0269/2017 zo dňa 31. 01.2017 - stavba „Dopravná 
a technická infraštruktúra, IBV Miloslavov Alžbetin Dvor“ nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa 
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom.
V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave 
a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 
nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 
žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..



Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky 
PTZ Orange pre Investora vykoná Orange a.s., alebo ním poverená servisná organizácia podľa schválenej 
cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi 
PTZ.
Upozorňujeme, že:
1/ vo Vašom záujmovom území , resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných 
prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky 
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrch terénu objednať u správcu 

PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 

PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm 
skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu 
vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 
hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej 
polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, 

fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. čísle 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme na 

zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o 

nepoškodení trasy, dodržanie podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: xxx
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 
óózákona č. 351/2011 aTZ. Toto vyjadrenie platí v rozsahu overenej dokumentácie a pre rozsah prác 
vyznačených v prílohe. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 
Slovensko , a. s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

B.14, Hydromeliorácie , š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava vyjadrenie č. 5632-2/120/2016 zo dňa 20.10.
2016 Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme , že na 
parcelách č. 482/3 482/112 až 482/205, k. ú. Miloslavov, k.ú. Miloslavov určených na výstavbu rodinných 
domov sa nachádzajú v záu jmovom území vodnej stavby „ZP HZP II., okruh CS Štvrtok na Ostrove 22“ ( 
evid. č. 5202 133 007) v správe Hydromeliorácie , š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1968 
s celkovou výmerou 1470ha.
Na parcelách č. 482/121 až 482/164, 482/166 až 482/192, 482/196 až 482/205 k. ú. Miloslavov sa podzemný 
rozvod závlahovej vody nenachádza.
Na parcelách č. 482/3, k. ú. Miloslavov sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody, vetvy „BI“, DN 200 
a „B2“ DN 200 - 2x vodnej stavby „ZP HŽO II. ( evid. č. 5202 133), okruh Š Štvrtok na Ostrove 22 (evid.č. 
5202 133 007).
Na parcelách č. 482/112 až 482/120 k. ú. Miloslavov sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody, vetvy 
„BI“, DN 200 vodnej stavby „ZP HŽO II. ( evid. č. 5202 133), okruh Š Štvrtok na Ostrove 22 (evid.č. 5202 
133 007).
Na parcelách č. 482/165 a 482/193 až 482/195 , k. ú. Miloslavov sa nachádza podzemný rozvod závlahovej 
vody, vetvy „B2“ DN 200 vodnej stavby „ZP HŽO II. ( evid. č. 5202 133), okruh Š Štvrtok na Ostrove 22 
(evid.č. 5202 133 007).
V prílohe zasielame situáciu s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemného 
závlahového potrubia a riešených parciel. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne 
ajej vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie , š.p., dislokované 
pracovisko Bratislava- kontaktná osoba Ing. Bemát, č.t. 0903 997 967.



V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníka parciel o zhodnotenie jeho vlastníctva 
a správny orgán vydá súhlas so zmenou funkčného využitia na stavebné účely podľa §13 zákona č. 220/2004 Z. 
z. a následné rozhodnutie o odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona, žiadame správny orgán, aby 
v rozhodnutí zaviazal stavebníka (vlastníkov pozemkov) pred začatím stavebného konania na príslušnú stavby 
prekonzultovať návrh projektu so š.p., Hydromeliorácie - Odborom správa a prevádzky HMZ, ktorý na základe 
predloženej dokumentácie a odborného posúdenia určí stavebníkovi podmienky.
Závlahovú stavbu - záujmové územie závlahy žiadame rešpektovať. Predložiť projektovú dokumentáciu 
k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie na Hydromeliorácie, š.p. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od 
dátumu vyhotovenia.

Vlastníci všetkých pozemkov (ako objednávateľ) na ktorých s závlahové potrubie nachádza uzavreli 
dňa 17. 01. 2017 zmluvu č. IHM/004-2017/110 so š.p. Hydromeliorácie (ako poskytovateľ ). Predmetom 
zmluvy je príprava podkladov na prevod vlastníctva k podzemnému rozvodu závlahovej vody na uvedených 
parcelách.
Vlastníci pozemkov sa v zmluve zaviazali do doby prevodu vlastníctva k podzemnému rozvodu závlahovej 
vody ho plne rešpektovať aj s ochranným pásmom 50 od osi potrubia na obidve strany. Doba prevodu bude 
najneskôr pred začiatkom kolaudačného konania pre objekty súvisiace s výstavbou „ Obslužnej miestnej 
komunikácie prístupovej, obslužnej miestnej komunikácie, verejného osvetlenia a inžinierskych sietí“ na 
predmetnom pozemku.

B. 14, Slovenský pozemkový fond stanovisko k vydaniu súhlasu k stavbe „Dopravná a technická
infraštruktúra, IBV Miloslavov Alžbetin Dvor“, k umiestneniu predmetnej stavby na pozemku KN E 1070, 
k.ú. Miloslavov, ktorý je vo lastníctve Slovenskej republiky a v správe SPF (ďalej len pozemok SPF): súhlasí s 
umiestnením stavby za podmienky:
- na dotknuté pozemky bude najneskôr do vydania kolaudačného konania zriadené vecné bremeno, ktoré bude 
zapísané na príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení 
vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia
a uôloženia stavby.
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SPF.
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší 
účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

B. 15. Regionálne cesty Bratislava, a.s., vyjadrenie č. 94/17/89/OSI zo dňa 08. 02, 2017:
K predloženej projektovej dokumentácii je naše vyjadrenie nasledovné:
Zámerom investora je vybudovať v danom území prístupové komunikácie a potrebné inžinierske siete pre 93 
rodinných domov. Stavebnými prácami nedôjde do styku s cestným telesom cesty III/1054 , ktorá je v našej 
správe. Plánovaná výstavba musí byť v súlade splatnou územnoplánovacou dokumentáciou. Upozorňujeme na 
nevyhnutnosť posúdenia celej oblasti z dopravno-kapacitného hľadiska — jestvujúcej križovatky na ceste 
III/1054 s miestnymi komunikáciami (Stvnocká , Kvetná, Agátová) vhľadom na to, že s uvažuje s ďalšou 
zástavbou v tejto časti obce (napr. za ulicou Wieneroa Alej)

B.16. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, stanovisko č. 02028/2017/PK-9 zo dňa 10. 02. 2017 :
K žiadosti o stanovisko k územnému konaniu stavby „Dopravná a technická infraštruktúra, IBV Miloslavov 
Alžbetin Dvor uvádzam nasledovné :
- ako vlastník ciest podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov sa projektovej dokumentácii nebudeme vyjadrovať. Uvedená lokalita nie je 
priamo napojená na cesty II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja

Podľa platného Územného plánu regiónu BSK nie je v danom území trasovaná komunikácia regionálneho 
významu.
Upozornenie: Podľa dostupných podkladov z mapových portálov (parcelácia pozemkov) aÚPN obce 
Miloslavov navrhované trasovanie miestnej obslužnej komunikácie cez rozvojové územia RZ8, RZ9, RZ10 nie 
je možné plynulo zrealizovať.
B.l 7. Solarenergia invest s.r.o. stanovisko 5. 2. 2017:
Spoločnosť na základe zmluvy s obcou Miloslavov zabezpečuje prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.
K predloženej projektovej dokumentácii dávame nasledujúce stanovisko:
- V predmetnom území sa nenachádza technická infraštruktúra v našom vlastníctve,
- V súvislosti s realizáciou časti projektu označenej ako SO9 - Verejné osvetlenie“ požadujeme aby 
novovytvorená sústava VO bola úplne oddelená od existujúcej sústavy, ktorej prevádzku zabezpečujeme.



- V projekte sú navrhnuté vysokotlakové výbojkové svietidlá SHC 70W. Vzhľadom na pravdepodobné 
neskoršie plány investora na odovzdanie komunikácie a &vo do majetku Obce Miloslavov vám odporúčame 
inštaláciu LED svietidiel s vyžarovacou charakteristikou ME , pre danú triedu komunikácií. Týmto sa 
v porovnaní s existujúcou zmodernizovanou sústavou zabezpečí obdobný štandard hospodárnosti spotreby 
a údržby VO.

C. Ostatné podmienky stavebného úradu a požiadavky na spracovanie dokumentácie pre stavebné konanie:
1/ Projekt stavby pre stavebné povolenie spracovať v zmysle ustanovení §43d, §43e, §47 stavebného zákona, 
podľa §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 v znení neskorších predpisov a podľa vyhl.č.532/2002 Z.z. 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
2/ V projekte stavby pre stavebné povolenie spracovať POV a prepravné trasy tak, aby počas výstavby 
nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia zvýšenou prašnosťou, hlučnosťou a k zhoršeniu bezpečnosti 
cestnej a pešej premávky. Zariadenie staveniska umiestniť na najvzdialenejšiu stranu staveniska od existujúcej 
obytnej zástavby, s dôrazom na smer prevládajúcich SZ vetrov.
3.1 V projekte stavby pre stavebné povolenie stavebník dodrží podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých 
orgánov a organizácií a zároveň zapracuje ich požiadavky do PD pre stavebné povolenie. Projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie stavebník predloží spolu s posúdením splnenia podmienok územného 
rozhodnutia.
4/ V projekte stavby pre stavebné povolenie rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia a zariadenia 
inžinierskych sietí a ich ochranné pásma.
5/ V prípade, ak bude novobudované verejné osvetlenie odovzdané do správy a majetku Obci Miloslavov, 
požadujeme v projekte stavby pre stavebné povolenie riešiť verejné osvetlenie s použitím úsporných typov 
svietidiel s elektronickým predradníkom a LED svietidlom.
6/ Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovať v koordinácii s vydanými právoplatnými stavebnými 
povoleniami v dotknutom území obytnej zóny RZ 8.
7. / Statická doprava - parkovacie miesta nie sú súčasťou predmetnej projektovej dokumentácie k územnému 
rozhodnutiu. Zabezpečenie parkovacích a odstavných plôch pre potreby majiteľov ako i návštevníkov 
jednotlivých objektov v zmysle požiadaviek STN 73 6110 v znení neskorších zmien, bude riešené v rámci 
projektov jednotlivých rodinných domov výlučne na súkromných pozemkoch mimo dopravného priestoru 
verejných komunikácií.
8. /Požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany
Predmetom posúdenia z hľadiska požiarnej ochrany je malopodlažná zástavba. Jedná sa o komplex 88 
samostatne stojacich rodinných domov a 5 polyfunkčných objektov. Všetky samostatne stojace rodinné domy, 
ktoré budú mať max. 2 nadzemné podlažia, + ustúpené podlažie a obytné podkrovie, ktoré z hľadiska PO majú 
požiarnu výšku h = 6,5. Za samostatný požiarny úsek možno teda považovať každý objekt stojaci v plánovanej 
zástavbe. Všetky objekty RD teda tvoria samostatné PU.
Požiarna bezpečnosť jednotlivých objektov bude riešená formou samostatných projektov, ktoré budú súčasťou 
PD jednotlivých budov.
Zariadenia pre protipožiarny zásah: v rámci verejného rozvodu vody budú zriadené podzemné uličné hydranty 
maximálne po 100 m. Prístupové komunikácie musia mať trvalé voľnú šírku aspoň 3,0 m a ich únosnosť musí 
byť aspoň 80 kN. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m 
a výšku 4,5 m. prístupové komunikácie na zásah musia viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a vchodu do 
nej, pri rodinných domoch postačuje vzdialenosť 50 m.
9. /Požiadavky na úpravy nezastavaných plôch pozemku: po ukončení stavebných prác zabezpečiť výsadbu 
zelene - stromov a kríkov na vybraných miestach v zelených pásoch komunikácií a následne po ukončení 
výstavby RD dôjde aj k výsadbe súkromnej zelene na plochách záhrad prislúchajúcich k jednotlivým rodinným 
domom. Výsadbu zelene vo verejnom sektore - sadové úpravy riešiť v rámci projektu v stavebnom konaní.
10. / K stavebnému konaniu v ďalšom stupni PD spracovať bilancie skrývky humusového horizontu 
poľnohospodárskej pôdy odnímanej na trvalo.

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V územnom konaní v zákonnej lehote vzniesli námietky účastníci konania: vlastníci parciel 439/113, 439/240 
listom doručeným dňa 6.6. 2018 a vlastníci parciel 439/195, 439/227 listom doručeným 6. 6. 2018. Ich 
námietky boli identické a uvádzajú nasledovné:
„Projekt stavby Dopravná a technická infraštruktúra, IBV Miloslavov Alžbetin Dvor, bude ovplyvňovať užívanie 
parcely 439/113, 439/240 a 439/195, 439/227, ktorých sme vlastníkmi. Súčasne vznášame pripomienku 
k územnému konaniu o umiestnení stavby a to z dôvodu budúcej výstavby hore uvedenej stavby bude reálne



využívaná aj časť cesty v časti Wienerova Alej, medzi ulicami Kysucká a Zelinovej. Táto časť je v súčasnosti 
riešená ako nespevnená poľná cesta na úseku cca 90 m, spájajúca spevnené asfaltové komunikácie. Z dôvodu 
budúcej domovej výstavby uvedeného územia a súčasnej plánovanej dopravnej a technickej infraštruktúry, 
žiadame zaviazať v územnom rozhodnutí a zapracovať do následných stavebných povolení vybudovanie 
spevnenej komunikácie v hore uvedenej časti na parcele 457, ktorá bude využívaná v priebehu výstavba 
navrhovaného územia a predíde sa tak znečisteniu verejných komunikácií a zaručí sa prejazdnosť uvedeného 
úseku cesty. “
Stavebný úrad postúpil uvedené námietky k vyjadreniu navrhovateľovi. Navrhovateľ v liste doručenom 13. 06. 
2018 uvádza nasledovné :
Naša spoločnosť Reality Miloslavov spol. s.r.o. , Podunajská 25, 82106 Bratislava v návrhu zo dňa 15. 03. 2017 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Dopravná a technická infraštruktúra“ umiestnenej na parcelách 
482/3, 482/112-205 v k.ú. Miloslavov, v sprievodnej a technickej správe PD uvádzame ulice riešeného územie, 
ktoré budú využívané na predmetnú stavbu. Celkovo sa uvažuje s návrhom 8 nových miestnych komunikácií 
a s rekonštrukciou miestnej komunikácie Štvrtocká ulica. Záujmové územie je dopravne napojené len na 
Štvrtockú ulicu a nie ulicu Wienerova alej. Hlavnou dopravnou osou riešeného územia bude komunikácia 
vetva A rovnobežná s ulicou Wienerova Alej s jej vyústením na Štvrtockú ulicu priamo. Z budovanej vetvy 
A budú vychádzať jednosmerné obslužné komunikácie, ktoré budú zabezpečovať obsluhu jednotlivých parciel 
ako aj priebeh celkovej stavby. V križovatke Štvrtocká - Wienerova alej bude rekonštrukcia Štvrtockej ulice 
napojená na existujúcu komunikáciu.
Rozhodnutie stavebného úradu o námietkach:

Námietka je neodôvodnená, námietke sa nevyhovuje. Z návrhu dopravného riešenia a umiestnenia trás 
inžinierskych sietí predmetnej stavby jednoznačne vyplýva, že ulica Wienerova Alej nebude používaná počas 
výstavby ani počas uvedenia pedmetnej lokality IBV ajej dopravného systému do prevádzky. Nebude 
dopravne používaná v celom úseku od križovatky s Kysuckou ulicou po križovatku so Štvrtockou. Ani jej 
nespevnený úsek, ktorý je pred parcelami namietajúcich účastníkov konania, nebude počas výstavby 
používaný na dopravu, preto požiadavka namietajúcich, aby nespevnený úsek ulice Wienerova Alej 
respektíve jeho rekonštrukcia na spevnenú komunikáciu bol zaradený do navrhovanej stavby, nie je 
odôvodnená. Realizácia VN aNN rozvodov a ich napojenie do existujúcej trafostanice na parcele 439/130 
v nevyhnutne potrebnom čase si vyžiada rozkopávku pred parcelou 439/130, o ktorú stavebník 
Západoslovenská distribučná požiada až po správoplatnení stavebného povolenia na stavebné objekty VN aNN 
rozvodov.
V projekte stavby pre stavebné povolenie bude spracovaný plán organizácie výstavby, v POV budú 
definované prepravné trasy zásobovania stavby, ktoré budú riešené po Štvrtockej ulici, pričom ulica 
Wienerova Alej nebude použitá počas stavby na jej zásobovanie ajej obsluhu a nebude používaná ani v úseku 
jej nespevnenej časti pred parcelami namietajúcich účastníkov konania. Stavebný úrad ukladá navrhovateľovi 
v dokumentácii na stavebné konanie POV riešiť dopravné trasy počas výstavby tak, aby počas výstavby 
nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia zvýšenou prašnosťou, hlučnosťou a k zhoršeniu bezpečnosti 
cestnej a pešej premávky. Zariadenie staveniska umiestniť na najvzdialenejšiu stranu staveniska od existujúcej 
obytnej zástavby, s dôrazom na smer prevládajúcich SZ vetrov.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Reality Miloslavov spol. s r.o., Podunajská 25,82106 Bratislava, IČO: 50412710,
v konaní zastupovaný spoločnosťou SCHWARZ advokáti spol. s r.o., Podbrezovská 40, 83106 Bratislava 
a Ing. arch. Kamilom Paštekom, Malinovská 123, 90028 Zálesie, podal dňa 15.03. 2017 návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby : „Dopravná a technická infraštruktúra“, umiestnenej na parcelách . 482/3, 
482/112-205, 482/211-230, 482/206, 440/1, 480/164, 457, 439/130, 439/148, KNC k. ú. Miloslavov 
v katastrálnom území Miloslavov. Dňom podania žiadosti bolo vo veci začaté územné konanie.
Dňa 28. 4. 2017 stavebný úrad podľa § 29 ods.l zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (správny poriadok) správne konanie v uvedenej veci prerušil a zároveň vyzval navrhovateľa na 
doplnenie podkladov a odstránenie nedostatkov podania v súlade s §35, ods.3, č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Navrhovateľ v určenej lehote 
svoj návrh nedoplnil aneostatky neodstránil preto stavebný úrad rozhodnutím 918/2017 /Ra zo dňa 15/2017 
stavebný úrad na základe §37, ods.l a ods. 4, stavebného zákona, návrh na vydanie územného rozhodnutia 
zamietol. Navrhovateľ Reality Miloslavov spol. s r.o., v zastúpení spoločnosťou SCHWARZ advokáti spol. 
s r.o. sa v zákonnej lehote voči uvedenému rozhodnutiu odvolal. Odvolací druhostupňový správny orgán 
rozhodnutím OÚ-BA-OVBP2-2017/95852/KIZ zo dňa 12. 12. 2017 rozhodnutie č.j. 918/2017/Ra zo dňa 15. 8. 
2017 o zamietnutí návrhu na územné rozhodnutie zrušil a vrátil návrh na územné rozhodnnutie



prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie. Dňa 19. 02. 2018 stavebný úrad obce Miloslavov po 
dôslednom preskúmaní rozhodnutia druhostupňového odvolacieho orgánu, viazaný jeho právnym 
názorom podľa § 47 ods. 2, v novom prejednaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby: Dopravná 
a technická infraštruktúra, umiestnenej na parcelách 482/3, 482/112-205 v katastrálnom území Miloslavov 
navrhovateľa : Reality Miloslavov spol. s r.o., Podunajská 25, 82106 Bratislava podľa § 29 ods.l zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) správne konanie v uvedenej 
veci rozhodnutím 140-2/2018/Ra prerušil. Stavebný úrad zároveň listom zo dňa 19. 02. 2018 , v súlade s § 19 
ods. 3 správneho poriadku, v spojitosti s §35, ods.3, §37 ods. 1, 2 Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 3 
vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyzval 
navrhovateľa aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia odstránil nedostatky a zosúladil svoj 
návrh na územné rozhodnutie s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Po doplnení a odstránení 
nedostatkov návrhu na územné konanie zo strany navrhovateľa bolo začatie územného konania oznámené 
účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou - listom č. 140/2018/Ra zo dňa 25. 05. 2018.

Navrhovateľ preukázal splnomocenia vlastníkov pozemkov, na ktorých sa umiestňuje navrhovaná stavba, 
na zastupovanie v správnom konaní, na uskutočňovanie akýchkoľvek hmotno-právnych a procesno-právnych 
úkonov v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavy. Navrhovateľ predložil listy vlatníctva 
k pozemkom, na ktorých sa umiestňuje predmetná stavba, tým zároveň preukázal vlastnícky vzťah k pozemkom 
všetkých vlastníkov, ktorých v územnom konaní zastupuje. Sú to parcely: 482/3 k. ú. Miloslavov zapísaná na 
LV 627, 482/122-153 zapísané na LV 2467, 4282/186, 482/188, 482/205 zapísané na LV 2477, 482/154 -157, 
482/166-180, 482/196-197, zapísané na LV 2474, 482/158-159,482/184-185, 482/198 zapísané na LV 2475, 
482/187-194, 482/199-203 zapísané na LV 2473, 482/165 zapísaná na LV 2480, 482/181-183 zapísané na LV 
2478, 482/163 zapísaná na LV 2481, 482/162, 482/164 zapísané na LV 2487. Navrhovateľ predložil 
Geometrický plán č. 30/2018 zo dňa 23. 3. 2018, torým sa odčleňuje plocha z parciel 482/120-125, 482/145 - 
146,482/196 -205, 482/193 a 482/3 na umiestnenie objektu SO-10 predmetnej stavby. Obec Miloslavov vydala 
súhlas na umiestnenie objektu SO-10 hlavnej obslužnj komunikácie Cl na parcele 482/206, ktorá je vo 
vlastníctve obce Miloslavov, uzesením Obecného zastupiteľstva č. 28/2018, konaného 13. 06. 2018. Listom zo 
dňa 14. 3. 2018 Obec Miloslavov vydala súhlas s rekonštrukciou Štvrtockej ulice a s umiestnením vedení 
inžinierskych sietí: vovovodu, kanalizácie, plynovodu a distribučných rozvodov NN a ich pripojovacích bodov 
na parcelách 440/1, 480/164, 439/130, ktoré sú v jej vlastníctve, zapísané na LV 440. Slovenský pozemkový 
fond vydal súhlas listom 26. 07. 2017 k umiestneniu stavby na parcele KN E č. 1070 k. ú. Miloslavov 
s podmienkou zriadenia vecného bremena do termínu kolaudácie stavby.

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov, uplatnené v tomto konaní boli 
preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Svoje stanoviská oznámili: OÚ Senec 
- Odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky: Ochrana prírody a krajiny, Štátna vodná správa, OÚ Senec - 
Pozemkový a lesný odbor, OÚ Senec - Odbor krízového riadenia, OR PZ - Okresný dopravný inšpektorát 
v Senci, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Agentúra správy 
majetku. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Odbor telekomunikácií, .-Slovenský pozemkový fond , 
Regionálne cesty Bratislava, a.s., Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Bratislave, Hydromeliorácie š.p. , BVS,a.s., Západoslovenská distribučná a.s., Slovak 
Telekom, a.s., Michlovský s.r.o., Solarenergia invest s.r.o.. Ich podmienky pre realizáciu stavby sú uvedené 
v podmienkach stavebného povolenia.

V územnom konaní vzniesli námietky účastníci konania:
Vlastníci parciel 439/113, 439/240 listom doručeným dňa 6.6. 2018 a vlastníci parciel 439/195, 439/227 listom 
doručeným 6. 6. 2018. Ich námietky boli identické. Podané námietky stavebný úrad vyhodnotil ako 
neopodstatnené s odôvodnením, že ulica Wienerova Alej nebude používaná počas výstavby ani počas uvedenia 
pedmetnej lokality IBV a jej dopravného systému do prevádzky. Nebude dopravne používaná v celom úseku od 
križovatky s Kysuckou ulicou po križovatku so Stvrtockou. Ani jej nespevnený úsek, ktorý je pred parcelami 
namietajúcich účastníkov konania, nebude počas výstavby používaný na dopravu, preto požiadavka 
namietajúcich, aby nespevnený úsek ulice Wienerova Alej respektíve jeho rekonštrukcia na spevnenú 
komunikáciu bol zaradený do navrhovanej stavby, nie je odôvodnená. V projekte stavby pre stavebné 
povolenie bude spracovaný plán organizácie výstavby, v POV budú definované prepravné trasy zásobovania 
stavby, ktoré budú riešené po Štvrtockej ulici.

Iné námietky účastníkov konania neboli vznesené. V územnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť 
a priložené doklady v zmysle ustanovení §§ 37, 38 stavebného zákona, pričom zistil, že umiestnením stavby 
nebudú ohrozené verejné záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy ostatných účastníkov 
územného konania.



Na základe horeuvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková časť tohto 
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 ods.l) stavebného zákona dva roky odo dňa, 
keď nadobudlo právoplatnosť.
Čas platnosti územného rozhodnutia možno v zmysle § 40 ods.3) stavebného zákona predĺžiť na žiadosť 
navrhovateľa podanú v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle 
§ 40 ods.4) stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov 
územného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 100.- Eur podľa položky 59 ods. 
a) 2. zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53,54 správneho 
poriadku do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Obec Miloslavov, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho 
opravného prostriedku.
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Toto rozhodnutie sa v zmysle ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov doručuje neznámym účastníkom územného konania verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Obce Miloslavov a súčasne sa zverejní na jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia.
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Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania :
- Reality Miloslavov spol. s r.o., Podunajská 25, 82106 Bratislava, IČO: 50412710
- SCHWARZ advokáti spol. s r.o., Podbrezovská 40, 83106 Bratislava, IČO: 36858285
- Ing. arch. Kamil Pašteka, Malinovská 123, 90028 Zálesie
- Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastníkom podľa

§ 36 ods. 4 stavebného zákona, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť umiestnením líniovej stavby priamo 
dotknuté.

- Obec Miloslavov

Na vedomie:
- Reality Miloslavov spol. s r.o., Podunajská 25, 82106 Bratislava, IČO: 50412710
- SCHWARZ advokáti spol. s r.o., Podbrezovská 40, 83106 Bratislava, IČO: 36858285
- Ing. arch. Kamil Pašteka, Malinovská 123, 90028 Zálesie
- Stavebný úrad - spis

Príloha: Situácia umiestnenia stavby


