
oKRESNÝ
Únno
SENEC odboľ starostlivosti o životné prostredie

úsek štátnej vodnej spľávy
Huľbanova Żl.903 01 Senęc

Císlo : oU-sc_osZP-2019 l 002549 l G -30 tKe Dňa: 30.05.2019

Veľejná vyhláška

okľesný úľad Senec, odbor staľostlivosti o Životné pľostredie,
oznamuje podľa $ 26 a $ 5l zákona č,.7111967 Zb. osprávnom konaní vznęni neskorších
pľedpisov, ako aj podľa $ 61 a $ 69 zákona č,. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poľiadku v zneni neskorších predpisov verejnou vyhláškou toto ľozhodnutie:

ROZHODNUTIE

okľesný úrad Senec, odbor starostlivosti o Životné pľostredie - úsęk štátnej vodnej spľávy, ako
miestnę a vecne príslušný oľgán štátnej spľávy vodného hospodáľstva, podľa ust. $ 5 zźk. č.
52512003 Z.z. o štátnej správe staľostlivosti o Životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov, podľa $ 6l zak. č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37211990 zb.
o priestupkoch v znęni neskoľších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa ust.

$ 120 zélk.č:. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby vyđáva

I. povolenie
podľaust. $ 26, ods.l, vodného zákona a $ 66 stavebného zźlkona, $ 46 a 47 zákonač,.7111967
Zb. o správnom konani v znęní neskorších pľedpisov stavebníkovi REALITY MILosLAvov
spol. s r.o., Podunajská 25, 821 06 Bľatĺslava rČo: 50 415 710 na uskutočnenie
vodných stavieb ,,Dopľavná a technická ĺnfľaštruktúra IBV Miloslavov Alžbetĺn Dvor"
So-02 Splašková kanalĺzácia a prípojky, So_03 Čeľpacĺa stanĺca splaškových vôd na p. č.
4821165, So-04 Daźd'ová kanalizácia, So_05 Vodovod a vodovodné prípojky, hlavné
rozvody na p. č.: 4801164, 48112 (107tl20 KNE)' 482/3, 44011, 457 (1070 KNE), 4821165
a pľípojky na p. č.: 482ll12,482lll3,48211|4,482ll15,4821116,4821117,482ll18,482ĺ119,
482ll20, 482l12l, 482ll22, 482ll23, 482ll24, 482ll25, 482ĺt26, 482ll27, 4821128,4821129'
4821130, 4821131, 4821132, 4821133, 482t134, 482t135, 482t136, 482n37, 4821139,4921139,
482l|40, Ą821141, 482ll42,4821143, 4821144, 482ll45, 4821146,4821147, 482ĺ148,4821149,
482ll50, 482ĺ15l, 482lls2, 48Żll53, 4821154, 482ll55, 4821156,482lls7,482/158,482ll59,
4821160, 4821161, 4821162, 482ĺ163, 4821164, 4821165, 482lt66,482ĺ167,4821168,4821169,
4821170, 4821171, 4821172, 4821173, 4821174, 4921175, 4921176, 4921177, 4g2l17g,4g2lt7g,
482ll81, 482ĺ182, 4821183,4821184, 4821185, 4821186, 4821187,4821188, 482lt89,48211'90,
4821191, 4821192, 4821193, 4821194, 4821195, 4821196, 4821197,4921198,4821L99,4921200,
482 l 20 1, 482 l 202, 482 1203, 482 l 20 4, 482 l 20 5 k. ú. Mĺlo s lavov.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tĺeto podmienky:
a) Účelom stavby je zabezpečiť v predmetĘ lokalite zásobovanie vodou pľe pitné,

požiame a úžitkové účely s napojením na veĘný vodovod, odváđzanie splaškoqých vôd
s prečerpávaním v ČS a s napojením na verejnú kanalizáciu, odvádzanie äaŽďových vôd
s prečistením vôd v oRL do vsaku na pozemku.

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

sTieu:

OBEC MILOSLAVOV
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bude napojená v kľiŽovatke ulíc W

tvrtocká pomocou qitlačného potrubia z S1
\

Splašková kandlizáciasa vybuduje v rozsahu' 
. ^^ ^ --_^-.: +^X-,i, o

vETvA A - rrýtlačné potrubie dlžky 37 m zHDPE PE 100 a gľavitačná čast' z DN 300 }q

hladké SN10 ĺĺžty 393,5m,

Vetva A1 DN 300 PP hladké SN10 d!žľv 135'5 mn

Vetva A2 DN 300 PP hladké SN10 dpLy 116 m'

Vetva A3 DN 300 PP hladké sN10 dpľy L60 m'

Vetva A4 DN 300 PP hladké SN10 dlžlry 180 m'

Vetva A4.1 DN 300 PP hladké sN10dĺžky 11m,

Vetva A5 DN 300 PP hladké sN10 dĺžky 154'5 m'

Vybudujú sa kanalizačné prípojky, odbočky z hlavnej vetvy po revíznu šachtu z DN

rśomm (urĺo) v počte 93 ks s cólkovou dĺžkou 569'5 m'

So_04 Dažďová kanalipácia , na zachytenie vody budú slúžiť uličné vpusty a potrubím DN

200 následn" b.rd.Ť-užđ-,*á-uoda odväd zanźl do oRL typu Lo 5-1ss- B (Alfatec Seľeď)

s menovifým p"ietoLm i,o ľ. a stupiom čistenia na 0,1 ńg4 ľnl a následne do vsaku zo

vsakovacícrl rloľov ńnnNBLoK oľ oo s rozmermĺ 0,6 x 0,6 x 0,6 m.

DaŽďovćt kanalizác\a bude vybudovaná zPP hladké plnostenné prużĺé, DN 200 SN 10

v rozsahu:
Vetva Dl DN 200 dĺžky 37,5 m, 3 uličné vpusĘ' dve filtračné šachĘ DN 400 mmo

podzemný vsakovacĺ systóm Vsak lĺozmeľov Ż8'4 x0'6 x 1'2 m'

Vetva D2 DN 200 dĺžky 3 m, cez onl,,_p"o r"^Ái vsakovací systém Vsak Ż rozmerov t0,2

i'lĺiľJa'#* 200 dĺžty 3 m, cez oRL, podzemný vsakovací systém Vsak 2 rozmerov L0,2 x

ł3,iľffiN 200 aĺzľy 40 m, 4 uličné vpusĘ, dve filtračné šachĘ DN 400 mm, podzemný

n*Lo'o"ĺ systém Vsak L rozmerov 28'4 x 0'6 x ĺ'Ż m'

Výpočet mnoŽstva dažďových vôd:

Pri návrhovom daždi s periodicitou p: 0'5' výdatnosťou i: 1'42l/s'ha' s časom trvania T = 15

min.
Vetva Dl _ komunikácia 0,087 ha x 09 x I42 = 11'12 Vs

Vetva D4 - komunikácia 0,0862 ha x 09 x l42: |l'IŻUs
Vetva D2 - komunikácia + odstavný p'oh 1'"" oRt) 9'9145 

ha x 09 x I42: 4'4I Us

Vetva D3 - komunikácia + odstavný p'"ľ' i"" oRLi 0'0345 ha x 09 x 14Ż: 4'4I |ls
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bude napojený na vodovodný ľad PVC all}mm,
Wieneľova alej tvľtocká a s prepojením na opačnom konci vetvy Vl

uliciNaDN 110.
vodovod sa vybuduje z DN 100 mm (PEOlfO) v rozsahu:

,ĺdYLdlžky477 m,
Rad V1.1 dĘuv 226m,
Rad V1.2 dlžky 287 m,
Rad V1.3 aĺžry 357,5 m, s celkovou dĺžkou ľúľ PEHD PE100,SDR17(PN10), DN 100
(dl10x6,6) s celkovou dížkou 1347,5 m. .

V rámci vodovodnej siete sa osadia podzemné hydranty DN80 s poklopom, ktoré budú slúžit'
aj ako vzdušnĺky a kalníky a vybuduje sa 92ks domových pľípojok HPDE D32l2,9mm
sDRll DN25, odbočky z hlavnej vetvy po vodomernú šachtu s vodomeľnou zostavou,
z toho jedna prípojka bude d40 (DN32mm) ako spoločná Pv4L,4z,celková aĺžm všetkých
prípojok bude 472'5m.

Výpočet množstva potľeby vody je spracovaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 684 zo
l4.novembra Ż006, Pľe 93 RD s 4 ob.lna 1 RD' pľi 145 l na osobu a deň, celkovo 372
obyvateľov,
Priemerná denná spotreba vody pľe lokalitu: Qo: 53,94 m3/deň: 0,65 l/s
Maximálna denná potreba vody Q' = 86,304 m'/deň : |,02lls
Maximálna hodinová spotreba vody Q6 : 7,626 m3/h : 2,I2lls
Ročná spotľeba vody Q,. 

:19 7|6 m'/rok

II. povolenie na osobitné užívanĺe vôd

} podl'a $ 21 ods. L písm. d) vodného zákona na vyprĺšt'anie vôd z povľchového odtoku -
zo stľiech a spevnených plôch: do podzemných vôd v množstve maxĺmálne:
zDl=|1,l2 UsrzD2=4r4l ľs,zD3 =4,4|Vs,zD4 = 11,02 Vs,

} Výstupná hodnota vyčistenej vody na výstupe z odlučovača ľopných látok:
max. výstupná hodnota 0'1 mg NEL

} povolenĺe na vypúšt'anie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je platné
10 ľokov od nadobudnutia pľávoplatnosti uŽívacieho rozhodnutia.

Povĺnnosti producenta odpadových vôd:

NL, PAL-4.

zapredchádzajúci rok'

mechanicky (mechanickým odhľňaním snehu, posypom inertným matęriálom), aby
nedochádzalo k vsakovaniu chemických posypov do hoľninového pľostľedia.

a dostatočné mnoŽstvo soľbčných materiálov účinných na likvidáciu havárie.

plochách a zabezpeč,ovať ich likvidáciu

infľaštruktúľa IBV Miloslavov AlŽbetin Dvor", ktoľú autorizoval RNDr. Ivan
Vlasko, odborná spôsobilosť na geologický prieskum Životného prostľedia č.
16lŻ005 a vypľacoval: V&V GEo, s. r. o., Gruzínska 25, 82I 05 Bratislava
v 05.04.2019 pod číslom úlohy: 023-2019, .
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c) Stavba sa uskutoční na parcelných číslach: ,,Dopravná a technická

e)

IBV Miloslavov Alžbetin Dvoľ,. so_02 Splašková kanalŁácia a prípo5
čerpacia stanĺca splaškových vôd na p. ĺ, ąsurcs, so_04 Daždbvá kan'
so-05 Vodovod a vodovodné prípojky, hlavné rozvody na p. č.: 4801164,
(l071l20 KNE)' 48213, 440ll, 457 (1070 KNE), 4821165 a pľípojky na p. č,.z 482l 

^

482ll13, 4821114, 482l1l'5, 482l|16, 482t117, 482111'8, 482l1l9, 482ll20, 482IlŻ^
4821122, 4821123, 4821124, 492t125, 482t126, 482t127, 4821128, 4821129, 492/130,
4821131, 4821132, 482t133, 4821134, 482n35, 482t136, 4821137, 4821138, 482t139,
4821140, 4821141, 4821142, 492t143, 482n44, 492n45, 482t146, 4921147, 4821148,
4821149, 4821150, 4821151, 4921152, 4921153, 482n54, 4921155, 4921156, 4821157,
4821158, 4821159, 4821160, 4821161,, 482116Ż, 4821163, 4821164, 4821165, 48Ż1166,
4821167, 4821168, 482t169, 4821170, 482n71, 482t172, 482n73, 482n74, 482t175,
4821176, 4821177, 482n78, 482t179, 482n81, 482n82, 482t183, 482n84, 4821185,
482ĺ186, 482ll87, 4821188, 4821189, 4821190, 482ll91, 4821192, 482ll93, 4821194,
4821195, 4821196, 482t197, 4921198, 4821199, 4921200, 4921201' 482t202, 4921203,
4821204,482ĺ205 k. ú. Mĺloslavov.
Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú
autoľizoval Ing. Ján Mesík, reg. č.: 2890*^2, ZiÍI s. ľ. o., Staré Grunty 2l4 A,841 04
Bratislava v 10/2018o ktorá je oveľená stavebným úradom v stavebnom konaní a je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byt uľobené len na základe povolenia
stavebného úradu. Pľojektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zákoĺa zođpovedá za
spľávnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa $ 45 ods. 2 Stavebného zákona
a aj za jej realizovatelhosť.
Na uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený vo výberovom konaní.

d)

f)

Povĺnnosti stavebníka:
a) Pri uskutočňovaní stavby dođržiavať pľedpisy týkajúce s bezpečnosti práce

a technických zariadení a dbat'na ochľanu zdravia a osôb na stavenisku.
b) Pri uskutoěňovaní stavby đodrŽať pľíslušné ustanovenia vyhlášky č,. 53212002 Z.z.,

ktoľou sa ustanovujú podľobnosti o všeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu apľíslušné technické norĺny' najmä STN 75 540l, STN 75 5402,
STN 73 6005 a STN 73 6961.

c) oznámiť okľesnému úradu Senec, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie, úsek štátnej
vodnej správy (ďalej len ,,okľesný úrad") zač,atie stavby a do 15 dní od ukončenia
výberového konania zhotovitel'a stavby.

d) Za obmedzenie vlastníckeho ptáva k pozemku podľa $ 26 zák. č,. 36412004 Z.z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), patrí ich vlastníkom náhĺada podľa osobitného pľedpisu (štvľtá
časť zźlkona č. 5011976 Zb. v znení neskorších predpisov). V spoľoch o náhradu
ľozhoduje súd.

e) Pred zahájením výkopoqých prác vytýčit' všetky jestvujúce inžinieľske siete a podzemné
vedenia.

Đ Výkopové práce vykonávat'v zapaženejryhe.
g) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch ľokov odo dňa,

ked' nadobudlo pľávoplatnost', v zmysle ust. $ 67, odst.2' zákona č.5011976 Zb. v zneni
jeho novely, v pľípade ďalšieho záujmuje potrebné požiadať o nové povolenie.

h) Stavba bude dokončená do 24 mesiacov od oznámenia zač,atia stavebných pľác. V
pľípađe, Že stavebník nie je schopný do uvedenej lehoty ukončit' stavbu, musí pľed jej
uplynutím osobitnou žiadosťou poŽiadať o jej predĺŽenie.
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objektu, v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii, moŽno zač,ať až
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, ktoru na požiadanie vyznači
bný úrad

Požiadat'oľgán štátnej vodnej spľávy o uvedenie diela do trvalej prevádzky podl'a
ust. $ 26, ods. 3, zálk. č,. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č. 372t|gg0
Zb. o priestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) a $ 79, $ 82 zák. č.
5011976 Zb. (stavebný zákon).
Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Ak zhotoviteľ stavby bude určený vo
qýberovom konaní, stavebník podľa $ 62 ods. l písm. d) stavebného zákona oznámi
zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.
Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu v súlade s $ 66 ods.3 písm. h) stavebného
zálkona termín zač, atia stavebných prác.
Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným štítkom viditeľným z veľejného
pľiestľanstva ''Stavba povolená'' s uvedením údajov: názov stavby, meno stavebníka,
meno stavbyvedúceho , termin zač,atia a ukončenia stavby, dátum a číslo stavebného
povolenia s vyznačením stavebného úľadu. označenie je stavebník povinný ponechať až
do ukončenia stavebných prác.
Stavebník je povinný mať na stavbę overený pľojekt stavby. Stavebník je povinný viesť o
stavbe stavebný denník.
Stavebník je povinný zabezpeěiť počas rcalizácie stavby vývorenie takých opatrení,
ktoými bude minima|izovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostľedie.
Pri výstavbe musí bý zabezpečená ochľana pľáv vlastníkov susedných nehnutel'ností.
Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil uŽívanie susedných pozemkov
alebo stavieb aaby vykonávanými pľácami nevznikli škody, ktorym bolo možné
zabrániť.
Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu stavebných ptźrc a stavby v zmysle vyhlášky
č. 53212002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiaďavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby uživané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie.
Pri uskutočňovaní stavby je potľebné dodrŽiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce,
ochrany zdravia pľi práci abezpečnosti tęchnickýchzaiadení a dbať o ochranu osôb na
stavenisku pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke objektu'
Pľi uskutočňovaní stavby je potľebné dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného
zákona, technické noÍmy apoužiť vhodné stavebné výrobky (ustanovenia $ 43Ĺ $ 48-53
stavebného zákona).
V zmysle zźlkona č,. 1351196l Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zźů<on) v znení
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou
znečisťovaných komunikáciách a veľejných pľiestranstvách a výstavbu zabezpečiť tak,
aby nepľišlo k poškodeniu cesty alebo komunikácie a porušeniu bezpeěnosti a plynulosti
cestnej a pešej pľemávky.
Pre realizźlciu stavby zabezpeěiť dôsledné dodľŽiavanie vyhlášky MZ SR č,. 54912007
Z.z., ktorou sa ustanovujú pođľobnosti o pľípustnych hodnotách hluku, infrazvuku a
vibrácií a o poŽiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom
pľostredí.
Stavebník je povinný miesto stavby v celom rozsahu zabezpećiť tak, aby nedošlo k
ohľozeniu zđravia a aby bolazabezpečená bezpečnosť osôb, pešej i cestnej dopravy a to
vhodným označením staveniska, zaistením pľoti vstupu cudzích osôb. Stavenisko sa musí
zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje.
Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný mateńál uloŽený na pozemku, ku
ktorému má vlastnícke právo. Skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie
mateľiálu sa nesmú umiestňovať na veľejných komunikáciách. Skladovacie plochy musia
byt' urovnané, odvodnené.

r)

n)

k)

m)

o)

p)

ľ)

s)

q)

r)

u)

v)
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x)

v)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

w) Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpeč,iť podmienky pre
stavebného dohl'adu.
V zmysle $ 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o prejL
platnosti su záväzné aj pre právnych nástupcoíúčastníkov konania.
Okrem požiadaviek 

_citovaných vo vyššĺe uvedených podmĺenkach je stavčx.povĺnný rešpektovat] ut ďalšĺe podmĺenky vyplyvajrĺ 
"" 

,o zeveznyői;;;;i''
v zmysle s 140b stavebného zákonä vyjadreňýcň v Ĺonanĺ:
Dodržať podmienky rozhodnutia o umiesinení stavby ,,Dopravná a technickáinfraštruktura IBV Miloslavov AlŽbetin Dvor" poa J;. '' śrÚ-1"ni1iglRu zo dňa20-'07'2018 právoplatné dňa 24.08.2018 vydané ob.o,, Ivłiloslavov,90O 42Miloslavov
181.

Dodržat' podmienky Zmluvy o uzafvorerrí budúcej zmluvy o odbornom výkoneprevádzky veľejného vodovodu č. BZDP 2t4ľB/ž0ĺ'9 Bvs zo dňa 08.01.2019uzatvorenej medzi zmluvnými stľanamĺ: 1.1. Budúcĺ vlastník: REALITYMILosLAvov spol. s ľ.o., Podunajská 25' 82I 06 Bratislava iČó' 50 4l5 710zastúpený: Ing. Andrea Majchĺáková, konateľ, Ing. Petra Paštrn ákovźt, konateľ a l.2.Budúci prevádzkovatel': Bľatĺslavská vodáľenJká spoločnost, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 29,IČo:35 850 37O zasttlpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA' predseda
pľedstavenstva, Ing. František Sobotą- podpiedseđa lredstavenstva ,'preámet zmluvy
,,Dopravná a technická infľaštruktúra IBV Miloslavov Áubetin Dvor,, v ľozsahu : _ vetvaVl HDPE 110 v aizue 47?,0 m, - vetva Vl.l HDPE 110 ;Ji'k. źzs,'.o^ił,"|vetva Vl.2HDPE 1 10 v dizve 287,0m, _ vetva vl.3 HDPE r rďu áizł. 357,5 m,,,,
Dodťž'ať podmienky Zmluvy o uzatvorení budrĺcej zmluvy o odbornom výkonepľevádzky veľejnej kanalizácie č,. BZüP 74t4Blź018 Bvs zo dňa 08.01.2019uzatvorenej medzi zmluvnými stranamĺ: 1.1. Budúci vlastník: REALITYMILosLAvoV spol. s ľ.o., Podunajská 25, 82I 06 Bľatislava ićó' 50 4l5 7l0zastúpený: Ing. Andrea Majchľfüová, konateľ, Ing. Petľa Paštrn źl<ová, konateľ a l,2,Budúcĺ pľevádzkovatel': Bratĺslavská vodárenŘá spoločnosť, a. s., Prešovská 48,
826 46 Bratislava 29,IČo:35 850 370 zastupený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, pľedseda
predstavenstva, Ing. František Sobotą-podpiedseda lredstavenstva ,,predmet zmluvy
,,Dopravná a technická infraštruktúra IBV Miloslavov ÄĽbetĺn Dvor.. v ľozsahu: _ stokaA profil: DN 300, SN l0 materiál: PP_v dĺžke 393,5;' _ stoka A1 profil: DN 300,SNl0 materiál: PP v aizue 135.5 m, - stoka A2 profiĺ: oŃ :oo,sl'ĺ 10 materiál' PP;-Jížk;
116,0 m' _ stoka A3 profil: DN 300,sN 10 materiál: PP v aizl<e l60p ;;_ stoka A4profil: DN 300,SN 10 materiál: PP v aÍzkę l80,0 m, - stoka A4.l profil: DN 300,SN l0materiál: PP v dĺžke 11,0 m' - stoka A5 pľofil: DN 300,sN l0 materiál: PP v aiĺke
154,5 m, qitlačné potrubie profil : DN 100, mateľiál: Hoíp o aizu" zi m*,kanalizačná
čeľpacia stanica Čs l.',
Dodľžat' podmienky vyjadľenia Hydľomelĺorácĺi š.p., Vrakunská 29, 821 06Bľatislava zo dřla l5.tI.2O18 pod číslom 6l52-2lt20l2)l8, najmä: ,, _ majetkovopľávne vyspoľiadať nap. č.48213 vk. ú. Miloslavov časť vetvy H'Lĺzc DN 200
a časť vetvy B2 z AZC a'čast' vetvy B2 z AZC DN 200, objekt ,,nirová sieť 2,, (evid. č.5202 I33 006) závlahovej stavby ,,ZP HŽO [I." (evid. ć. sżoz í::; po udelení súhlasuMPRV SR, najneskôľ pľed zač.atím kolaudačnéto konania stavbý. iJvedený pozemok
na vetve B1 bol rozpaĺcelovaný naparcely č. 482lll2 až 4821120 a uvederry por.rnoL nuvetve 82 bol rozpaľcelovaný na p. č:. 482/ l 65, 482/ l93, 482/ 19 4, 4821 19 5.*
Do!rž1ť podmienky vyjadľenia BVS, a.s., Prešovská ł8, Bľatislava vyjadľenie k PD prevydanie stavebného povolenia pod číslom 47 5l8l402oĺzórcĺľvĺe zo aĺabz .1 1 .201 8,Dodržať podmienky Nájomnej zmluvy za dňa 25,01.2019 uzatvorená medzizmluvnými stľanami: Prenajímatel': 1. Petrenka Ľudomír, Studená 17, Bľatislava82l 04,2' Gal.átová Zuzana, Rovniankova 1690122' Bratislava 851 02,3. iretľenkováMária, Pečnianska 21, Bratislava 851 01r 4. Petrenka Maľtin, Pečniansŕa 2l, Bratislava
851 01' 5' Majchráková Andrea, Ing., Kľíková 3, Bratislava 821 07,6. Páštrnáková
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,,ra,Ing., Nevädzová 6/E, Bľatislava82l 07r7. Petľenková Andľea, Studená l7r82I
74,Bratislu]l 8^.^BRoNssoN s. ľ. o., Panská 9, Bratislava 81101,9. QTC s. ľ. o.'

'/Stúľova3, 8ll 02 Bratislava, 10. KopčokJán, Miloslavov 188, Miloslavov 9O0 42,ll.Edĺta Šmĺtalová, Vfbová 486llt, 90043 Hamuliakovo a Ladislaí"š#"i;;
Poľnohospodarska 26,82l07 Bratislava a Nájomca: REALITY MILSSLAY9V spot.s r.o.' Podunajská 25, 82I 06 Bratislava IČo: so 4l5 71O zastúpený: Ing. Anđľea
Majchľáková, konateľ, Ing. Petra Paštľnáková, konateľ,
Dodľžať podmĺenky Nájomnej zmluvy zo dňa 07.02.20tg uzatvoľená medzĺ
zmluvnými stranami: Prenajímatel': Obec Mĺloslavov, l8l, gO0 42 Miloslavov IČo:
00304948 zastúpená: Milan Baďanský staľosta obce a Nájomca: REALITYMILosLAvov spol. s ľ.o., Podunajská 25, 82l 06 Bratislava lČo: so 4l5 7lO
zastúpený: Ing. Anĺlrea Majchľźlková, konateľ, Ing. Petra Paštrnáková, konateľ, na
okľesný úľad doručené dňa L8.O2.2OI9)
Dodržať podmienky stanoviska okľesného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné
prostľedie, úsek štátnej správy ochrany pľírody a kľajiny zo dňa 0g.03.2OI7 pod číslom
oU-SC-OSZP-20I7|28069, štátnej správy odpadovéĹo hospodárstva zo dňa l2.l2.20l8
pod číslom oU-SC-os ZP -2Ot8 l 01 8080/Ir4o,
DodrŽať podmienky Západoslovenskej distľibučnej, &.S., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
zo dňa22.1l.20l8 pod číslom CD 8866112018/St,
Dodržať podmienky Zmluvy ospolupľácĺ č. 1818100119-ZoS zo dňa 19.12.2018
uzatvorenej medzi zmluvnýmĺ stľanamĺ: 1. Pľevá'dzkovatel' distľĺbučnej sústavy:
Západoslovenská distľĺbučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČo: lđ:ot slď,
zastúpený: Ing. Jozef Labuda, vedúci úswku správy energetických zaľiadení, Ing. Miloš
Nagy, vedúci úseku riadenia prevádzky arozvoja DS' z. Źiudut"|, o spoluprácu:
REALITY MILosLAvov spol. s ľ.o., Podunajská 25, 82l 06 Bratislauá lČo,
50415 710 zastúpený: Ing. Andrea Majchľáková' konateľ, Ing. Petra Paštmákovźt,
konateľ,
Dodržať podmienky vyjadľenia SPP Distľibúcia a' s., Mlynské Nivy 44lb, 825 11
Bratislava zo dňa 19.1120|8 pod číslom TDAIS/0247l2ot8lGá pre staveĹné povolenie,
Dodržď podmienky stanoviska BSK, Úľad Bľatislavského samospľávneho kľaja, odbor
dopravy, Sabinovská 16' 820 05 Bľatislava25 05.04.20Ig pod čislom 03l64l20l9/PK-
127 tr77st20t9,
Dodržať podmienky zźtväzného stanoviska Regionálneho úľadu verejného zdravotnícŃa,
Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava pod číslom llŻpĺsĺstĺz}l7 zo dřÁ 07 .O2.20l7,
Ku kolaudácii stavby predložiť qýsledok laboľatóľneho ľozboru vzorky pitnej vody zo
spotľebiska, ktorý pre_ukáže je súlad s požiadavkami NV SR č. 354/2 0Oó ż. z., ktoým sa
ustanovujri poŽiadavky na vodu uľčenú na l'udskú potľebu a kontrolu kvality vody
určenej na ľudskú potľebu, v zneníNv SR č:. 49612010 Z. z.
Zosúladiť majetkovoprávny aprevádzkový režim verejného vodovodu a kanalizácie so
zákonom č,.44212002 Z.z. a pľedloŽit'k žiadosti o uŽívaôie povolenie.
D-od!žať podmienky okresného ľiaditel'stva Hasičského azáchranrlého zboru v Pezinku,
Hasičská 4,902 0l Pezinok zo dřla23.lI'20I8 pod číslom ORHZ-PK2-2OI81002785-2:
,,- Pľe polyfunkčné objekty s občianskou vybavenost'ou pa p. č. 482/ll3-l17 je potrebné
navľhnúť nadzemné poŽiarne hydranty v súlade s $ 8 vyĹlásLy lrĺv sR č. 69912004 Z. z'
o zabezpeč,ení stavieb vodou na hasenie poŽiarov v nadväznosti na STN 92 0400 čI. 4.2.3
P ožiama bezpečnosť stavieb _ Zásobov anie vodou na hasenię požiarov .,,Dodržat' podmienĘ odborného stanoviska Evidenčné číslo
7l650I2833l50/18/BT/oS/DoK vydané dňa 27.l1.2018 Slovenskou Technickou
ceľtiťrkáciou TÜv 2'I9,T|Jv SÜD Slovakia s. r. o., Pobočka Bratislava, Jašíková 6,82I
03 Bratislava, opľávnená právnická osoba č. oPo_00000l'07,
DodľŽať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8l7 62 Bľatislava zo dřla
09.0l.2019 pod číslom 66|1900593,
Dodržať podmienky Kĺajského pamiatkového úradu Bratislava, Leškova 17, 8ll 04
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Bratislava, zo dř'la 0l .04.2019 pod číslom KPUBA-2O 19 l 98I I -212527 5 lPF-
ss) Dodržať podmienky MV SR' okľesného ľiaditeľstva Policajného zboru v Sěl.

dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, zo dňa 13.Il.2018 pod číslom ORPZ.
r-613t20r8,

tt) Dodržať podmienky stanoviska okľesného úradu Senec, Pozemkový a lesný or.
Hurbanova 21n Senec pod číslom oU_sC_PLo_2018/18593/tIan. zo dňa 05.12.2rl.
o termíne použitia pol'nohospodáľskej pôdy na dobu kľatšiu ako 1 rok pre uvedenu
stavbu: od 01.03.2019 - do 30.09.2019: p. č. C - KN 48213 orná pôda,

Aaa) Dodržat' podmĺenky súhlasného stanovĺska Slovenského pozemkového fondu -
Bľatislava, Br'idkova č. 36, 8l7 15 Bratislava zo dňa 27.03.2019 pod číslom
sPr's/2716ll20l9 SPFz030070l2019 na stavbu ,,Dopravná a technická
infraštľuktrĺľa, IBv Miloslavov Alžbetĺn Dvoľ" ,rbudú pľedmetnou stavbou
dotknuté v časti nasledovné pozemky vo vlastníctve SR a v správe SPF a to: - KN E
č. 1070' o výmeľe ll20l m', druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č.
1375 v celosti, - KN E p. č. 107ll20 ovýmere 738 m', druh pozemku oľná pôda,
zapísaný na liste vlastníctva č,. 1375, v celosti: ,,stavebník na dotknutych pozemkoch
SPF'' najneskôr do vydanĺa kolaudačného rozhodnutia zľĺadĺ vecné bľemeno, ktoľé
bude zapísané v príslušnom katastľi nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF.
Súčasťou zmluvy o zriadeni vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený
geometrický plan podľa skutočného vyhotovenia a uloŽenia stavby,"

Bbb) Dođržať podmienky a stanoviská všetkých orgánov a otganizácii dotknutých pľedmetnou
výstavbou.

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

Odôvodnenie

REALITY MILosLAVoV spol. s r.o., PodunajskáZ1, 82l 06 Bľatislava IČo: so 415 710 dňa
09.0l.2019, doplnením dňa 10.01.2019, 30.0I'2019, 18.02.2019,24.04.2019 poŽiadal okresný
úrad Senec' odbor staľostlivosti o Životné prostľedie, úsek štátnej vodnej správy (ďalej len
,,okresný úrad") o vydanie stavebného povolenia podľa $ 26 vodného zákona na vyššie uvedené
stavby a o povolenie na osobitné uŽívanie vôd podľa $ 21 ods. l písm. d) vodného zźlkona na
stavbu ,,Dopľavná a technická infraštruktúra IBV Miloslavov Alžbetin Dvoľ" So-02 Splašková
kanalizácia a prípojky, So-03 Čerpacia stanica splaškclqých vôd na p. č,. 482116š, So-04
DaŽďovákanalizácia, So-05 Vodovod a vodovodné pľípojky, hlavné rozvody na p. č.: 4801164,
48Il2 (l07ll20 KNE), 48213,440lI,457 (1070 KNE), 4821165 apľípojky na p. č.: 482lI12,
4821113, 4821rr4, 4821115, 4821116, 4821117, 482lrrg, 4821rr9, 482/120, 482112t, 4821122,
482ll23, 482lI24, 482lI25, 4821126, 482lI27, 482lI28, 482lI29, 4821130, 482ll3l, 482lI3Ż,
4821133, 4821134,4821135, 4821136,4821137,4921139, 4921139,482/140, 4821141, 4821142,
4821143, 4821144, 4821145, 482/146, 4821147, 4921148, 492/149, 482/150, 482115r, 4921152,
4821153, 4821154, 4821155, 4821156, 4821157, 4921158, 4g2lt5g, 4g2lt6o, 4g2116r, 4821162,
4821163, 4821164, 4821165, 4821166, 4821167, 4921168, 4g2lt6g, 492/170, 4g2lr7t, 4821172,
4821173, 4821174, 4821175, 4821176,4821177,4921179, 4821179, 4gzllgt,4g2ll82, 4921183,
4821184, 4821185, 4821186, 4821187, 4821189, 4921189, 4g2llg0, 4gzltgr, 4821192, 4821t93,
4821194,4821195,4821196, 4821197,4821199, 4821199,4821200, 4821201, 4921202, 4921203,
4821204,4821205 k. ú. Miloslavov (ďalej len ,,návrh").
Nakoľko podanie neobsahovalo všetky potrebné náleŽitosti na posúdenie stavby z hľadiska
ochľany vodných pomerov k vydaniu povolenia na vodné stavby bol Žiadateľ vyzvaný listom
číslo oU-SC-osZP/20I9l002549lKe-93 zo dňa 18.03.2019 na doplnenie podania a rozhodnutím
ěíslo oU-SC-osZPl20l9l002549lPK-25/Ke zo dňa 18.03.2019 bolo konanie prerušené. Podanie
bolo doplnené dňa 24.04.2019.
Żiađateľ po doplnení podania k Žiadosti uviedol údaje podľa $8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
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/źil pľojektovú dokumentáciu, vľátane vyjadrení k projektovej dokumentácii,

,ĺ orgáĺov štátnej správy.
j trad Senec, odbor staľostlivosti o Životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,

,nil začiatok vodoprávnęho konania dotknutým orgánom štátnej spľávy, obci a ostatným

,ástníkom konania oznámením veľejnou vyhláškou číslo oU-SC-oSZP/20l9l002549NY-
ĺQlKe zo dřlp-30.04.2019 s moŽnosťou podať námietky, alebo pľipomienky písomne, alebo ústne

najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Vyhláška
bola na obci zvesená dňa ĺ7.05.20|9.
V stanovenej lehote úěastníci konania námietky nevzniesli. Účastníci konania so stavbou

súhlasili, ich podmienky a pripomienky sú zohľadnęné vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

okresný úrad preskúmal Žiadosť a všetky pľedloŽené a v konaní zabezpeěené podklady pľe

vydanie stavebného povolenia zhľadísk uvedených v $ 62 ods.1 a2 stavebného zákona azistil,
Že uskutoěnením stavby nie sú ohľozené verejné zźujmy ani nepľimeľane obmedzené či ohrozené
ptźtva a oprávnené zhljmy účastníkov konania. Dokumentácia splňa poŽiadavky uľčené

vyhtáškou č,. 53212002 Z.z', výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného

rozhodnutia. okresný úľad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bľanili povoleniu
stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli: Žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami:
ľozhodnutie o umiestnení stavby ,,Dopľavná a technická infľaštruktúľa IBV Miloslavov Alžbetin
Dvor" pod čj. : sŰ-tąolzO18/Ra zo dňa20.07.2018 pľávoplatné dňa 24.08.2018 vydané obcou
Miloslavov, gO0 42 Miloslavov 181, na okľesný úľad doručené dňa 24.04.2019, vyjadľenie obce

o splnení podmienok územného rozhodnutia súhlas s výstavbou v zmysle zt*azĺého stanoviska
podľa $ l40b stavebného zéů<onapre vodné stavby zo đřn20.03.Ż0I9 pod číslom 2794l20I9lRA
asúlad vzmysle $120 ods.2 svydaným územným povolením na okľesný úľad doručené dňa

24'04.2019' LV Vlastníci pozemkov veľejných sietí zo dřĺa29.05.2019, LV č' 440 vlastník obec
Miloslavov, 181, 9OO 42 Miloslavov (vlastník p. č. 480/164,440lI)' LV č. 1375 vlastník SR
v správe SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bľatislava 815 I7, (I07Il20 KNE' 1070

KNE), LV č. 627 nap. č:.48213 zo dňa 10.01.2019 aLV č. Ż480 nap. č.482l|65 vlastníci:
Petľenka Ľudomír, Studená 17, Bratislava 82I 04 (4s2ll65, 48213), Kopčok Ján, Miloslavov
188, Miloslavov 900 42 (4821165), Galátová Zlzana, Rovniankova 1690122, Bratislava 851 02

(48Ż13, 4821165), Petľenková Mária, Pečnianska 21, Bratislava 851 01 (48213, 4821165),

Petrenka Martin, Pečnianska 2l, Bratislava 851 01 (48213,4821165), Majchľáková Andrea, Ing.,

Kríková 3, Bratislava 82I 07 (48213)' BRONSSoN s. r. o., Panská 9, Bratislava 81I0l (48213),

Paštľnákovä Petta,Ing., Nevädzová 6lE, Bľatislava 821 01 (48213), LV vlastníci pozemkov
prípojok kverejným rozvodom zo día 29.05.2019 :LV č. 2477 vlastník Galátová Zuzaĺa,
Rovniankova 1690122, Bratislava 851 02 (4s2lI86, 482ll88, 4821204), LY č,. 2473 vlastník
Petľenková Mária, Pečnianska 21, Bľatislava 851 0I (482ll87,48Żll89,482lI90,482lI93,
482llg4,482lI99,482lz}0,482l2\l,4821202,4821203), LV č. 2475 vlastník Petrenka Maľtin'
Pečnianska 2l, Bľatislava 851 01 (482lI58, 482llsg,482/|84,482/185,482ll98), LV č. 2478 vlastník
Paštľnáková Petra, Ing., Nevädzová 6lE, Bratislava 821 01 (482lI8I, 482ll8Ż, 482ll83,
4821160), LV č. 2467 v|astník BRONSSON s. ľ. o., Panská9, Bratislava 8l101 (482lII2,
4821113, 4821114, 4821rr5, 4g21116, 4g2llr7, 4821118, 4821119, 4821120, 4821121,4821122,
4g21r23, 4821124, 4821125, 4921126, 4821127, 4821128, 4821129, 4821130,4821r3r, 4821132,

4821t33, 4821t34, 4821t35, 4921136, 4821137, 4821138, 4821139, 4821140,4821141,4821142,
4821143, 4821144, 4821145, 4921146, 4821147, 4821148, 4821149, 4821150, 482115r,4821t52,
482lI53)' LV č. 248I a č,. 2487 vlastník Majchľáková Andľea, Ing., Kríková 3, Bratislava 82l
07 (4s2lI6I,4821162,48Ż1163,4821164), LV č. 2474 v|astník Petrenka Ľubomíľ, Studená 17,

82I 04 Bľatislava (482l|54, 4s2ll55, 4821156, 482lI57, 48Ż1166, 4821167, 4821168, 4821169,

48Żll70, 48ŻlI7I, 482ll72, 482lI73, 482lI14, 482lI75, 482ll78, 482lI79, 4821196, 482ll97),
LV č. 3022 vlastník Petrenková Anđręa, Studená 17, 82I 04 Bratislava (482lI76, 482lI77), Lv
č. 3065 vlastník QTC s. r. o., Šturova 3, 8ll 02 Bratis|ava (482ll9l,482lI92),Lv č,.2476
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\
vlastníci: Edita Šmitalová, Vŕbová'48 6/ll,90043 Hamuliak ovo (482ll95,48..Smitala' Pol'nohospodiírska 26, 82]oz gäĺĺšĹ"" '(łszĺlss' 

482/2o5,Kópia z n.operátu zo dňa 05.04'2019, kópia ęęiäi'ä'L)o' zo dňa 10.Ol.20Ig' Hydrtposudok 
"Dopľavná atechnická ĺnĺrastrutiJiu"iőv Miloslavov AlŽbetin Dvoiautoľizoval NP-., Ivan Vlasko, 

'ot!9ľa ;pô;Jtl"sť na geologický prieskum žilpľostľedia č' 16/2005 a vypracova| 
^y*^'đĚř;' ;:'''. o., Gruzíns-ka 

"zs, gzl05 Bľatirv 05.04.201q po9 číslom ĺlot'y, O23-20l9, 
'" "řr.*r' úrad doručené dňa 24.04.2019, ZmJu.o uzatvorení budúcej zrnluvy o odbornom 
"yř"". 

'li. 
eu-ádzky veľejnej kanalizácie č' BZ.P741403/2018 BVS žo dňa ĺĺs'oĺ'zói';,;ä'*ł |'.o'i zmluvnými stranami: l.l. Budúcivlastník: REALITY MILosLAuQy spol. . ,.o.," ľäau'u;. ká 25, 82106 Bratislava IČo:50 415 710 zastupený: Ing' Andrea Maj.lo,ĺLoua, ŕtnut"ľ, Ing. Petľa Paštľnáková, konatel, a 1.2.Budúci prevádŤovateľ: - Bľatislavsk; 

'"dáđ:,'ü'Ęol99nosť, a. s., Prešovská 48, 826 46Bratislava 29' IČo:35 850 370 zisttlpený: Ing. zÁn'ulrae, Éľłgłl 'p..ä."ou 
pľedstavenstva,Ing' František Sobota' podpľeds'ái ń1"đ1u";.a; ,,predmet zmluvy ,,,,Dopľavná a technickáinfraštruktúra nj \ĺiróslavov Ázuótĺn Dvor" u ro"Ę11 _ stoka A profil: DN 300, sN 10materiál: PP v dĺŽke 393,5 m, _ stoka A1 pľofil: oŇ:öo,sN ro ÁłJĺí, řp ., oĺzt. 135,5 m' _stoka A2 pľofil:,DN 300,SN 10 maierĺal, pp 

"äizL.'iio,o m, - stoka a: pľoru:'DN 300,sN 10materiál: PP v dĺžke 160,0 m, _ 
'ioLu 

A4 proÍil: DN 30ó,šŇioääiäĺä, i, ' dlžke l80,0 m, -stoka A4'1 pľofi_l: DN 300,sN 10 ńateriál, pp 
' ĺztJiŁ9ľ'^ ̂

 
stoka A5 profil: DN 3o0,sN l0materiál: PP v dĺŽke 154'5 m,vyĺae.ne_potrubie p-ť'l , oľ too, -ut"riai''HDPE o aÍn<e 37 m,kanalizačná čerpacia stanicá őś1." Ňu oł..rir/_ĺ.ua ao.uj.nJ áĺä'io.or .2019, Zmluvao uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone preuádzky verejného vodovodu č). BZ*P2/403/2019 BVS zó aĺa o"s'ol 

^:: 
,rat ár"ą ĺr.g'i zmluvnými stranami: 1.1. Budúcivlastník: REALITY MILoSLAvôv 

.spol. s .;.] P'"d''ą.tĺ zi' 
_^'b 

ii os Bľatislava IČo:50 415 710 zastupený: Ing. Andrea Majjľłĺková, ŕl*.l', Lrg. ľet u puit.n'Lou á,konatel, a l.2.Budúci pľevádzkovatel': - Bratislavská *áai.'Jä^fräl99rro.t', a. s., Prešovská 48, 826 46Bratislava 29' IČo:35 850 37O zasiilpený: Ing. ż*r"Ĺarač, EMńd'p..ä."au predstavenstva,Ing' František Sobota, podpľedseJa preastuušn.tuu ,,predmet zmluvý ,,Dopravná a technickáinfľaštruktúľa IBV lvĺiloslaväv ÁlzĹ"tĺ" Dvoľ" ";;"iil : _ vetva Vl HĎPE l l0 v aÍa<e 477,0m' _ Vetva Vl'1 HDPE 1 10 v dĺzke 226,0-, _ u.i*?i.zHDPE l lo 
" 

aizi e 287,0m, _ vetvaVl'3 HDPE 110 v dĺzłe 357,5 1i'11 áł.*y *ua ao.ue"J aĺu'ío.ol .2019, Zm|uvao spolupľáci č' t818100l19-ZoS zo dlňa lg.l2.20ií!uäuor"ne1 medzizmluvnými stľanami: l'Prevádzkovatel' distribučnej sústavy-: Západosiou"rrrĹ7-distribučná, a.s., Čulen ova 6, 816 47Bľatislava lČo: go,:ol-5l8 
, 'u'iĺpĹn1'' Ing. Jozef ruuuau,.vedúci úswku správy eneľgetickýchzańadení' Ing' Miloš Nugy, vedĺci ĺsełř.rĺaden-ĺa 

"p:re.vádzky 
arozvojaDs, 2. Żiadatel, ospoluprácu: REALITY lrĺiĹosrłVoV spol. ' ;.;.; ŕoäunaiska 2s, tžl os Bratislava IČo:50 415 710 zastupený: Ing. Andľea- Majchrákóvá' koiatel,, 
-ing-.-'petra 

Paštrnáková,konatel"Nájomná zmluva źo aił' zs.ol'žolg uzłtvor"rá, nredzi zmluvnými stranami:Pľenajímatel': 1 ľ:1""ła Ľudomlr, 
lludená lz, gruiĺ.lu.n' u szi_ Oą,'i.' cularová Zuzana,Rovniankova 1690/22' Bratislav" *i 02,3. p.t.'rłouí Méria,pečniańská 2l, Bratislava 85l0l' 4' Petrenka Maľtin, Pečnianska zr, g*irlu* 8;ňi 5. Majcfuákouá-Ä]'or"u, Ing., Kľíková3' Bľatislava 82l 07, o. pastrn,ĺLouĺj*ľ, l"g, Ńä:a17oła oĺą g;ti, Iava 82I 07,7.Petrenková Andrea' Studená ll, 8il-04^Bratisíava,ä ÁnoNsSoN s. ľ. o., Panská 9, Bľatislava81l0l' 9' QTC s' r' o'' Štn'áuul, sl l oz gíaii.lu*,. 1!.^^K9ľčok Ján, Miloslavov 188,Miloslavov 9OO 42' ll' Edita Šńĺiłoua, vĺaiia-'is6ill' 90043 Hamuliákovo a LadislavSmitala' Poľnohospodáľska zs, sLi 0; B.ľgtľl{^alNáj""-"": REALITY vnosraVoV spol. sr'o" Podunajská25' 82l 06 Éľatislava lČo: so ąlsiío'ru;túpgný: l'g. Ánj."a Majchľáková,konatel" Ing' Petra Paštrnákova' Ĺá"ut.ľ, na ołĺ".ný'j*á a*ire"ne áĺi :ö.řll.zolq, Nájomnázmluva zo dňa 07 '02'2019 "'uwi,"ra medzi ái"''y-i stĺanami: Pľenajímateľ: obecMiloslavov' 18l' 900 4zlvĺĺloslavov ico' oo:oą gą8 i*ipená: Milan Baďanský _ staľosta obcea Nájomca: REALITY MILOSLAVoí;;Ĺ"';.;., iää-*ĺ' ká,25, 82l *.Bratislava IČo:50 415 7l0 zastupený: Ing' Andrea úij.ry*";g' ř.Ę,* Ing. Petľá paltmátová, konatel,, naokľesný úľad doručené dňa n'oz'ź)|ó, Č"rtne pr.łriár"nĺ" zodpovedného pĘek tanta zo dňa
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že nie je posudzovanie vplyvov na ŻP, na okresný úrad doručené dňa
9,potvľdenie o úhľade správneho poplatku 200,00 € zo dňa 09.0I'2019 ID: D59-
l1, plnomocenstvo Zo dňa 25.01.2019 na zastupovanie: Ga\átová Zuzana,

Jhiankova 1690122, Bľatislava 851 02, Petrenka Ľudomíľ, Studená 17, Bratislava 827 04,
fttrenkaMaľtin' Pečnianska 21, Bratislava 851 01, Petrenková Mária, Pečnianska 21, Bľatislava

í_851 01, PaštľnákováPetra,Ing., Nevädzová 6/E, Bľatislava82I01' Maichľáková Andľea, Ing.,
Kľíková 3, Bratislava82l 07' BRONSSON s. r. o.' Panská 9, Bľatislava 81l01, Petrenková
Andľea, Studená 17,82I04 Bratislava, QTC s. ľ. o'' Štúľova 3,811 02 Bratislava, KopčokJán,
Miloslavov 188, Miloslavov 9O0 42, Edita Šmitalová, Vŕbová 486lll, 90043 Hamuliakovo a
Ladislav Šmitala' Poľnohospodáľska 26, 82I 07 Bľatislava' na okľesný úrad doručené dňa
30.01.2019.
K podkladom pre rozhodnutie sa vyjadľili:
okĺesný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, úsek štátnej správy ochľany
pľíľody akĺajiny zo dřla 09.03.2017 pod číslorn oU-SC-oSZP-20l7l28069, štátnej spľávy
odpadového hospodárstva zo dňa 12.l2.20I8 pod číslom oU-SC-oSZP-20I8/0l8080/lvĺo,
Regionálny úľad veľejného zdľavotníctva, RuŽinovská č.8, 820 09 Bratislava pod značkou
HŻPl5l58l2OI7 zo dřla 07.02.2017, na okresný úrad doľučené dřr_ 24.04.2}lg, okľesné
riaditeľstvo Hasiěského azáchranrlého zboru vPezinku' Hasičská 4,902 01 Pezinok zo día
23.I1.Ż0l8 pod číslom oRHZ-PK2-20l8l002785-2, BVS, ä.S., Pľešovská 48, Bratislava
vyjadrenie k PD pre vydanie stavebného povolenia pod ěíslom 47518l4020l20l8lMę zo dňa
23.Il.2018, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8l7 62 Bľatislava zo dřla 09.0l.2019 pod číslom
6611900593, na okresný úrad doľučené dria 24.04.2019, Zźtpadoslovenská distribučná, ä. S,

Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dřn22.11.20|8 pod číslom CD 88661 lz)l}lst, MV SR,
okĺesné riađiteľstvo policajného zboľu v Senci, okľesný dopľavný inšpektorát v Senci, Hollého
8, zo dňa 13'l1.Ż0I8 pod číslom ORPZ-SC-ODI-I -613lŻ018, SPP Distribúcia a. s., Mlynské
Nivy 44lb, 825 11 Bratislava zo đňa 19.112018 pod číslom TDNS/0247l20I8lGá, pľe stavebné
povolenie, odborné stanovisko Evidenčné číslo 7165012833150/18/BT/OS/DOK vydané dňa
27.lI.20I8 Slovenskou Technickou ceľtif,lkáciou TÜV 2.l9, T'iiy SÜo Slovakia s. ľ.o.,
Pobočka Bratislava' Jašíková 6,82I 03 Bľatislava, opľávnená právnická osoba č. oPo-00000l-
07' Kľajský pamiatkový úracl Bľatislava, Leškova l7, 8l l 04 Bratislavazo dňa 01 .04.2019 pod
číslom KPUBA-2Ol9l98ll-2125271|PRA, na okľesný úrad doručené dňa 24.04.2019,
Hydromelioľácie, š. p., Vrakunská 29,821 06 BľatislavaZo dňa 15.l1.2018 pod číslom 6152-
2lI20l20I8, Stanovisko okresného úľadu Senec, Pozemkový alesný odbor, Hurbanova 2l,
Senec pod číslom oU-SC-PLo-20l8/l8593/Han' zo dňa 05.12.2018 oteľmíne pouŽitia
poľnohospodáľskej pôdy na dobu kľatšiu ako l ľok pre uvedenú stavbu : od 01.03.2019 _ do
30.09.2019: p. č. C - KN 48213 orná pôda, BSK, Úrad Bľatislavského samosprávneho kľaja,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 zo dřla 05.04.20|9 pod číslom 03I64|20I9|PK-I27
Il775l2019, na okĺesný rirad doľučené dňa 24.04.Ż019, súhlasné stanovisko Slovenského
pozemkového ťondu _ Bratislava, Búdkova č,.36,8l1 15 Bľatislava zo dřn27.03.2019 pod
číslom SPFSi2716ll20I9 SPFZ030070l20I9 na stavbu ,,Dopravná atechnická infraštruktúra,
IBV Miloslavov AlŽbetin Dvor" na okľesný úľad doľučené dňa Ż4.04.2019.

S uskutočnením stavby všetci súhlasili, podrnienky, pripomienky apožiadavky účastníkov boli
zohľadnené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.
okľesný úrad rozhodoval v súlade s $ 26 vodného z'ákona a $ 66 stavebného zźlkona, ktoré
upravujú vydávanie stavebných povolerrí. Pľi torn sa ľiadil $ 46 a $ 47 zákona č:. 7111976 Zb.
o správnom konaní, pretoŽe podľa $ 73 ocls. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie
vďahujú všeobecné predpisy o spľávnom konaní' Pńdržiaval sa tieŽ ustanoveniami $ 8 aŽ $ 10
vyhlášky MZP SR č).45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného
zźlkona. Tieto ustanovenia určujú obsah Žiaclosti o stavebné povolenie, pľojektovej dokumentácie
stavby a stavebného povolenia.
Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výľoku sa má zabezpečit'ochrana záujmov
spoločnosti pri qýstavbe, pľáva a právom chľánené záujmy účastníkov.
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Stavebník zaplati| podľa položky č'60 písm. g) sadzobníka správnych poplar.

č,.145l1995 Z.z. v znęní neskoľších pľedpisov 200'00 €.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nroŽno pođl'a ust. $ 53 a $ 54 ods.1 a 2 zák. ě.7Il1967 Zb. o spľávnu

konaní vzneni jeho novely ě. 527lŻ0O3 Z.z. podat' odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia na okľesný úrad Senec, odboľ staľostlivosti o Životné prostredie - úsek
štátnej vodnej spľávy, Hurbanova 21, S
prostľiedkov je preskúmatel'né súdom.

enec' Toto rozhodnutie po vyčerpanĺ;2ÄĘ)l opľavných

,,-)

I

!lng. sy'aaAdameová
ýdÚca odboľu

l,i
i'ł'

obci Miloslavov sa ukladá vyvesit'trĺto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie
na vyhláške potvľdit' a odoslat'tunajšiemu úradu. Deň zvesenia veľejnej vyhlášky je dňom
doľučenia.

Toto rozhodnutie ( vyhláška ) musí byt'vyvesené 15 dní na veľejnej tabuli obce aj na
stľánke príslušného orgánu: http://rvww.minv.slĺ/?uradna-tabula-20). Posledný deň
vyvesenia sa považuje za deň doľučenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame,
aby verejná vyhláška bola vľátená na Okľesný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia
a zvesenia vyhlášky.
Vyvesená dřla...,,)'!',5,.ł9.i.''].

Podpi" nečiatka

Zvesená dňa........

Podpis, pečiatka

Doručí sa:
Żíadute|'z
1. REALITY MILoSLAvov spol. s ľ.o., Podunajská 25, 82106 Bľatislava
2. Obec Miloslavov, 181, 900 42 Miloslavov - vyhláška na vyvesenie
Vlastnícĺ pozemkov veľejných sietÍ:
3. Obec Miloslavov, 181, 900 42 Miloslavov (vlastník p. č. 480/164,440lI)
4. SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bľatislava 815 17, (I07Il20 KNE' 1070

KNE)
5. Petrenka Ľudomír, Studená 17, Bratislavĺ82l04 (482l165,48Ż13)
6. Kopčok Ján, Miloslavov 188, Miloslavov 900 42 (4821165)

7. Galátová Zuzana, Rovniankova 1690ĺ22, Bľatislava 85l 02 (48213' 48211,65)

8. Petľenková Máľia, Pečnianska 2l,Bratislava 851 01 (48213,482l165)
9 . Petľenka Maľtin, Pečniansk a 2l, Bratislava 851 01 (48213 , 4821165)

10. Majchľáková Andrea, Ing., Kríková 3, Bľatislava 82107 (48213)

11. BRONSSON s. ľ. o.' Panská 9, Bľatislava 81101 (48213)

12' Paštľnáková Petra,Ing., Nevädzová 6/E, Bratis|ava8210l (482/3)

Projektant:
13. Ing. Ján Mesík, ZTI s. ľ. o., Staľé Gľunty 2l4 

^,,841 
04 Bľatislava

Vlastníci pozemkov prípojok k verejným rozvodom:
14. Galátová Zuzana, Rovniankova 1690122, Bratislava 851 02 (4821186,482lI88,48Ż1204)
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