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Verejná vyhláška

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 
oznamuje podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, ako aj podľa § 61 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou toto rozhodnutie:

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, ako 
miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 zák. č. 
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, podľa § 61 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) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. 
§ 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby vydáva p o v 
o 1 e n i e podľa ust. § 26, ods. 1, vodného zákona a § 66 stavebného zákona, § 46 a 47 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov stavebníkovi FONDEX, s. r. .o, 
Továrenská 6, 811 09 Bratislava IČO: 50 905 490 v zastúpení DJ engineering s. r. o., 
Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná na uskutočnenie vodných stavieb Miloslavov 
„LOKALITA 8 - MILOSLAVOV“ Vodovod s prípojkami, Kanalizácia s prípojkami a ČS 
na p. č.: ČS na p. č. 482/251, hlavné rozvody na p.č. 482/207, 440/1, 480/164, 481/1, 481/2 
reg. „C“ a reg. „E“ 1071/15, 1071/20 a prípojky na p. č. : 482/210, 482/232, 482/233, 
482/234, 482/235, 482/236, 482/237, 482/238, 482/239, 482/240, 482/241, 482/242, 482/243,
482/244, 482/245, 482/246, 482/247, 482/248, 482/249, 482/270, 482/269, 482/268, 482/267,
482/266, 482/265, 482/264, 482/263, 482/262, 482/259, 482/258, 482/257, 482/256, 482/255,
482/254, 482/253, 482/252, 482/209, 482/208, 482/271, 482/272, 482/273, 482/274, 482/275,
482/276, 482/277, 482/278, 482/279, 482/280, 482/281, 482/282, 482/283, 482/284, 482/285,
482/286, 482/287, 482/4, 482/305, 482/304, 482/303, 482/302, 482/301, 482/300, 482/299, 
482/298, 482/297, 482/296, 482/295, 482/294, 482/293, 482/292, 482/291, 482/290, 482/289, 
482/288 k. ú. Miloslavov, (podľa Geometrického plánu č. 30/2018 na oddelenie pozemkov p. č. 
482/232-305,doterajší stav p. č. 482/4, 482/208, 482/209, 482/210 a novovzniknuté p. č. 482/4, 
482/208, 482/209, 482/210, 482/232- až 482/305, ktorý vypracoval a autorizačne overil Ing. 
Matej Klepoch, K-GEO s.r.o., Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava, autorizovaný geodet 
a kartograf reg. č.: *1038* dňa 29.03.2018 zapísaný na Okresnom úrade Senec, katastrálnym 
odborom pod číslom 872/18 Ing. Petrom Urcikánom dňa 17.05.2018)

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
a) Účelom stavby je zabezpečiť v predmetnej lokalite zásobovanie vodou pre pitné, 

požiarne a úžitkové účely s napojením na verejný vodovod v obci a odvádzanie 
splaškových vôd s prečerpávaním v ČS a s napojením na verejnú kanalizáciu v obci.

b) Stavba je inžinierskou stavbou, ktorá sa člení na stavebné objekty:



Vodovod s prípojkami sa vybuduje v rozsahu: vetva “A“ dĺžky 873,0m, vetva“Al“ je dĺžky 
389,0m, spolu 1262,0 m. Navrhované vetvy budú z potrubia tlakového, HDPE D110/10,0mm 
DN100. V rámci vodovodnej siete sa osadí lOks podzemných hydrantov DN80 s poklopom, 
74ks domových prípojok HPDE D32/2,9mm SDR11 DN25 dĺžky 314,0 m.
Výpočet množstva potreby vody je spracovaný v zmysle vyhlášky MZP SR č. 684 zo 
14.novembra 2006,
Počet obyvateľov IBV “Miloslavov - lokalita 8” spolu: 244 osôb
Byt s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom 135 1/osoba/deň, Špecifická potreba 
vody pre základnú vybavenosť ( 1001 - 5000 obyvateľov)- 25 1/osoba/deň,
Denná potreba vody 160 1/osoba/deň,
Denná potreba vody pre lokalitu: Qd = 39,04 m3/deň
Maximálna denná potreba vody (súčiniteľ dennej nerovnomemosti kd=l,6:
Qmax = 62,46 m3/deň
Hodinová spotreba vody(súčiniteľ hodinovej nerovnomemosti kd=l,8:
Qh = 4,68 m3/h
Sekundová spotreba vody: Qs = 1,3 1/s
Potreba požiarnej vody podľa počtu hydrantov: hydrant podzemný DN80 - 10 ks, jeden hydrant 
Qph = 8,33 1/s,
Množstvo požiarnej vody podľa výdatnosti potrubia: potrubie Dl 10/10,0 mm - DN100 napojené 
z obidvoch strán, tlak v potrubí 0,4 MPa, výdatnosť potrubia 1800 1/min Qphv = 30,0 1/s

Kanalizácia s prípojkami a ČS sa vybuduje v rozsahu: kanalizačné rúry PP KAN SN8 HR 
Stoka “A“ bude dĺžky 452,0m, stoka “Al“ bude dĺžky 370,0m spolu dĺžky 822,0 m. 
Navrhovaná kanalizácia bude z potrubia korugovaného PP KAN SN8 HR lD300mm. Celá 
navrhovaná kanalizácia bude gravitačná. V rámci kanalizačnej siete sa osadí 21 ks 
kanalizačných šachiet a 74 ks kanalizačných odbočiek PP KAN SN8 HR DN160/6,2mm - 
odbočky spolu dĺžky cca 314,0 m.
Pre umožnenie napojenia predmetnej obytnej zóny na existujúcu kanalizačnú sieť obce 
Miloslavov je potrebné vybudovať prečerpávaciu stanicu splaškových vôd umiestnenú na p. č. 
482/251.
Vlastný objekt kanalizačnej prečerpávacej stanice slúži na prečerpávanie splaškových 
odpadových vôd na kanalizačnej sieti. Na kanalizačnej sieti je navrhnutá jedna kanalizačná 
prečerpávacia stanica na kanalizačnej stoke „A“. V kanalizačnej prečerpávacej stanici sú 
umiestnené dve čerpadlá. V čerpacej stanici v prípade ak prítok odpadových vôd je menší ako 
výkon jedného čerpadla, druhé čerpadlo zastáva funkciu rezervného čerpadla. Kapacita čerpacej 
stanice je Q = 4 1/s— rezerva pre napojenie ďalšej lokality - požiadavka BVS. V návrhu 
technického riešenia čerpacej stanice je konštrukcia riešená ako jednokomorová zo 
železobetónových prefabrikátov. Prevádzka čerpacej stanice je automatická a nevyžaduje trvalú 
obsluhu. Pre odčerpávanie maximálnych prítokov stačia dve čerpadlá. Rovnomerné opotrebenie 
čerpadiel sa zabezpečí striedaním poradia čerpadiel v prevádzke. Ďalej sa vybuduje výtlačné 
potrubie v dĺžke 380,0 m z rúr HDPE 110/10,0mm-DN100mm SDR11 po existujúcu šachtu 
v križovatke ulíc Tajovského a Stvrtocká ulica.
Pre zabezpečenie funkčnosti kanalizačnej siete je potrebné vykonať rekonštrukciu existujúcej 
prečerpávacej stanice SCMLJKCS 03 podľa požiadaviek BVS v rozsahu - výmena čerpadiel 
na čerpadlo: 2x FYGT N3085 MT/464, adaptívne obežné kolo, 3-fázové, 4-pólové, 
preplachový ventil, pedestal, Mini Cas. V čerpacej stanici budú potrebné úpravy na 
výtlakoch čerpadiel.

c) Stavba sa uskutoční na parcelných číslach: ČS na p.č. 482/251, hlavné rozvody na 
p.č. 482/207, 440/1, 480/164, 481/1, 481/2 reg. „C“ a reg. „E“ 1071/15, 1071/20 
a prípojky na p. č. : 482/210, 482/232, 482/233, 482/234, 482/235, 482/236, 482/237, 
482/238, 482/239, 482/240, 482/241, 482/242, 482/243, 482/244, 482/245, 482/246,
482/247, 482/248, 482/249, 482/270, 482/269, 482/268, 482/267, 482/266, 482/265,
482/264, 482/263, 482/262, 482/259, 482/258, 482/257, 482/256, 482/255, 482/254,
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482/253, 482/252, 482/209, 482/208, 482/271, 482/272, 482/273, 482/274, 482/275, 
482/276, 482/277, 482/278, 482/279, 482/280, 482/281, 482/282, 482/283, 482/284, 
482/285, 482/286, 482/287, 482/4, 482/305, 482/304, 482/303, 482/302, 482/301, 
482/300, 482/299, 482/298, 482/297, 482/296, 482/295, 482/294, 482/293, 482/292, 
482/291, 482/290, 482/289, 482/288 k. ú. Miloslavov..

d) Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú 
autorizoval Štefan Koczó, reg. č.: 4129*TSP*A2, Komársky rad 618/41, 930 25 
Vrakúň v 05/2017 a 04/2018, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a 
je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe 
povolenia stavebného úradu. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona 
zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 
Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.

e) Na uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia.

f) Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený vo výberovom konaní.

Povinnosti stavebníka:
a) Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce s bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
b) Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a príslušné technické normy, najmä STN 75 5401, STN 75 5402, 
STN 73 6005 a STN 73 6961.

c) Oznámiť Okresnému úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy (ďalej len „okresný úrad“) začatie stavby a do 15 dní od ukončenia 
výberového konania zhotoviteľa stavby.

d) Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa § 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), patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá 
časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhradu 
rozhoduje súd.

e) Pred zahájením výkopových prác vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a podzemné 
vedenia.

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

keď nadobudlo právoplatnosť, v zmysle ust. § 67, odst.2, zákona č.50/1976 Zb. v znení 
jeho novely, v prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o nové povolenie.

h) Stavba bude dokončená do 24 mesiacov od oznámenia začatia stavebných prác. V 
prípade, že stavebník nie je schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej 
uplynutím osobitnou žiadosťou požiadať ojej predĺženie.

i) S výstavbou objektu, v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii, možno začať až 
po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, ktorú na požiadanie vyznačí 
stavebný úrad

j) Požiadať orgán štátnej vodnej správy o uvedenie diela do trvalej prevádzky podľa 
ust. § 26, ods. 3, 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) a § 79, § 82 zák. č. 
50/1976 Zb. (stavebný zákon).

k) Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Ak zhotoviteľ stavby bude určený vo 
výberovom konaní, stavebník podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona oznámi 
zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.

l) Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu v súlade s § 66 ods.3 písm. h) stavebného 
zákona termín začatia stavebných prác.
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m) Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným štítkom viditeľným z verejného 
priestranstva "Stavba povolená" s uvedením údajov: názov stavby, meno stavebníka, 
meno stavbyvedúceho , termín začatia a ukončenia stavby, dátum a číslo stavebného 
povolenia s vyznačením stavebného úradu. Označenie je stavebník povinný ponechať až 
do ukončenia stavebných prác.

n) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby. Stavebník je povinný viesť o 
stavbe stavebný denník.

o) Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, 
ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. 
Pri výstavbe musí byť zabezpečená ochrana práv vlastníkov susedných nehnuteľností. 
Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov 
alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým bolo možné 
zabrániť.

p) Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

q) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, 
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a dbať o ochranu osôb na 
stavenisku pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke objektu.

r) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného 
zákona, technické normy a použiť vhodné stavebné výrobky (ustanovenia § 43f, § 48-53 
stavebného zákona).

s) V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť tak, 
aby neprišlo k poškodeniu cesty alebo komunikácie a porušeniu bezpečnosti a plynulosti 
cestnej a pešej premávky.

t) Pre realizáciu stavby zabezpečiť dôsledné dodržiavanie vyhlášky MZ SR č. 549/2007 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí.

u) Stavebník je povinný miesto stavby v celom rozsahu zabezpečiť tak, aby nedošlo k 
ohrozeniu zdravia a aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb, pešej i cestnej dopravy a to 
vhodným označením staveniska, zaistením proti vstupu cudzích osôb. Stavenisko sa musí 
zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje.

v) Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemku, ku 
ktorému má vlastnícke právo. Skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie 
materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných komunikáciách. Skladovacie plochy musia 
byť urovnané, odvodnené.

w) Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho 
stavebného dohľadu.

x) V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho 
platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

y) Okrem požiadaviek citovaných vo vyššie uvedených podmienkach je stavebník 
povinný rešpektovať aj ďalšie podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk 
v zmysle § 140b stavebného zákona vyjadrených v konaní:

z) Dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „Technická infraštruktúra 
Miloslavov, lokalita RZ 8 - inžinierske siete a komunikácia“ pod číslom Č.j.:SÚ- 
1044/2017/KK zo dňa 14.09.2017 právoplatné dňa 22.02.2018 vydané obcou Miloslavov, 
900 42 Miloslavov 181 a Rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 pod číslom OU-BA-OVBP2- 
2018/016639/ZAD zo dňa 18.01.2018 právoplatné dňa 22.02.2018,

aa) Dodržať podmienky vyjadrenia BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava: vyjadrenie k PD pre 
vydanie územného rozhodnutia zo dňa 08.02.2017 pod číslom 3627/4020/2017/Me a
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vyjadrenie k PD pre vydanie stavebného povolenia pod číslom 49413/4020/2017/Me zo 
dňa 10.11.2017,

bb) Dodržať podmienky Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone 
prevádzky verejného vodovodu č. BZOP 18/403/2018 BVS zo dňa 10.04.2018 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: 1.1. Budúci vlastník: Fondex, s. r. .o, 
Továrenská 6, 811 09 Bratislava IČO: 50 905 490 zastúpený: Ivan Pastierik, konateľ a
l. 2. Budúci prevádzkovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 
48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35 850 370 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda 
predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva „predmet zmluvy 
„Technická infraštruktúra Miloslavov, lokalita RZ 8 - inžinierske siete a komunikácia“ 
v rozsahu: - vetva A HDPE 110 v dĺžke 873,00 m, - vetva A1 HDPE 110 v dĺžke 389,00
m, “,

cc) Dodržať podmienky Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone 
prevádzky verejnej kanalizácie č. BZOP 22/403/2018 BVS zo dňa 19.04.2018 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: 1.1. Budúci vlastník: Fondex, s. r. .o, 
Továrenská 6, 811 09 Bratislava IČO: 50 905 490 zastúpený: Ivan Pastierik, konateľ a 
1.2. Budúci prevádzkovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 
48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35 850 370 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda 
predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva „predmet zmluvy 
„Technická infraštruktúra Miloslavov, lokalita RZ 8 - inžinierske siete a komunikácia“ 
v rozsahu: - stoka A profil: DN 300, materiál: PP v dĺžke 452,00 m, - stoka A1 profil: 
DN 300, materiál: PP v dĺžke 370,00, výtlačné potrubie profil : DN 100, materiál: HDPE 
o dĺžke 380,00 m, kanalizačná čerpacia stanica.

dd)Dodržať podmienky Kúpnej zmluvy č. K-HM/008-2017/110 zo dňa 31.05.2017 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: Predávajúci: Hydromeliorácie š.p., 
Vrakunská 29, 821 06 Bratislava štatutárny orgán: Ing. Igor Kálna, riaditeľ IČO: 
35 860 839 a Kupujúci: Milan Malý a Dana Malá, bytom Miloslavov, Alžbetin Dvor 
36, 900 42 Miloslavov a Kúpnej zmluvy č. K-HM/007-2017/110 zo dňa 31.05.2017 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: Predávajúci: Hydromeliorácie š.p., 
Vrakunská 29, 821 06 Bratislava štatutárny orgán: Ing. Igor Kálna, riaditeľ IČO: 
35 860 839 a Kupujúci: Jana Lachová, bytom Alžbetin Dvor 115, 900 42 Miloslavov

ee) Dodržať podmienky Nájomnej zmluvy zo dňa 23.10.2017 uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami: Prenajímateľ: Jana Lachová r. Lachová, bytom Alžbetin Dvor 
115, 900 42 Miloslavov a Dana Malá, bytom Miloslavov, Alžbetin Dvor 36, 900 42 
Miloslavov (vlastníci pozemku p. č. 482/4) a Nájomca: Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 
01 Bratislava

ff) Dodržať podmienky Nájomnej zmluvy zo dňa 13.07.2018 uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami: Prenajímateľ: Obec Miloslavov, zastúpená starostom Obce 
Miloslavov Milanom Baďanským a Nájomca: Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 
Bratislava: „Predmet zmluvy: p. č. 440/1, 482/4, 481/2, 481/1, 480/164, 482/206 k. ú. 
Milosalvov“

gg) Dodržať podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu - Bratislava, 
Búdková č. 36, 817 15 Bratislava zo dňa 15.06.2018 pod číslom SPFZ/2018/029575 
na stavbu „Technická infraštruktúra Miloslavov, lokalita RZ8- inžinierske siete a 
komunikácie“ a právo vstupu, prechodu a prejazdu v k. ú. Miloslavov, pozemky 
SPF - KN E: p. č. 1071/15 o výmere 1215 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1375 v celosti a p. č. 1071/20 o výmere 738 m2, druh pozemku orná 
pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 1375, v celosti: „stavebník bude mať na dotknuté 
pozemky SPF, najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné 
bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne 
v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady 
stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vyhotovenia a uloženia 
stavby,“

hh) Dažďové odpadové vody sa nesmú privádzať do verejnej kanalizácie, ale musia byť 
odvádzané do vsaku na predmetnom pozemku RD.
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ii) Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 18.07.2017 pod číslom 
OU-SC-OSZP-2017/10760/VIM, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zó dňa 
27.07.2017 pod číslom OU-SC-OSZP-2017/11218,

jj) Dodržať podmienky záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava zo dňa 20.02.2017 pod číslom HŽP/5159/2017

kk) Ku kolaudácii stavby predložiť výsledok laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody zo 
spotrebiska, ktorý preukáže je súlad s požiadavkami NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú potrebu a kontrolu kvality vody 
určenej na ľudskú potrebu, v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.

11) Zosúladiť majetkovoprávny a prevádzkový režim verejného vodovodu a kanalizácie so 
zákonom č. 442/2002 Z.z. a predložiť k žiadosti o užívacie povolenie.

mm) Dodržať podmienky Odborného stanoviska ev. č. 2002/17/BT/OS/DOK vydané dňa 
02.11.2017 TUV SUD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava.

nn) Dodržať podmienky Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
zo dňa 09.08.2017 pod značkou: CD 51224/2017/St.

oo) Dodržať podmienky vyjadrenia SPP Distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava zo dňa 27.07.2017 pod číslom TD/NS/0262/2017/Pe pre stavebné povolenie,.

pp) Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 
09.05.2018 pod číslom 6611813065,

qq) Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Bratislava, Leškova 17, 811 04 
Bratislava zo dňa 06.03.2017 pod číslom KPUBA-2017/7726-2/17175/PRA,

rr) Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci, Okresný 
dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, zo dňa 01.08.2017 pod číslom ORPZ-SC-ODI- 
1-342/2017 a zo dňa 30.10.2017 pod číslom ORPZ-SC-ODI-1-522/2017,

ss) Dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š. p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 
Bratislava zo dňa 04.09.2017 pod číslom CS SVP OZ BA 190/2017/50,

tt) Dodržať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Senec, Pozemkový a lesný odbor, 
Hurbanova 21, Senec pod číslom OU-SC-PLO-2018/009320 zo dňa 19.04.2018.2018 na 
odňatie poľnohospodárskej pôdy natrvalo na pôvodnej p. č. 482/4 novovytvorenej na p. č. 
482/7,

uu) Dodržať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Senec, Pozemkový a lesný odbor, 
Hurbanova 21, Senec pod číslom OU-SC-PLO-2018/010919 zo dňa 30.05.2018 o odňatí 
poľnohospodárskej pôdy p. č.: 482/250, 482/251 novovzniknuté z pôvodnej p. č. 482/210 
natrvalo,

vv) Dodržať podmienky vyjadrenia MO SR, Agentúry správy majetku Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava zo dňa 30.01.2017 pod číslom ASM-30-166/2017,

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

Odôvodnenie

Fondex, s. r. .o, Továrenská 6, 811 09 Bratislava v zastúpení DJ engineering s. r. o., Krajná 23, 
900 42 Dunajská Lužná dňa 06.04.2018, doplnením dňa 13.04.2018, 02.05.2018, 11.05.2018, 
14.05.2018, 16.05.2018, 22.06.2018, 13.07.2018, 27.07.2018 požiadal Okresný úrad Senec, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (ďalej len „Okresný úrad“) 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu Miloslavov „LOKALITA 8 - MILOSLAVOV“ 
Vodovod s prípojkami, Kanalizácia s prípojkami a ČS na p. č.: reg. „C“ 482/4, 481/1, 481/2, 
440/1, reg. „E“ 1071/15, 1071/20 k. ú. Miloslavov (ďalej len „návrh“).
Nakoľko podanie neobsahovalo všetky potrebné náležitosti na posúdenie stavby z hľadiska 
ochrany vodných pomerov k vydaniu povolenia na vodné stavby bol žiadateľ vyzvaný listom 
číslo OU-SC-OSZP/2018/008584/Ke-149 zo dňa 16.04.2018 na doplnenie podania 
a rozhodnutím číslo OU-SC-OSZP/2018/008584/PK-32/Ke zo dňa 16.04.2018 bolo konanie 
prerušené. Podanie bolo doplnené dňa 02.05.2018, 11.05.2018, 14.05.2018, 16.05.2018, 
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22.06.2018, 13.07.2018, 27.07.2018.
Žiadateľ po doplnení podania k žiadosti uviedol údaje podľa §8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z.z. a priložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii, 
vyjadrenia orgánov štátnej správy.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, 
oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci a ostatným 
účastníkom konania oznámením verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP/2018/008 5 84/VY- 
18/Ke zo dňa 28.06.2018 s možnosťou podať námietky, alebo pripomienky písomne, alebo ústne 
najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Vyhláška 
bola na obci zvesená dňa 23.07.2018.
V stanovenej lehote účastníci konania námietky nevzniesli. Účastníci konania so stavbou 
súhlasili, ich podmienky a pripomienky sú zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Okresný úrad preskúmal žiadosť a všetky predložené a v konaní zabezpečené podklady pre 
vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods.l a 2 stavebného zákona a zistil, 
že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené 
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené 
vyhláškou č. 532/2002 Z.z., výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného 
rozhodnutia. Okresný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby.
Podkladom pre toto rozhodnutie boli: Žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami: 
rozhodnutie o umiestnení stavby „Technická infraštruktúra Miloslavov, lokalita RZ 8 - 
inžinierske siete a komunikácia“ pod číslom Č.j.:SÚ-1044/2017/KK zo dňa 14.09.2017 
právoplatné dňa 22.02.2018 vydané obcou Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181, na okresný úrad 
doručené dňa 06.04.2018 a Rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 pod číslom OU-BA-OVBP2-2018/016639/ZAD zo 
dňa 18.01.2018 právoplatné dňa 22.02.2018 na okresný úrad doručené dňa 11.05.2018, 
vyjadrenie obce o splnení podmienok územného rozhodnutia súhlas s výstavbou v zmysle 
záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona pre vodné stavby zo dňa 06.04.2018 pod 
číslom 1029/2018/KK, a súlad v zmysle §120 ods. 2 s vydaným územným povolením na okresný 
úrad doručené dňa 11.05.2018, Uznesenie Obce Miloslavov č. 65/2017 zo dňa 01.06.2017: 
„Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí apo prerokovaní materiálu dáva súhlas pre 
umiestnenie rozvodov inžinierskych sietí a komunikácií stavby „Technická infraštruktúra 
Miloslavov, lokalita RZ8 - inžinierske siete a komunikácia“ na pozemkoch obce Miloslavov, 
pare. č. 440/1, 439/131, 480/164, 439/130, 439/148, k.ú. Miloslavov, na ktorých budú 
umiestnené navrhované inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, ČS, komunikácia, NN, VN, VO) 
podľa žiadosti stavebníka: Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 Bratislava v zastúpení DJ 
engineering, s.r.o, Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná“ vydané dňa 13.06.2017 obcou Miloslavov 
na okresný úrad doručené dňa 13.07.2018, Geometrický plán č. 30/2018 na oddelenie pozemkov 
p.č. 482/232-305, ktorý vypracoval a autorizačne overil Ing. Matej Klepoch, K-GEO s.r.o., 
Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava, autorizovaný geodet a kartograf reg. č.: *1038* dňa 
29.03.2018 zapísaný na Okresnom úrade Senec, katastrálnym odborom pod číslom 872/18 Ing. 
Petrom Urcikánom dňa 17.05.2018 na okresný úrad doručené dňa 27.07.2018, Výpis z katastra 
nehnuteľností na p. č. 481/1 a 481/2 KNC - právny vzťah k pozemkom nie je evidovaný na liste 
vlastníctva- zastavané plochy nádvoria, pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce, 
LV č. 621 zo dňa 29.03.2018 na p. č. 482/4,431/17, 431/48 a zo dňa 11.05.2018 na p. č. 482/207, 
482/208, 482/209, 482/210 vlastníci: Lachová Jana a Malá Dana, na okresný úrad doručené dňa 
11.05.2018, LV č. 440 - čiastočný zo dňa 11.05.2018 na p.č. 440/1,480/164 -vlastník Obec 
Miloslavov, 181 Miloslavov 900 42, na okresný úrad doručené dňa 11.05.2018, LV č. 1375 - 
čiastočný zo dňa 11.05.2018 na p. č. KNE 1071/15, 1071/20 na okresný úrad doručené dňa 
11.05.2018, kópia katastrálnej mapy zo dňa 29.03.2018 na okresný úrad doručené dňa 
11.05.2018, kópia mapy určeného operátu zo dňa 11.05.2018, Zmluva o uzatvorení budúcej 
zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu č. BZOP 18/403/2018 BVS zo dňa 
10.04.2018 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: 1.1. Budúci vlastník: Fondex, s. r. .o, 
Továrenská 6, 811 09 Bratislava IČO: 50 905 490 zastúpený: Ivan Pastierik, konateľ a 1.2. 
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Budúci prevádzkovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 
Bratislava 29, IČO: 35 850 370 zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, 
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva „predmet zmluvy „Technická infraštruktúra 
Miloslavov, lokalita RZ 8 - inžinierske siete a komunikácia“ v rozsahu: - vetva A HDPE 110 v 
dĺžke 873,00 m, - vetva A1 HDPE 110 v dĺžke 389,00 m,“ na okresný úrda doručené dňa 
13.04.2018, Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej 
kanalizácie č. BZOP 22/403/2018 BVS zo dňa 19.04.2018 uzatvorenej medzi zmluvnými 
stranami: 1.1. Budúci vlastník: Fondex, s. r. .o, Továrenská 6, 811 09 Bratislava IČO: 50 905 
490 zastúpený: Ivan Pastierik, konateľ a 1.2. Budúci prevádzkovateľ: Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35 850 370 zastúpený: Ing. Zsolt 
Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva, Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva 
„predmet zmluvy „Technická infraštruktúra Miloslavov, lokalita RZ 8 - inžinierske siete a 
komunikácia“ v rozsahu: - stoka A profil: DN 300, materiál: PP v dĺžke 452,00 m, - stoka A1 
profil: DN 300, materiál: PP v dĺžke 370,00, výtlačné potrubie profil : DN 100, materiál: HDPE 
o dĺžke 380,00 m, kanalizačná čerpacia stanica, na okresný úrad doručené dňa 02.05.2018, 
Zmluva o spolupráci pod číslom 1713100086-ZoS zo dňa 09.08.2017 uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami: 1. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Západoslovenská distribučná, a.s, 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 2. Žiadateľ o spoluprácu: Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 
Bratislava, Zmluva o prevode práv stavebníka zo dňa 16.03.2018 uzatvorená medzi zmluvnými 
stranami: 1/Prevodca: Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 Bratislava a 2/nadobúdateľ: Fondex, 
s. r. .o, Továrenská 6, 811 09 Bratislava IČO: 50 905 490 zastúpený: Ivan Pastierik, konateľ na 
okresný úrad doručené dňa 11.05.2018, Kúpna zmluva č. K-HM/008-2017/110 zo dňa 
31.05.2017 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Predávajúci: Hydromeliorácie š.p., 
Vrakunská 29, 821 06 Bratislava štatutárny orgán: Ing. Igor Kálna, riaditeľ IČO: 35 860 839 
a Kupujúci: Milan Malý a Dana Malá, bytom Miloslavov, Alžbetin Dvor 36, 900 42 Miloslavov 
na okresný úrad doručená dňa 13.07.2018, Kúpna zmluva č. K-HM/007-2017/110 zo dňa 
31.05.2017 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Predávajúci: Hydromeliorácie š.p., 
Vrakunská 29, 821 06 Bratislava štatutárny orgán: Ing. Igor Kálna, riaditeľ IČO: 35 860 839 
a Kupujúci: Jana Lachová, bytom Alžbetin Dvor 115, 900 42 Miloslavov na okresný úrad 
doručená dňa 13.07.2018, Nájomná zmluva zo dňa 23.10.2017 uzatvorená medzi zmluvnými 
stranami: Prenajímateľ: Jana Lachová, bytom Alžbetin Dvor 115, 900 42 Miloslavov a Dana 
Malá, bytom Miloslavov, Alžbetin Dvor 36, 900 42 Miloslavov a Nájomca: Peter Slivka, 
Bárdošova 27, 831 01 Bratislava na okresný úrad doručená dňa 13.07.2018, Nájomná zmluva zo 
dňa 13.07.2018 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ: Obec Miloslavov, 
zastúpená starostom Obce Miloslavov Milanom Baďanským a Nájomca: Peter Slivka, 
Bárdošova 27, 831 01 Bratislava na okresný úrad doručené dňa 13.07.2018, potvrdenie o úhrade 
správneho poplatku 200,00 € zo dňa 06.04.2018 pod číslom ID: 02-060418-0072, 
plnomocenstvo.
K podkladom pre rozhodnutie sa vyjadrili: Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 18.07.2017 pod číslom OU-SC- 
OSZP-2017/10760/VIM, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 27.07.2017 pod 
číslom OU-SC-OSZP-2017/11218, Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 
21, Senec pod číslom OU-SC-OKR-2017/1977-22 zo dňa 28.02.2017 - bez podmienok, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava zo dňa 20.02.2017 
pod číslom HŽP/5159/2017, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, 
Hasičská 4, 902 01 Pezinok dňa 06.11.2017 pod číslom ORHZ-PK1-2507-001/2017 na účely 
vydania stavebného povolenia, BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava vyjadrenie k PD pre vydanie 
územného rozhodnutia zo dňa 08.02.2017 pod číslom 3627/4020/2017/Me a vyjadrenie kPD 
pre vydanie stavebného povolenia pod číslom 49413/4020/2017/Me zo dňa 10.11.2017, Slovak 
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 09.05.2018 pod číslom 6611813065 na 
okresný úrad doručené dňa 14.05.2018, Západoslovenská distribučná, a.s, Čulenova 6, 816 47 
Bratislava zo dňa 09.08.2017 pod značkou: CD 51224/2017/St, PROGRES-TS, s. r. o., 
Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava zo dňa 02.02.2017 - nie sú položené rozvody káblového 
distribučného systému, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava zo 
dňa 06.03.2017 pod číslom KPUBA-2017/7726-2/17175/PRA, Okresné riaditeľstvo policajného 
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zboru v Senci, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, zo dňa 01.08.2017 pod číslom 
ORPZ-SC-ODI-1-342/2017 a zo dňa 30.10.2017 pod číslom ORPZ-SC-ODI-1-522/2017, SPP 
Distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo dňa 27.07.2017 pod číslom 
TD/NS/0262/2017/Pe pre stavebné povolenie, Odborné stanovisko ev. č. 
2002/20/2017/BT/OS/DOK vydané dňa 02.11.2017 TUV SÚD Slovakia s. r. o., Pobočka 
Bratislava Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, SITEL s. r. o., zo dňa 17.07.2017 pod číslom 672/2017 
pracovisko Bratislava Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava - zariadenia sa nenachádzajú, MV SR 
sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácii, Pribinova 2, 
812 72 Bratislava zo dňa 16.02.2017 pod číslom SITB-OT4-2017/000233-194 - sa 
nenachádzajú, MO SR Agentúra správy majetku Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava zo dňa 
30.01.2017 pod číslom ASM-30-166/2017, SVP, š. p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 
Bratislava pre územné konanie zo dňa 08.03.2017 pod číslom CS SVP OZ BA 248/2017/18 a pre 
vydanie stavebného povolenia zo dňa 04.09.2018 pod číslom CS SVP OZ BA 190/2017/50, 
rozhodnutie Okresného úradu Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, Senec pod 
číslom OU-SC-PLO-2018/009320 zo dňa 19.04.2018.2018, Rozhodnutie Okresného úradu 
Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, Senec pod číslom OU-SC-PLO-2018/010919 
zo dňa 30.05.2018 na okresný úrad doručené dňa 13.07.2018, Slovenský pozemkový fond - 
Bratislava, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava zo dňa 15.06.2018 pod číslom SPFZ/2018/029575 
na okresný úrad doručené dňa 22.06.2018, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
pod číslom spisu: 1282/2017-250 č. žiadosti: 519-2/110/2017, č. záznamu: 1707/2017-250 zo 
dňa 12.05.2017 súhlas pre Hydromeliorácie, š. p. na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva, 
na okresný úrad doručené 13.07.2018, Hydromeliorácie, š. p. zo dňa 12.06.2017 pod číslom 473- 
2/120/2017- neevidujú žiadne zariadenia v správe Hydromeliorácii, š. p. nakoľko boli 
majetkovoprávne vysporiadané, Dopravný úrad Letisko M. R. Štefánika 823 05 Bratislava zo 
dňa 03.08.2017, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zo dňa 18.08.2017 pod číslom 
95/SK/2017/Ko, Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava zo dňa 
24.07.2017 pod číslom 197/2017.
S uskutočnením stavby všetci súhlasili, podmienky, pripomienky a požiadavky účastníkov boli 
zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré 
upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. 
o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie 
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami § 8 až § 10 
vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie 
stavby a stavebného povolenia.
Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov 
spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov.
Stavebník zaplatil podľa položky č.60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona 
č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov 200,00 €.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa ust. § 53 a § 54 ods.l a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho novely č. 527/2003 Z.z. podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek 
štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, Senec. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov je preskúmateľné súdom. /

ng. Beáta Ada/neová 
vedúca odboru



Obci Miloslavov sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie 
na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom 
doručenia.
Toto rozhodnutie ( vyhláška ) musí byť vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce aj nc 
stránke príslušného orgánu: http://www.niinv.sk/7uradna-tabula-20). Posledný deň 
vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, 
aby verejná vyhláška bola vrátená na Okresný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia 
a zvesenia vyhlášky.
Vyvesená dňa......... Zvesená dňa......................................................................................................

v
Podpis, pečiatka i , . Podpis, pečiatka

Doručí sa: / Vj
1. FONDEX, s. r. .o, Továrenská 6, 811 09 Bratislava v zastúpení DJ engineering s. r. o., 

Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná
2. Obec Miloslavov, Obecný úrad č. 181, 900 42 Miloslavov (vlastník p. č.: 440/1, 480/164)
3. Obec Miloslavov, Obecný úrad č. 181, 900 42 Miloslavov- vyhláška na vyvesenie
4. Lachová Jana, Miloslavov 115, 900 24 Miloslavov (vlastník p. č.: 482/210, 482/232,

482/233, 482/234, 482/235, 482/236, 482/237, 482/238, 482/239, 482/240, 482/241,
482/242, 482/243, 482/244, 482/245, 482/246, 482/247, 482/248, 482/249, 482/270,
482/269, 482/268, 482/267, 482/266, 482/265, 482/264, 482/263, 482/262, 482/259,
482/258, 482/257, 482/256, 482/255, 482/254, 482/253, 482/252, 482/209, 482/208,
482/271, 482/272, 482/273, 482/274, 482/275, 482/276, 482/277, 482/278, 482/279,
482/280, 482/281, 482/282, 482/283, 482/284, 482/285, 482/286, 482/287, 482/4, 482/305, 
482/304, 482/303, 482/302, 482/301, 482/300, 482/299, 482/298, 482/297, 482/296,
482/295, 482/294, 482/293, 482/292, 482/291, 482/290, 482/289, 482/288)

5. Malá Dana, Alžbetin Dvor 36, 900 24 Miloslavov (vlastník p. č.: 482/210, 482/232,
482/233, 482/234, 482/235, 482/236, 482/237, 482/238, 482/239, 482/240, 482/241,
482/242, 482/243, 482/244, 482/245, 482/246, 482/247, 482/248, 482/249, 482/270,
482/269, 482/268, 482/267, 482/266, 482/265, 482/264, 482/263, 482/262, 482/259,
482/258, 482/257, 482/256, 482/255, 482/254, 482/253, 482/252, 482/209, 482/208,
482/271, 482/272, 482/273, 482/274, 482/275, 482/276, 482/277, 482/278, 482/279,
482/280, 482/281, 482/282, 482/283, 482/284, 482/285, 482/286, 482/287, 482/4, 482/305, 
482/304, 482/303, 482/302, 482/301, 482/300, 482/299, 482/298, 482/297, 482/296,
482/295, 482/294, 482/293, 482/292, 482/291, 482/290, 482/289, 482/288)

6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 815 17 Bratislava (p. č.: reg. „E“ 1071/15, 
1071/20)

7. Projektant: Štefan Koczó, Komársky rad 618/41, 93025 Vrakúň
Dotknuté orgány, organizácie, susedia:

8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
9. Západoslovenská distribučná, a.s ., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
12. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave - okolie, Okresný dopravný inšpektorát v Senci,

Hollého 8, P. O. Box 59, 903 01 Senec
14. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
15. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Hydromeliorácie, š. p., Vrakúnská 29, 825 63 Bratislava 211
17. Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Hurbanova 21, 903 

01 Senec
Pretože ide o rozsiahlu líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, ostatným 
účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje podľa § 69, ods. 2 stavebného zákona formou 
verejnej vyhlášky. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
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