
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č.j.SÚ-2037/2018/KK V Miloslavove 19.11.2018

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa §§ 
46,47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), na základe vykonaného konania, 
podľa § 66 ods.l stavebného zákona v spojení s § 10 vyhl.MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

povoľuje

stavbu : „Rekonštrukcia transformovne TS 0045-009 a posilnenie NN káblového distribučného 
rozvodu lokality Miloslavov, RZ20/IIL etapa, RZ 20/II. etapa“

stavebné objekty : SO.01 Rozvody NN

stavebníkovi : Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
IČO : 36 361 518
v zastúpení spoločnosti ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s.r.o., Biskupa 
Kondého 4577/18, 921 01 Dunajská Streda, IČO: 47 582 324, ktorú zastupuje DJ 
engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná

miesto stavby : na pozemkoch pare. č. 146/145,146/267,160/1 (podľa KN E č. 1055), 146/196, 
146/281,146/3,146/238,146/8; k.ú. Miloslavov

účel stavby : inžinierske stavby (podľa § 43a ods.3 písm. i/ stavebného zákona)

Predmetom tohto objektu je posilnenie distribučných rozvodov NN lokality RZ_20/III. etapa, 
RZ_20/II. etapa, pozostávajúce z výmeny transformátora v jestvujúcej TS 0045-009 a uloženie 
posiľovacích káblov NN do distribučných rozvádzačov. Táto dokumentácia dopĺňa naďalej platné 
dokumentácie distribučných rozvodov lokality RZ 20/III. etapa a dokumentáciu jestvujúcej 
transformovne TS 0045-009.

Základné technické údaje:
Rozvodná sústava

Rozvod vn 3 ~ 50Hz, 22 kV/IT
Rozvod nn 3/PEN ~ 50 Hz,400V/TN-C

1/PE/N ~ 50 Hz,230V/TN-C-S
Ochranné opatrenia pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41

* na strane vn - STN EN 61936-1:2011:
Pred dotykom živých častí čl. - krytom
8.2.1.1 - zábranou.
Pred dotykom neživých častí, Uzemnením v sieti s rezonančné uzemneným 
STN EN 50522. neutrálnym bodom čl. 3.4.26

• na strane nn - STN 33 2000-4-41
Ochranné opatrenia : - samočinné odpojenie napájania čl. 411 (+ príl N2)
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- opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2
príloha A: A1-základná izolácia živých častí 

A2-zábrany alebo kryty
- opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3

-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie- čl. 411.3.1 
-samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2

-doplnková ochrana - čl. 415
-prúdové chrániče (RCD)-čl. 415.1 
-doplnkové ochranné pospájanie- čl. 415.2

Prostredie: Pozri protokol č.l/SO.Ol v technickej správe.
Dôležitosť dodávky el. energie: Podľa STN 34 1610 : 3
Bilancia príkonu : Max. súčasný výkon Ps = 510 kW

Popis navrhovaného el. zariadenia:
Rekonštrukcia transformovne TS 0045-009:
V jestvujúcej transformovni TS 0045-009 typ EHD.l, sa vymení transformátor 400 kVA za 630 kVA 
a realizujú sa s tým súvisiace zmeny:

• vymenia sa VN poistkové patróny za 40A
• vymenia sa prístrojové transformátory prúdu TA1 za transformátory MTP 1000/5, 

10VA, tp. 0,5s
• vymenia sa kondenzátory strát naprázdno za 8 kVAr aj s príslušným istením
• zmení sa nastavenie nadprúdovej ochrany hlavného ističa QF1 na 850 A
• vymenia sa prepojovacie káble medzi transformátorom a rozvádzačom ANG
• vymení sa transformátor za typ: TM 630 kVA, podľa technologického predpisu výrobcu 

transformovne. Technologický predpis je v prílohe technickej správy.
Ostatné časti dokumentácie transformovne TS 0045-009 zostávajú bez zmeny.

Rozvody nn:
Pre napájanie lokality RZ 20 sú z jestvujúcej transformovne uložené dva jestvujúce káble NAYY-J 
4x240. Nakoľko v priebehu pripojovania rodinných domov došlo k nárastu požadovaného výkonu, 
najmä z dôvodu požadovaných el. vykurovaní objektov, uvedené káble na napájanie nepostačujú. 
Z toho dôvodu sa posiľuje výkon transformovne TS 0045-009 a zároveň sa posiľuje novými káblami 
NAYY-J 4x240 napájanie distribučných rozvádzačov.

Uložia sa nové káble:
• WL1 NAYY-J 4x240 - z rozvádzača ANG do rozvádzača 45013-008. V rozvádzači sa 

pre pripojenie doplní poistkový odpínač MV400A,
• WL2 NAYY-J 4x240 - z rozvádzača ANG sa uloží po rozvádzač 45012-008, kde sa 

naspojkuje na jestv. kábel do rozvádzača 45014-001, ktorý bol napájaný z rozvádzača 
45012-008,

• WL3 NAYY-J 4x240 - z rozvádzača ANG sa uloží po rozvádzač 45012-008, kde sa 
naspojkuje na jestv. kábel do rozvádzača 45014-002. Napájanie rozvádzača 45012-008 
sa zabezpečí jestv. káblom z rozvádzača 45012-009.

Celková dĺžka rozvodov NN - 1190 m.
Ochranné vodiče rozvádzačov R30, R38 až R43 sa pripoja na uzemňovací vodič FeZn 30x4 uložený 
v spoločnom výkope káblových rýh. Odpor uzemnenia rozvádzačov, vzhľadom na prevádzkové 
možnosti napájania Rz < 5 Q v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. N.2.3.1, ods. c.
Rozvody sa v celej trase uložia do trás jestvujúcich káblov v hĺbke 0,7 m v pieskovom lôžku hrúbky 
200 mm. Nad vedenie sa uloží tehla a výstražná fólia. Pod komunikáciou sa káble uložia do 
krugovaných rúr FXKVR 110, do hĺbky 1 m vrch chráničky.
Na parcele 146/196 trasa križuje 2xVTL plynovod DN500, v tomto úseku sa káble uložia do 
chráničiek s presahom 2m od osi VTL na každú stranu.

Záväzné podmienky pre uskutočnenie stavby, určené podľa § 66 SZ :
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1. Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom 
konaní, ktorú vypracoval v 06/2018 zodpovedný projektant: VV PROJEKT s.r.o., Pod Rovnicami 7, 
841 04 Bratislava - Ing. Vladimír Vyšný, reg. č. 4004*A2, overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii 
musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby (§ 66 ods.3 písm. h/ SZ).
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou (§ 75 ods.l 
stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení 
priestorovej polohy stavby (§ 75a ods. 4 stavebného zákona).
5. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí ich 
správcami.
6. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená" s týmito 
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; názov zhotoviteľa; meno koordinátora bezpečnosti práce; 
kto a kedy stavbu povolil; termín začatia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť byť dodržaný, stavebník požiada o predĺženie doby výstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť (§ 67 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť 
na žiadosť stavebníka podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné 
povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania (§ 70 
stavebného zákona).
10. Stavenisko musí spĺňať všetky technické požiadavky v zmysle § 43i ods.3 stavebného zákona.
11. Pri realizácii stavby musia byť v zmysle § 43 e stavebného zákona dodržané všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu, vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyhl.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).
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník písomne oznámi názov zhotoviteľa stavby 
do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania a doloží na stavebný úrad oprávnenie zhotoviteľa na 
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle § 44 ods.l. stavebného zákona.
14. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 
stavebných prác (§ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu 
a vykonávaný autorský dozor projektanta.
16. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným 
úradom overená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pri výstavbe musia byť použité vhodné stavebné výrobky, ktoré budú spĺňať harmonizované 
podmienky podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú 
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zák. č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží 
doklady o vhodnosti použitých výrobkov a materiálov.
18. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu 
v životnom prostredí.
19. Stavebnú činnosť, ktorá svojimi účinkami obťažuje okolie a je zdrojom hluku, otrasov a prachu, 
možno vykonávať len v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod., v noci 
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeraný odpočinok a priaznivé životné 
prostredie v zmysle zákona č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
20. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby zabezpečiť vytvorenie takých
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opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. 
Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených verejných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a dokončovanie stavby zabezpečiť bez porušenia 
plynulosti cestnej a pešej premávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým 
má vlastnícke alebo iné právo.
22. Stavebník je povinný odviezť stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť. 
Doklad o zneškodnení odpadu predloží na OÚ Senec - odbor starostlivosti o ŽP, odpadové 
hospodárstvo; ku kolaudácii predloží stanovisko OÚ Senec, odbor SoZP, úsek odpadového 
hospodárstva v kolaudačnom konaní.
23. V prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo krovitých porastov, ak budú dotknuté výstavbou, 
požiadať v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny príslušný úrad 
o súhlas na ich výrub.
24. V prípade nálezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody ako 
i archeologických nálezov, tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému orgánu.
25. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník 
požiada príslušný stavebný úrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady primerane podľa §§ 17,18 vyhl.MŽP SR 
č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, najmä certifikáty 
a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov, výsledky predpísaných skúšok a revízií 
podľa osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke, porealizačné 
zameranie stavby, odovzdávací/preberací protokol.
27. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách 
dotknutých orgánov :

27.1. Západoslovenská distribučná.a.s, zo dňa 09,08.2018:
Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou projektovou dokumentáciou predmetnej 
stavby „Miloslavov, , lokalita RZ20/II v rozsahu: Rekonštrukcia transformovne TS0045-009 
a posilnenie NN káblového distribučného rozvodu“ ako dokumentáciou pre stavebné povolenie 
v zásade „súhlasíme“ za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
1. Hore uvedená stavba bude napojená z existujúcej kioskovej TS0045-009 po výmene 

existujúceho transformátora o výkone 400 kVA za nový transformátor o výkone 630 kVA, 
výmene 22 kV poistiek za 31,5 A, výmeny MTP 400/5 za MTP 1000/5. NN distribučné káblové 
rozvody budú realizované z existujúcej kioskovej TS0045-009 káblami typu NAYY-J 4x240 
mm2 o dĺžke 1190 m. Výmenu transformátora a vybudovanie NN rozvodov, ktoré budú mať 
distribučný charakter zabezpečí v rámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. na základe Zmluvy o spolupráci č. 1818100081-ZoS uzatvorenej medzi 
spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a investorom.

2. Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane skupinových elektromerových rozvádzačov 
a elektromerových rozvádzačov vybuduje na vlastné náklady investor, pričom deliacim miestom 
budú poistkové spodky v NN skriniach SR.

3. Skupinové elektromerové rozvádzače a elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne 
prístupnom mieste na hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú 
dennú a nočnú dobu-zodpovedný investor.

4. Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto.
5. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 

distribučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 
č.251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia 
VN aNN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre 
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č.3.

6. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 
43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby 
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do 
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb
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vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 
WN, VN a NN vedení.

7. Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o pripojení 
odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská 
distribučná a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

8. Pre potreby budovania energetických zariadení poskytne žiadateľ prevádzkovateľovi pozemok 
(koridor) resp. priestor, vhodný pre budovanie energetického zariadenia. Majetkoprávne 
vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.

9. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného 
rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou 
predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle 
platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom počas ich životnosti.

10. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné 
v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti 
Západoslovenská distribučná,a.s.

11. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - 
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať 
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

12. Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať 
pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.

13. Pred zahrnutím výkopov (káble VN a NN uložené v pieskovom lôžku s mechanickou ochranou 
a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, Hraničná 14.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská 
distribučná/Západoslovenská energetika, a.s.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

27.2. ORHaZZ v Pezinku č.j. ORHZ-PK2-2Q18/001893-2 zo dňa 07.08.2018:
-Nakoľko sa v súlade s § 1 ods. 2 písm. f) bod 9 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, 
citovaná vyhláška na Vašu stavbu nevzťahuje, Vám v prílohe predloženú projektovú dokumentáciu 
vraciame späť.

27.3. OÚ Senec, odbor SoŽP - úsek OPaK, č.OU-SC-OSZP-2018/16732/VlM zo dňa 18.10.2018:
1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany 
v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany .
4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že 
mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa 
nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m2, 
o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán 
ochrany prírody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody 
- ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina 
chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných 
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom 
páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti 
stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. 
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do 
pôvodného stavu s opätovným zatrávnením.

27.4. SPP-distribúcia,a.s., stanovisko č. TD/NS/0510/2018/Gá zo dňa 15.10.2018:
V záujmovom území sa nacháda/nachádzajú:
Plynárenské zariadenia (technologický objekt): 2xVTL DN500 PN 4MPa, STL D90 PE PN 300kPa
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Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich 
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 332423300) najneskôr 7 dní pred 
zahájením plánovaných prác;

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 
plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 8 m na každú stranu od 
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov;

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať 
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 
zaznamenaný do stavebného denníka;

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia 
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel č. 0850 111727;

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského 
zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 
285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného 
zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise 
z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) 
najmä 702 10, 702 02, 702 01, 906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo pri 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatíva
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27-5. Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku č. 6611821913 zo dňa 01.08.2018:
- Pre vyznačené záujmové nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. 6611821913 zo dňa 01.08.2018

27.6. SVP, š.p., vyjadrenie č.j.CS SVP OZ BA 993/2018/31 zo dňa 21.08.2018 :
Po oboznámení sa s predloženou žiadosťou a na základe skutočnosti, že plánovaná aktivita priamo 
nezasahuje do základných prostriedkov v správe našej organizácie SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa 
vnútorných vôd Šamorín nemá pripomienky k plánovanej aktivite.

27.7. TÚV SÚD Slovakia s.r.o.. odborné stanovisko ev. č. 7165009814/20/18/ET/OS/T zo dňa
01.08.2018:
Dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou 
MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2018/01:2018, STN 
EN 61936-1:201 l/AC:2012/AC2:2013/Al:2015, STN EN 50522:2011, STN 33 2000-5- 
51.2010/A11:2013/01:2014, STN EN 62271 -202:2007, STN EN 62305-3/01:2012.
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
- V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní 

zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia,
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené,
- Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TÚV SÚD Slovakia 

s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému 
zariadeniu. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÚV SÚD Slovakia s.r.o. a zákazníka 
rozmnožovať inak než vcelku.

27.8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko zn. KPUBA-2018/16659-
02/65485/PRA zo dňa 15.08.2018 :
Súhlasí s realizáciou predmetnej stavby, ktorá sa nedotýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území,
s podmienkou:
- V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 

ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky 
KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo 
k jeho použitiu na účel, na ktoré je 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.

27.9. BVS, a.s.. vyjadrenie č. 33978/2018/Skzo dňa 10.08.2018:
K stavbe „Rekonštrukcia transformovne TS 0045-009 a posilnenie NN káblového distribučného 
rozvodu lokality Miloslavov RZ 20/II, SO Rozvody NN“ nemáme námietky, len ak budú splnené 
nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného 
pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody ( ďalej len „DDV“) (p. Hájovský, kontakt: 0902 
964 455) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Valek, kontakt: 0903 
557 077).

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma 
ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
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3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo 
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 
stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie 
a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť 
o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce 
(tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné 
doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných 
vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického 
vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné 
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, 
signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných 
potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 
pracovníkovi DDV a DOOV.

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb 
v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 
náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii 
alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť 
informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

27.10. MO SR, ASM Bratislava, vyjadrenie č.j. ASM-50-1936/201S zo dňa 02.08.2018:
S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených 
podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný 
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby 
evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby ( situovanie, 
zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. 
Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. 
Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré 
budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

27.1 1. PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 1 1.09.2018:
- v záujmovom území obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, názov stavby: Lokalita 
Miloslavov RZ 20/II. - SO.01 Rozvody NN, Rekonštrukcia transformovne TS 0045-009 a posilnenie 
NN káblového distribučného systému, pare. č. 146/145, 160, 146/196, 146/281, 146/238, 146/3 
a 146/8, máme položené rozvody káblového distribučného systému,
Týmto listom by som Vás chcel zároveň požiadať, aby ste si u nás písomne objednali minimálne 
15 pracovných dní vopred vytýčenie daných sietí.
V prílohe Vám zasielam orientačný zákres s trasou našich sietí.
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27.12. SITEL s.ľ.o., vyjadrenie č. 91 5/2018 zo dňa 02.08,2018:
Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spol. SITEL sa v dotknutom území 
nenachádzajú.

27.13. MICHLOVSKY, spol, s r.o.. vyjadrenie č. BA-2439/2018 zo dňa 07.08.201 8:
- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

27 J 4. KUNKUR s.r.o., uvedené vo vyjadrení č. 2018/802Pv zo dňa 06.08.2018:
S navrhovaným technickým riešením navrhovanej stavby súhlasíme za predpokladu, že budú splnené 
nasledovné podmienky:

• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné 
pásma vrátane všetkých zariadení a súčastí podľa § 19 zákona 442 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách.

• Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného 
pracovníka prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v tejto lokalite.

• V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo 
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

• Pred začatím práce je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej 
kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

• Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického 
vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

• Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné 
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, 
signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných 
potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník prevádzkovateľa verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie v tejto lokalite.

• Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb 
v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 
náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii 
alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

KUNKUR s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.
V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení je žiadateľ povinný písomne požiadať 
vodárenskú spoločnosť KUNKUR s.r.o. Bratislava o kontrolu technickej pripravenosti na montáž 
vodomeru a na pripojenie na verejnú kanalizáciu.

27.15. RÚVZ Bratislava, uvedené vo vyjadrení č. HŽP/9087/2018 zo dňa 20.08.2018:
Po preskúmaní podania Vám oznamujeme, že ide o konanie, ktoré nie je predmetom posudkovej 
činnosti orgánu na ochranu verejného zdravia podľa ustanovenia zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preto súhlas 
tunajšieho úradu k danej veci nie je potrebný.

27.16.Osobitné podmienky:
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Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať čistotu a poriadok podľa VZN 
obce Miloslavov,
Stavebník je povinný čistiť stavbou znečistené priľahlé komunikácie,
Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pred výjazdom zo 
staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej 
znečisťovaniu, čo by mohlo mať za následok zníženie bezpečnosti cestnej premávky.
Pri úprave terénu je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných 
inžinierskych sietí. Takisto je pri realizácií zemných prác potrebné dbať na to, aby 
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či prípadnému narušeniu ich statiky. 
Stavebník je povinný pred začatím stavby, vo vzťahu k cudzím pozemkom, postupovať 
podľa § 11 zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
čo preukáže pri kolaudačnom konaní.

V konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Odôvodnenie :
Stavebník: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

IČO : 36 361 518, v zastúpení spoločnosti ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s.r.o., Biskupa 
Kondého 4577/18, 921 01 Dunajská Streda, IČO: 47 582 324, ktorú zastupuje DJ engineering s.r.o., 
Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, podal dňa 28.08.2018 na tunajší stavebný úrad žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty: „ SO 01 Rozvody NN“ na pozemkoch pare. č. 
146/145, 146/267, 160/1 (podľa KN E č. 1055), 146/196, 146/281, 146/3, 146/238, 146/8, k.ú. 
Miloslavov, ktorý je súčasťou stavby: Rekonštrukcia transformovne TS 0045-009 a posilnenie NN 
káblového distribučného rozvodu lokality Miloslavov RZ 20/III. etapa, doloženú projektovou 
dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie, vypracovanú zodpovedným projektantom: VV 
PROJEKT s.r.o., Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava - Ing. Vladimír Vyšný, reg. č. 4004*A2, 
overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Spoločnosť ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s.r.o., Biskupa Kondého 4577/18, 921 
01 Dunajská Streda, IČO: 47 582 324 uzavrela so stavebníkom Západoslovenská distribučná a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 Zmluvu o spolupráci č. 1818100081-ZoS zo dňa 
13.08.2018 pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení pre zabezpečenie realizácie 
pripojenia stavby Žiadateľa „Miloslavov, lokalita RZ20/I1., NNK - posilnenie“ k distribučnej sústave 
Prevádzkovateľa.
Vlastníkom pozemku pare. č. 146/145, 146/267 je spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. - 
podľa LV č. 1480.
Vlastníkom pozemku pare. č. 160/1 (podľa KN E č. 1055) je Slovenský pozemkový fond - podľa LV 
č. 1375 ( zriadené vecné bremeno).
Vlastníkom pozemku pare. č. 146/196 je Monika Fišerová, K jazeru 224, 900 42 Miloslavov - podľa 
LV č. 2282 (zriadené vecné bremeno).
Vlastníkom pozemku pare. č. 146/281 je JUDr. Vladimíra Suchá, 900 42 Miloslavov 2115 - podľa LV 
č. 2587 ( zriadené vecné bremeno).
Vlastníkom pozemku pare. č. 146/3 je Obec Miloslavov - podľa LV č. 1780 ( zriadené vecné 
bremeno).
Vlastníkom pozemku pare. č. 146/238 je Dana Lišaníková, 900 42 Miloslavov 406 - podľa LV č. 803 
(zriadené vecné bremeno).
Vlastníkom pozemku pare. č. 146/8 je spoločnosť Ekologické stavby Horváth, s.r.o., Bratislavská 906, 
900 45 Malinovo — podľa LV č. 1826 ( zriadené vecné bremeno).

Podľa § 139 ods.l pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám „ použitým v spojeni 
„ vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich „ sa podľa povahy prípadu rozumie 
právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou.

Podľa § 11 zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 
ďalej len zákon o energetike) je držiteľ povolenia - Západoslovenská distribučná a.s. oprávnená 
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a
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elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy a zariadení určených na 
ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo 
havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad 
rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom 
pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím 
právoplatnosti takého rozhodnutia.
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom 
nehnuteľnosti, čo je preukázanie vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom určeným na 
zastavanie podľa § 139 stavebného zákona.
V súlade s § 11 zákona o energetike stavebný úrad určil stavebníkovi podmienky, súvisiace 
s realizáciou stavby na cudzích pozemkoch, ešte pred začatím stavby.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby. Začatie konania 
o povolení stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknutým orgánom 
a organizáciám oznámením č. 2037/2018/KK zo dňa 19.10.2018.

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov, uplatnené v tomto konaní, 
boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Námietky ani pripomienky účastníkov konania ani dotknutých orgánov neboli vznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle 
príslušných ustanovení § 58 až § 66 stavebného zákona pričom zistil, že povolením stavby nebudú 
ohrozené verejné záujmy ani právom chránené záujmy ostatných účastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili:
- Západoslovenská distribučná,a.s, zo dňa 09.08.2018
- ORHaZZ v Pezinku č.j. ORHZ-PK2-2018/001893-2 zo dňa 07.08.2018
- OÚ Senec, odbor SoŽP - úsek OPaK, č.OU-SC-OSZP-2018/16732/VIM zo dňa 18.10.2018
- SPP-distribúcia,a.s., stanovisko č. TD/NS/0510/2018/Gá zo dňa 15.10.2018
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku č. 6611821913 zo dňa 01.08.2018
-SVP, š.p., vyjadrenie č.j. CSSVPOZ BA 993/2018/31 zo dňa 21.08.2018
- TÚV SÚD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko ev. č. 7165009814/20/18/ET/OS/T zo dňa 01.08.2018
- KPÚ Bratislava, záväzné stanovisko zn. KPUBA-2018/16659-02/65485/PRA zo dňa 15.08.2018
- BVS, a.s., vyjadrenie č. 33978/2018/Sk zo dňa 10.08.2018
- MO SR, ASM Bratislava, vyjadrenie č.j. ASM-50-1936/2018 zo dňa 02.08.2018
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 11.09.2018
- SITEL s.r.o., vyjadrenie č. 915/2018 zo dňa 02.08.2018
- MICHLOVSKY, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-2439/2018 zo dňa 07.08.2018
- KUNKUR s.r.o., uvedené vo vyjadrení č. 2018/802Pv zo dňa 06.08.2018
- RÚVZ Bratislava, uvedené vo vyjadrení č. HŽP/9087/2018 zo dňa 20.08.2018

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

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 100.- Eur podľa 
položky 60 písm.g) zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie :
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v 
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad 
Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
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Rozhodnutie sa doručí:
účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s.r.o., Biskupa Kondého 18, 921 01 Dunajská Streda
3. DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná
4. Známym a neznámym účastníkom konania - právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť 
stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podľa § 26 ods. 2 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa : 2 7. . to?/ Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

- -- ______ |
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

' 7
Na vedomie:
1. Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - nemá účinky doručenia
2. ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s.r.o., Biskupa Kondého 18, 921 01 Dunajská Streda - 

nemá účinky doručenia
3. DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná - nemá účinky doručenia

Prílohy: 1 x overená PD

Na vedomie dotknutým orgánom:
1. Okresný úrad Senec - odbor SoŽP, Hurbanova 21, 903 01 Senec
2. Okresný úrad Senec - pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
3. ORHaZZ, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
5. MOSR-ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
6. BVS,a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
7. Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
8. SPP-distribúcia,a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
9. SVP,š.p.,OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Samorín, Hlavná 47, 931 01 Šamorín
10. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
12. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
13. PROGRES - TS, s.r.o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava
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