
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č.;. o-łoos - 8 8 7 5 l20 19 /I<K V Miloslavove 04.IŻ.2019

Verejná vyhláška

STAVEBľE povoLENIE

obec Miloslavov, ako pľíslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové
komunikácíe podľa $ 2 písm. a) bod 3. zźtkona č,'416lŻ00l Z'z' o pľechode niektoých pôsobností
z oľgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podl'a $ 3a
ods.4 zákona č;135/196l Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskoľších predpisov (cesĘý
zákon), podl'a $ l20 zálkona č).5011'976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskoľších predpisov (stavebný zákon) a podl'a $ 46 a $ 47 zákona č,.7111967 Zb. o spľávnom konaní
v znení neskoľších pľedpisov (správny poriadok), nazźtkJrade vykonaného konania rozhodol takÍo :

podl'a $ 66 ods'l stavebného zźtkona vspojení s $ 10 vyhl.MŽP SR č.45312000 Z.z.' ktorou sa
vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zttkona

povol'uje

stavebný objekt | ,, so.02 Komunikácie a spevnené plochy"
ktoý je súčasťou stavby : ,,IBV Miloslavov _ Vínna alej II",

stavebníkovi : VIKINELA s.r.o., Alžbetin Dvoľ 1859, 900 42 Miloslavov, IČo: 46 o0I263

miesto stavby : pozemok parc.č. 426/l!0,4261173, k. ú. Miloslavov

účel stavby : inžinieľska stavba - miestna komunikácia

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj.
sU -2648 - 2 1 9 7 ĺŻO 19 /I<K zo dňa l7'04.Ż0 lg, právoplatné dňa 20.05.20 l 9.

1. Stľučný popis stavby:
Individuálna bytová výstavba (IBv) je situovaná v intraviláne obce Miloslavov časť Miloslava
východne od cesý Iill1054 (Alžbetínska ulica), ktorá tvorí cestný prieťah obcou. Lokalita sa nachádza
v juhovýchodnej časti mestskej ěasti Miloslava' V súěasnosti sa na riešenom 'űzemi nachädzz
zatr tn nená p l o cha b ez v y użitia.
Lokalita je dopravne napźĘaná pomocou existujúcej miestnej komunikácie š. 5,00 m s chodníkom
zjuźnej strany aze|eným pásom š. 2,00 m Zo severnej stľany komunikácie na existujúcu miestnu
zbernú komunikáciu na Alžbetínskej ulici.
Dopľavná obsluha IBV je v návrhu prostľedníctvom miestnej obslužnej komunikácie s prvkami
upokojenia dopravy s funkciou pobytovou a obslužnou funkčnej triedy c3 MoU 6,0/30 s obojsmernou
dvojpruhovou premávkou'

2. Šíľkové uspoľiadanie
. Sírka miestnej obslužnej komunikácie

2 xjazdný pruh
. Sírka chodníka
. Šíľka pásu zelenelvsakovacej ryhy

5,00 m
Ż,50 m
2,00 m
Ż,00 m



Navrhovaná komunikácia na vetve A sa na existujúcu komunikáciu š. 5,00 m napája pod uhlom 90o
s oblúkmi o polomere 7,00 m. KľiŽovatka je'riešená ako styková svetelne neriađená. 

-

Skladá sa zjedného priameho úseku dĺ. 176,44 m sjednostľanným prieěnym sklonom 2%
spádovaným smerom k navrhovanému zelenému pásu/vsakovacej ryhe. Výškóvé veáenie komunikácieje navrhnuté tak' aby zabezpeěovalo povrchové odvodnenie do navľhovaného zeleného
pásu/vsakovacej ryhy azároveřl, aby zabrařlovalo vypúšťaniu povľchových vôd na existujlicu
komunikáciv Zźkladný pozdiŽny sklon je 0,65%0, v miesie spomalbvacieho iľvku dosahuje lyYo' Na
konci priameho úseku je navrhovaná komunikácia ukončená obľatisko. u tuu." ,,T" s chodníkom š.
2,00 m. Za napoj.ením je navrhnutý priechod pľe chodcov o šírke 3,00 m a spomal'ovací prvok vo
foľme nábehu o dĺzke 1,50 m.
Celková spevnená plocha navrhovanej miestnej obsluŽnej komunikácie : 89l,50 m2
Celková spevnená plocha navľhovaného chodníka i 342,00 mŻ
Celková spevnená plocha navrhovaného spomal'ovacieho pása: 63,50 m2

3. Výškové ľiešenie:
Výškové riešenie komunikácie vetvy ,,A" bude rešpektovať výšky jestvujúcej vozovky na miestnej
obslužnej komunikácii v bode napojenia a bude navrhnuté tak,-a-by aaztőve vody nestekali nä
j estvuj úcu komun ikác i u. Záklradný priečny sklon komun ikáci í blde 2%o,j ednostľanný.

4. Návľh konštrukcie vozovky, spomal'ovacieho pľahu a pojazdných chodníkov:
- Asfaltobetón ACol 1-II 50/70 50 mm STN EN 13108-1
- Postrek asfaltový spoj. z cestného asfaltu 0,5kg/m2 STN EN l38o8,1ŻŻ71
- Asfaltobetón Ac 16 L,7\/1O0,I 70 mm STN EN 13108-1
- Postrek asfaltový spoj. z cestného
_ Cementom stmelená zrnitázmes
- Štrkodrvin afr. 0-32
Spolu:
Zhutnená zemnó plóň

asfaltu 0,5kglm2 sTN EN l3g0g,l227l
CBGM C5l6 200 mm STN 73 6124-l
ŠD, 3l,5 Gc Ż20 mm sTN 73 6126

min. 540 mm
Eo.n: min. 45 MPa

5. Napojenie na jestvujúce komunilcácie :

Lokalita je dopravne napź|aná pomocou existujúcej miestnej komunikácie š' 5,00 m s chodníkom
z jużnej stľany azeleným pásom š. 2,00 m Zo severnej stľańy komunikácie na existujúcu miestnu
zbernű komunikáciu na AlŽbetínskej ulici.

6. obľubníĘ:
Komunikácia bude od zelene oddelená pomocou betónového obrubníka 10ol2}0/1o10 mm so
skosením 15/15 mm, osadeného na stojato sbočnou betónovou oporou azapusteného do niveleý
vozovky. Chodník bude od komunikácie oddelený pomocou óestného betónového obrubníká
150lŻ6011000 mm so skosením osadeného naleźato, sbôčnou betónovou opoľou' Chodník bude od
zelene oddelený pomocou betónového záhonového obľubníka 50/200/1000 min, osadeného na stojato,
s boěnou betónovou oporou.
V mieste navrhovaných priechodov pre chodcov bude mať chodník bezbariérovú úpravu' ktorá
spoěíva v zapustení cestného obľubníka osadeného na stojato bez skosenia s vyvýšením máx. 0,02 m.

7. Odvodnenie:
Povrchové odvodnenie spevnených plôch a komunikácie je navrhnuté pomocou priečneho
apozdiżneho sklonu do navrhovanéhä zeleného pásu/vsakovacej ryhy. Režim odvodnenia je
navrhnuý tak, aby neboli na miestnu obslužnú komunikáciu vypúšťane Łiudn" povrchové vody äo
súkromného pozemku. Režim odvodnenia miestnej komunikáciô, na ktoru sa navrhovaná miéstna
komunikácia napojuje' nebude narušený.

8. Cestné značenie:
Trvalé _ Dopravné znaěky budú umiestnené podl'a situácie, príloha č. 6 Tľvalé dopravné značenie.
Zvis|é dopravné znaěky budú osadené svojim obrysom min. 0,50 m za okraj komůnikáci e. Zvis|éDZ
navrhujeme pozinkované s lemom, zák|adnýchrozmerov. Výška spodnéhoäkraja dopravných znaěiek

2



nad vozovkou musí byť min. I,20 m, v mieste peších trás2,L m. Navrhnuté dopľavné znaěky
a dopravné zariadenia musia zodpovedať sTN 018020 a musia byť v súlade s vyhláškou MV sR č.
9/2009 Z'z', STN EN 12899-1 aTP 4lŻ005.

9. Statická dopľava:
Parkovanie a odstavovanie osobných áut je ľiešené individuálne na pozemkoch jednotlivých vlastníkov. Ku
každému rodinnému domu, resp. bytovej jednotke je v navrhovanej lokalite poěítané s tromi parkovacÍmi
stĺĺtiami. Na verejnej komunikácii je neprípustné dlhodobé paľkovanie a odstavovanie motorových
vozidiel.

Pľe uskutočnenie stavby sa podl'a $ 66 ods.2 SZ stanovujú tieto zá*'ázné podmienky:
1/ Stavba sa bude rea|izovať podl'a projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie,
vypracovanej v 05l20l9 }.ľVIA s.r.o., Nová 5' 900 Ż4 Ye|ký Biel _ autoľ. stav. inžinier Ing. Viktor
Neumann, reg. ě. 5771*12, overenej v stavebnom konaní o povolení stavby, ktorá tvorí neoddelitelhú
súčasť tohto rozhodnutia. Każdá Zmęna oproti schválenej projektovej dokumentácii musí bý vopred
odsúhlasená stavebným úľadom.
2l Pred zaěatím stavebných pľác je nevyhnutné podrobne vyýč:iť všetky inžinierske siete na
dotknutom pozemku ako i pľilählých, stavebnou ěinnosťou dotknĘých paľcelách. Za sprćxnosť ako
i kompletnosť vyĘýěenia inžinierskych sietí v plnej mieľe zodpovedá investor'
3/ Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznźlmi názov zhotovitel'a stavby
do l5 dní odo dňa skončenia výberového konania ado|oźí na stavebný úrad opľávnenie zhotoviteľa na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.l. stavebného zákona.
4/ Stavebník je povinný písomne oznámiť zaěatie stavby ($ 66 ods'2 písm.h/ SZ).
5/ Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
6/ V pľípade, ak termín nebude môcť byť dodrŽaný, stavebník pożiada o predlŽenie doby výstavby.
7/ So stavbou možno zaéať aŻpo nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezaéa|o do dvoch rokov- odo dňa' ked'
nadobudlo pľavoplatnosť ($ 67 SZ). Platnosť stavebného povolenia je možné pľedĺziť na Žiadosť
stavebníka podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné povolenie
a ľozhodnutie o predlžení jeho platnosti sű ztx'azné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70 SZ)'
9/ Stavebník zabezpečí vyĘýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úľadu doklady o výýčení
priestoľovej polohy stavby ($ 75a ods.4 stavebného zákona).
10/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štÍtkom ''Stavba povolená'' s ýmito
ridajmi '. ntnov stavby; meno stavebníka; ntnov zhotovitel'a; meno koordinátora bezpečnosti pľáce;

kto a kedy stavbu povolil; teľmín zaěatia a dokoněenia stavby;
11/ Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác ($ 46dsZ).
l2lPo celú dobu výstavby musia bý zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autoľský dozor projektanta.
13/ Stavebník musí zabezpeěiť, aby poěas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom overená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
L4l Pri rea\izäcii stavby musia bý'v zmysle $ 43e stavebného zttkona dodľžané všeobecné technické
požiadavky na výstavbu, vľátane všeobecných technických požiadaviek na stavby uŽívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyhl.é.532lŻ00Ż Z'z., ktoľou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby użivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie).
15/ Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR ě. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v Životnom prostredí.
16/ Stavebnú činnosť, ktoľá svojimi úěinkami obťažuje okolie aje zdľojom hluku, otrasov aprachu,
možno vykonávať len v pracovných dňoch v pondelok až' piatok od 7:00 do 18:00 hod., v noci
av dňoch pľacovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeraný odpoěinok apriaznivé životné
prostredie v zmysle zttkona č,. 460l1992 Zb. v zneni neskorších predpisov.
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17l Pri uskutočňova1í 
{avby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva prźrce,sociálnych

vecí a rodiny SR č. l47l2 0I3 Z.z. v znení neskorších pľedpisoq ktoľóu sa ustanovujú podrobnosti nazaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pľi stave_bných prácach a prácach . nirni súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na v'ýkón niektoýcĹ pľaôovných čińností.
18/ Stavebnik zabezpečí na stavbe dodržiavanie zźkona 8. szsĺlggo Zb. v zneni neskorších zmien
a doplnkov, o požiaľnej ochľane.
19/ Stavebník zabezpeč,í dozor na stavenisku po ukončení prác z hl'adiska protipožiarnej ochrany, aby
počas neprítomnosti pracovníkov na stavbe nevznikol požiar.
20l Stavenisko musí spĺňať všetky technické požiadavĹy v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zákona.2ll Pri výstavbe musia bý' použité vhodné.stavebné v1irouky,, ttoré budú spĺňať harmonizované
podmienky podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Ŕady BŰ ĺ.losĺzoll, Ĺtoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavóbných výrobkov ňa tľh a podmienký zák. č,' l33/20l3 Z' z.o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti pouŽiých výrobkov á materiálov.
2zl'Stavebníkje povinný dbať na to' aby pľi uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a.majetku. Je povinný počas realizácie stávby zabezpeěiť vytvorenie takých
opatľení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby nu tkoli" ä na životné pľostrełie.
Stavebník je povinný počas výstavby uáržiaiať'ěístotu na stavbou zneěistených verejných
komunikáciách a veľejných priestranstv árch adokončovanie stavby zabezpeč,iť 

-b"" 
po.us"nĺu

plynulosti cestnej a pešej premávky.
23l Stavebník bude mať zaľiadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
24l Stavebníkje povinn;ý odvíeď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení
odpadu predloŽí na oÚ Senec _ odbor starosilivosti oŻP, odpadové häspodárstvo; ku kolaudácĺipľedloží stanovisko oÚ Senec, odboľ soŽP, úsek odpado'eľro hospódáľstva v kolaudačnom
konaní.
Ż5l Y pripade nálezukultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí pľírody akoi archeologických nttlezov,tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému oľgánu.
26/ .Y prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo kroviĘých poľastov, ak budú dotknuté výstavbou,
poŻiadať v zmysle $ 47 ods. 3 zákona č,. 543/2002 Z'z' o oôh.un" prírody a krajiny príslušný úrad
o súhlas na ich výrub.
Ż7l Dokonč'enú stavbu možno użivať len na zźklade kolaudaěného rozhodnutia, oktoré stavebník
poźiada príslušný stavebný úrad.
28i Ku kolaudácii stavby stavebník predloŽí doklady primerane podl'a $s17,18 vyhl.MŽľ SR
č)'453/2000 Z.z', ktorou sa vykonávajú niektoré ustanóvenia stavebńého ,akőra, najmä certifikáty
a a19.sty zabudovaných' s1avebných ýľobkov a mateľiálov, výsledky predpísanýcĹ skúšok a revíziípodľa osobitných predpisov, doklad o uloŽení stavebného ođpadu nuiiaaän"; śneĺĹ", poľealizačné
zameranie stavby, odovzdávací/preberací pľotokol.
29l Dodňat' ,,Zásady prebeľania miestnych komunikácií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schváIené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením ĺ. eslzols, doplnené oZ dňa27'04'Ż017 uznesením č,. 45/2017 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia OZ č. 85 dňa
16'08.2017, schválené v oZ dňa 24.l0.20lg uznesením č,.ltŻlzďlg.. ( pľíloha rozhodnutia).
30/ Kolaudácia stavebného objektu komunikácií je podmienená vytudovaním a skolaudovanímveĘných inžinierskych sietí vodovodu' kanalizác{e, vypúšťania odiadových dažd'ových vôd dopodzemných alebo povrchových vôd, NN rozvodov a Vo, nachádzajúcich sa v komunikáciách.31/ Stavebník je povinný ku kolaudáciĺ stavby p""áložit' zameranie geogľaÍickej osi ulice (
ustanovenie $ 3 ods. 5 zźtkona ě. l25/20l5)'
32l. Stavebník je povinný pri uskutoěňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknutých orgánov a organizácií:

okresný dopravný inšpektorát
nasledovných podmienok:

sr'ihlasí s predloženou pľojektovou dokumentáciou za splnenia
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- odstupy oplotení pozemkov musia bý riešené v srilade s STN 73 6056 (bod ě. l8), tak' aby bol
zabezpeč,ený nźúeŹiý rozh|'ad pľi vychádzaní zpozemkov na komunikáciu _ žiadame stavebný úrad.
aby pri povolbvaní oplotení striktne zabezpečil dodržanie uličnej ěiary. tj. 2.0 m od okraja vozovky.

- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v súlade s požiadavkami STN 73 6102
o ľozhl'ade v kľižovatkách,

- objekty meľacích zariadení inŽinierskych sietí požadujeme umiestniť na hranici dopľavného priestoľu
komunikácií,

- chodníky poŽadujeme riešiť bezbariéľovou úpľavou v mieste styku s komunikáciou v súvislosti
s pohybom telesne a zrakovo postihnuĘých osôb, v zmysle právnych noriem atechnických predpisov
(vyhláška ě.9/2009 Z.z., vyhltśka č;. 5321200Ż Z.z'),

- pre potľeby kaŽdého z rodinných domov musia byť navrhnuté minimálne 3 parkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku, z tohto počtu bude jedno miesto určené pre návštevy v zmysle STN 73
6110lzŻ (do celkového poětu môŽme zarźúať aj garźžové státie),

- požadujeme, aby stavba bola ľealizovaná v zmysle príslušných ustanovení Zźtkona č,. 13511961 Zb'
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel, Zźtkona é. 812009, Vyhlášky ě.
9lŻ009 a Vyhlášky č'' 5321200Ż Z'z. a celé záujmové űzemie vyhovovalo zásadám bezpečnosti
a plynulosti CP,

- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírky prilählého jazdného pľuhu, spodný okraj DZ (aj
dodatkovej tabule) je min' 2,0 nad povrchom časti komunikácie v ktorej je značka umiestnená,
v zmysle STN 018020,

- Investor pred zaéatím stavebných prác zasahujťrcich do dopravného priestoru pľil'ahlých
komunikácií, je povinný pľedložiť projekt oľganizácie dopravy počas výstavby _ prenosné dopravné
značenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pľed jeho zaěatím,

- TDZ, žiadame znovu pľedložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,

- oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť
osadenia znač,enia počas pľác, najneskôr 24 hod. pred zaéiatkom osadenia DZ.

- oDI Senec źiada, aby bol včas informovaný o pľípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol věas prizvaný ku kontrole použitia ľesp. osadenia dopravného značenia.

KpouŽitiu odsúhlaseného tľvalého adoěasného dopravného značeniaje potrebné vydať uľčenie ($ 3
Zákona ě. l351196l Zb). ktoré žiadame zaslať k hore uvedenému ěíslu.
Doporuěujeme príslušnému stavebnému a obecnému úradu. aby rozvojové poplatky. vyberané obcou
na základe Zákona č' 44712015 Z.z. v aktuálnom znení. boli použité na doriešenie technickej
infraštruktúry v danej lokalite napr. na dobudovanie chodníkov a zvýšenie tak bezpeěnosti chodcov
ako aj obyvatelbv obce.
okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknuĘými orgánmi
a organiztrciami v prípade potľeby riešenia aktuálnej dopravno - bezpečnostnej situácie v danej
lokalite na pľípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska'

Ż.

Po preskúmaní žiadosti anazák|ade doľučených podkladov podl'a $ 99 ods. l písm' b) bod 2. ztlkona
o odpadoch vydávatunajší úrad k pľedmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie:
nemá námietĘ proti reaIizźtcii pľedmetnej stavby.
l. Pri realizácii stavby je potľebné dodľžiavať zźtkon ě' 7912015 Z' z. oodpadoch asúvisiace
všeobecne zźxäzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutoěňovania stavebných prác je právnická osoba
alebo fuzická osoba - podnikatel', pre ktoru sa tieto práce v koneěnom štádiu vykonávajú a pre
fyzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

3' Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a s 14 _ drŹitel'a odpadu
podlä ztĺkona č,' 79/Ż015 Z' z. o odpadoch'

4' Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať azhromažďovať vytriedené
podl'a druhov odpadov a poddľuhov ( katalógových čísiel uvedených vo vyhláške }y'rŻp SR č.
36512015 Z. z') ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpeěiť pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a zabezpeěiť spracovanie v zmysle hieľarchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
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5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okľesnému
úradu' odboru staľostlivosti o Životné pľostľedie v zmysle $ 14 ods. l písm. Đ a g) zźtkona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MŽP SR č).366lŻ015 Z. z' o evideněnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný pľiľodzene sa vyskyujúci mateľiál vykopaný počas
stavebných pľác použije na účely výstavby v priľodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný'
nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákónom
o odpadoch.

7' Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo' kovy, biologicky rozložitelný odpad zo zźlhrad
a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknut'ých zrealizácie stavby a ich
následnom spľacovaní oprávnenou osobou, pre ličely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle $
99 ods. 1 písm. b) bod 5 zźtkona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. Ż zźlkona o odpadoch považuje zazttväzné stanovisko pre účely
stavebného konania podl'a zákona č' 50/1976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskoľších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je ľozhodnutím podl'a pľedpisov o správnom
konaní.

17.10.2018:
Navľhovaná investícia je z hl'adiska ochľany vodných pomeľov moźnáza splnenia nasledovných
podmienok:
l.Stavba bude v súlade s územným plánom obce Mĺloslavov
2.Buđú dodľžané pľíslušné ustanovenia zákona č..364/Ż004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR

č.372fl990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon), ust. Vyhlášky MŽP
sR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zźtkona, spolu súvisiace pľávne
predpisy a technické noľmy

3. Pľi ľealizácii stavby Žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, resp.
zoh lädnené požiadavky ich v lastníko v a pr ev ádzkovate lbv.

4. Napojenie sa na verejný vodovod a verejnú splaškovú kanalizźrciu bude možné až po odsúhlasení
s ich vlastníkom a prevádzkovatelbm a uzatvorení zmlilv na napojenie sa a na odvádzanie
splaškových vôd.

5. odvádzanie odpadových vôd je nutné ľiešiť ako prísne delenú sústavu, do verejnej splaškovej
kanalizácie je možné vypúšťať výluěne splaškové odpadové vody. odvedenie vôd z povľchovéhó
odtoku treba ľiešiť mimo splaškovú kanalizáciu'

6. Żiadateľ o vydanie povoienia si na svoj náklad zabezpeč,i predchádzajúce zisťovanie, ktoré musí
byť v zmysle ust. $ 37 vodného zákona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie
hydrogeologických pomeľov pľíslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a
pľeskúmanie a zhodnotenie moŽných rizík zneěistenia a zhoršenia kvaliĘ podzemných vôd.

7. Do vsakovacieho systému možno nepľiamo vypúšťať len vody z povľchového odtoku, pri ktoých
sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a
podzemnej vody v zmysle NV SR č,.26912010, ktoým sa ustanovujri požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd. V opačnom prípade sa tľeba riadiť ustanoveniami s 9 NV sR č,.269/2010 _ vody
z povľchového odtoku odtekajúce zo zastavaných inemí, pri ktoých sa predpokladá, že obsahujri
látĘ, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povľchovej vody a podzemnej vody, možňo
vypúšťať do podzemných vôd nepľiamo len po pľedchádzajúcom zist'ovaní a vykonaní
potrebných opatľení.

8. Vzhl'adom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chľánenei vodohosnodáľskei oblasti
ŽitnÝostľov,možnoplánovat'avykonávat'činnost',l"out@nnáochľana
povľchových vôd a podzemných vôd a ochľana podmienok ich tvoľby, výskytu, pľiľodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob a pľeto je potľebné dodržat' podmienky $ 31 a $ 3i
vodného zákona.
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9. Budú dodľžané ochľanné pásma jestvujúcich inžinieľsĘch sietí, ľesp. zohl'adnené požadavĘ
ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov (SVP' š.p.' BVS a.s., Hydľomelioľácie, š.p.' SPP š.p.'
Slovnaft Pľoduktovod Kt'ačany) ) -

10. Bude dodľžané Ochľanné pásmo II. stupňa pľíľodných liečĘch zdľojov v Cilistove podl'a
vyhlášĘ MZ sR č. 552/2005, ktoľou sa vyhlasujú ochranné pásma pľíľodných liečĘch
zdľojov v Cilistove, nakolko k'ri. Miloslavov _ Alžbetin Dvoľ spadá do tohto ochranného pásma II.
stupňa. Dodľžať podmienĘ stanoviska MZ sR podl'a zákona č. 538i2005 Z.z. o prírodných
liečĘch vodách, pľíľodných liečivých kúpel'och, kúpel'ných miestach a príľodných
mĺneľálnych vodách a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov
(podlä $ 40 a $ 50 ods. (17) pís. b)).

l l. Výstavbu ,,Vínna alej _ II. etapa" zosúladiť s výstavbou inžinieľskych sietí, na ktoľé sa táto napt|a
lŻ. Kźiadosti o vydanie stavebného povolenia na ich uskutoěnenie třeba doložiť všetĘ potřebné
doklady v zmysle ust. $ 58 zákona č,. 5011976 Zb. o izemním plánovaní a stavebnom poriadku
v znenineskorších pľedpisov (stavebný zákon) a ust' $ 8 vyhlášky MŽP SR ě.453/Ż00 Z'z.

SO 03 Kanalizácia a kanalizačné pľípoikv. SO 04 Vodovod a vodovodné pľínoikv sú vodné
stavbv.
Investoľ požiada o wdanie povolenia na vodné stavbv v zmYsle ust. 8 26 v zmvsle ust. ö 27 zák.
č. 364i2004 Z.z. a o súhlas na komunikáciu v zmysle ust. $ 27 zź.k č,.364lŻ004 Z.z. o vodách a o
zmene zálkona sl[R č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon)
pred wdaním stavebného povolenĺa na hlavnú stavbu.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas oľgánu
štátnej vodnej spľávy vydávané podl'a vodného zźlkona a podl'a $ 73 ods. l8 zákona č,.364/2004 Z'z. o
vodách a o Zmene zźlkona SNR ě. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov (vodný
zákon)sapovažujezazźry'áznéstanovisko.Podlä$ 140bzákonač).5011976Zb.oinemnímplánovaní
a stavebnom poriadku v zneni neskoľších predpisov je obsah zá.ľäzného stanoviska pre spľávny
orgán v konaní podl'a tohoto zákonazáxäzný'

SC-OSZP-2O19/015205/5-35/Ke zo dňa 30. 10.2019 :

PoDMIENKY sÚHĺ,łsu:
l. Dodľžať podmienky: stanoviska okresného úľadu Senec, odboru staľostlivosti o životné pľostredie,

úseku štátnej spľávy ochrany príľody a krajiny zo dňa Ż4.09.2018 pod číslom OU_SC-OSZP-
20l8/l5488A/IM, úseku štátnej spľávy odpadového hospodárstva zo dňa l0.06'2019 pod číslom
ou-sc-oszP -20 19 I 009 r37,

Ż. Dodrżať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby pod ěíslom sU-2648-2197/Ż0I91I<K zo dňa
17 .04.Ż0I9, právoplatné dňa 20.05.Ż0 1 9 vydané obcou Miloslavov.

3. Dodržať podmienky stanoviska okresného úľadu Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Hurbanova Ż7, Senec pod číslom OU_SC-OCDPK-20I8/0I5830/VAR zo dňa
12.10.2018.

4. Dodľžat' pľíslušné ustanovenia zák č.. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona slĺR č.
37Ż11990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon)' vzhl'adom k tomu,
že sa záujmové územie nachádza v chľánenei vodohosnodáľskei oblasti ZitnÝ ostľov, je
možné činnost' vykonávat' len ak sa zabezpečí všestranná ochľana povľchových
a podzemných vôd a pľeto je potrebné dodľžat' podmienky $ 31 a zátkona č,. 30512018 Z.z.
o chľánených oblastiach pľiľodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektoľých
zákonov.

5. Do vsakovacieho systému môžu byt'zaústené len vody z povľchového odtoku, pľi ktorých sa
nepľedpokladá', źe obsahujú látky' ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnit' kvalitu povľchovej
vody a podzemnej vody v zmysle Nv sR č,. Ż6912010, ktoľým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd a po pľedchádzajúcom zist'ovaní (záverečná hydľogeologická
správa podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods.4 vodného zákona).

6. Budú dodľžané ochľanné pásma jestvujúcich inžinieľskych sietí, resp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov

7. Projektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zálkona zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania dokumentácie podl'a $ 45 ods. 2 Stavebnéh o ztlkona a aj za jej realizovatelhosť.
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Tento súhlas nie je ľozhodnutím v správnom konaní a podl'a ust. $ 73 odst. 18 zák.č:.36412004 z.z' o
vodách v znení neskorších noviel sa považuje zazáryäzné stanovisko v zmysle $ t40b zźk. č,.50119'16
Zb. (stavebný zákon v znení neskoľších noviel)'
Súhlas je podkladom pľe stavebné konanie. Nenahľádza povolenie na uskutočnenie vodných
stavieb podl'a ust. $ 26 zá.Jľ.č..36412004 Z.z. o vodách. Jeho platnost'zanilľáo ak stavebné konanie
nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného űzemia obce a v űzemí, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany
v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
Ż.Rea|izźpia stavby nepredstavuje činnosť podlä zźlkonav í:zemí zakázanű.
3' Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté zénjmy územnej ani druhovej ochrany .

4' V pľípade nevyhnutného výľubu dľevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného uzemia obce sa podl'a zákonavyźaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meľaným vo výške 130 cm nad zemou a kroviých porastov s výmeľou nad 20 m2,
o súhlase na výrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zttkonaje príslušná ľozhodnúť obec Miloslavov oľgán
ochrany príľody a kľajiny'
5' V prípade stavby v blízkosti dľevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochľana prírody
_ ošetľovanie' udržiavanie aochľana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa dľevina
chľáni celá (koľuna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia dľevín. V zelenom
páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stľomov. Výkopové pľáce v blízkosti
stľomov a kríkov sa budú uskutoěňovať ručne s dôrazom na ochľanu ich koreňových systémov.
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasý budú upľavené do
pôvodného stavu s opätovným zatrávnenim'
6. Popľi komunikácii ponechať dostatočný široký pás na zalożenie technickej zelene s rešpektovaním
ochľanných pásiem inžinierskych sietí.

13.02.20t9:
Po preštudovaní predložených podkladov okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné
prostľedie, konštatuje, že uvedená navrhovaná činnost(technická infraštľuktúra) nespĺňa kritériá podl'a
$ 18 zákona č:.2412006 Z.z. oposudzovaní vplyvov na životné prostľedie aozmene adoplnení
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoý podl'a prílohy ě. 8
zákona, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle ztlkona č,. 24/2006Z.z. o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie a o 

^nene 
a doplnení niektorých zákonov.

Zźtroveň Vás upozorňujeme, že podľa prílohy č.8 zákona č,.24/2006 Z.z' o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov:
-PľojekĘ rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich stĺborov (komplexov), ak
nie sú uvedené v iných položkách tejto pľílohy) v zastavanom űzemí od 10 000m2 podlahovej
plochy' mimo zastavaného rizemia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajú zisťovaciemu
konaniu,

-ProjekĘ ľozvoja obcívľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk, podliehajú
zisťovaciemu konaniu.

7 . oRÍIaZZ v Pezinku č, j. 0RHZ-PK2-20|9/001573-Ż zo dňa 0ĺ.07 .2019:
-Súhlasí bez pripomienok
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho poŽiaľneho dozoru pľe konanie nasledujúce
podl'a zźtkona č). 50/1976 Zb. o tnemnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákonl v znení
neskorších pľedpisov a spolu s nami overenou pľojektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho
predložiť pri kolaudaěnom konaní.

R Ślnrląlr 'l-alplłnm ą c enÁwcfannrlisLll ň ÁÁ 1c)) 6'ą?'1 on Äř,o l Q ôo 
'n 

1 o.ĺ
- Pre vyznaěené záujmové dôjde do styku so sieťami elektľonických komunikácií (d'alej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA' s.r.o.
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- Počas realizäcie stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku č).6611926337 zo dňa l8'09.20l9
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
l. V pľípade, źe zámer stavebníka, pľe ktoľý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma týchto sietí,
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpeóiťz
oochľanu alebo preloženie sietí v zmysle konkľétnych podmienok uľěených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potľeby premiestnenia telekomunikaěného
vedenia

oodsúhlasenie pľojektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadostije oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikaěnej prípojky) iba zmluvný partner: Július Varga, iulius.varga@nevitel.sk,
0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potľubia) s rôznou
funkčnostbu.
2. Pľĺ aĘchkolŤek pľácach, ktoými môžu byt' ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, je
žiadatel' povinný vykonať všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenia ýmrźe zzbezpečíz
oPred zaěatim zemných prác vyĘýčeníe avyznaěenie polohy zariadení priamo na povľchu teľénu,
oPľeukázatelhé oboznámenie zamestnancov, ktoľí budú vykonávať zemné pľáce' s vyt'ýčenou

a vyznaěenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochľanu stanovené
eUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku t 30 cm

skutoěného uloženia vedenia alebo zaľiadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
oUpozoľnenie zamestnancov, aby pľi prácach v miestach výskytu vedení azaríadeni pracovali

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmieneěne nepožívali nevhodné náradia (napr. hlbiace stľoje)
rAby boli odkrýé zariadenia riadne zabezpeěené pľoti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na každú stľanu od vyznačenej polohy zańadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytim ( zasypaním)
oBezodkladné oznámęnie každého poškodenia zariadenia na telefónne č,íslo I2I29
ooveľenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' S.r.o. nezodpovedajű za zmeny priestorového uloženia
zariadeniavykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade, že poěas výstavby je potrebné zvýšiť, a|ebo zníźiť krytie tel' káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavĘ napojenia lokality' ľesp. objektu' na vssT (veľejná siet' ST) je
potľebné si podat'žiadost'o určenie bodu napojenia (g143łÉ9!9@E).
4.Ziadame dodržat'platné pľedpisy podl'a sTN 73 6005 pre priestoľovű úpľavu vedení v plnom
ľozsahu.

q IfYDROMF.T.ToRÁcĺn < n vviarlľenie i 9o)Jĺ l8 zo rlňa )7 o9 )o1R :c 120/Ż0
Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a rozhodnutia o odňatí
polhohospodárskej pôdy z PPF a k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu v zmysle ust' $

14 zákona č,. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) v úplnom zneni, ztlkona ě. 220/2004
Z.z. oochľane avyuźivaní pol'nohospodárskej pôdy aďalších všeobecne ztwäzných pľedpisov
vúplnom zneni azákona č,.5011976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poľiadku (stavebný
zákon) v úplnom znení.
Po pľeveľení predloženej dokumenttrcie adostupných mapových podkladov Vám oznamujeme' že
parcely č,. 4Ż6/l08, 4Ż6lŻ55, 4Ż61110, 426ĺ173, 426121Ż, 5l4lŻ, l70lŻ3 a 170/20 v k.ú. Miloslavov,
určené na stavbu IBV Miloslavov _ ,,vÍ].trNA ALEJ _ II' ETAPA" sa nachádzajű v záujmovom
inemí vodnej stavby ,,ZP HŽo II", ČS 2 stav' časť Štvrtok na ostľove 22" (evid' č,. 5202 l33 007)
vspráve Hydľomeliorácie, š.p.. Stavba zźn|ahy bola daná do uŽívania vr.1968 scelkovou výmerou
l470ha.
Na parcelách č). 170/23 a170120 sa nachádza ěasť podzemného rozvodu zźx|ahovej vody _ vetvy
A612 DN 150-300, objekt 

',ľúrová 
sieť Ż" (evid' č. 5Ż02133006), uvedenej závlahy.
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Na parcelách č:. 426/108, 426/255, 4261110, 4261173, 426121Ż a5l4l2 sa podzemné rozvody
závlahovej vody nenachádzaj r'i.

Stavebné objekty: So 01 Stavebné pozemky, so 02 Komunikácia a spevnené plochy, So 03
Kanalizácia akana|izač.né prípojky, So 04 Vodovod a vodovodné príiojky, So 05 Daźd,ovźt
kanal'izácia, so 06 NN Káblové rozvody, So 07 NN pľípojky a Sd d8-Veľeiné osvetlenie sa
nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby ,,ZP HŽO fi.", Čś z stav' časť Šw'tät na ostrove 22.,
(evid. č. 5202 l33 007)'
So 01 Stavebné pozemky (05, 1l a12) sú navľhnuté na podzemnom rozvode závlahovej vody _
vetve A6 z AZC DN 250, objekt,,rúrová sieť 2" (evid. ě. 5Ż0ż83006) uvedenej zźlv|ahy.
So 0-l Stavebné pozemky (0l,02,03,04,06,07,08,09, 10, 13, 14 a15) sipodzemného rozvodu
zźnlahov ej vody nedotknrĺ.
So 02 Komunikácia a spevnené plochy budú kľižovat'podzemný rozlod záv|ahovej vody - vetvu A6
z AZC DN 250, objekt ,,rúľová sieť 2" (evid' č. 5202133006) uveáenej závlahy 'So 03 Kanalizźrcia a_kanalizačné pľípojky _ prípojka bude kľižovat'pod'ámný ľozvod závlahovej
vody - vetvu A6 z AZC DN 250, objekt ,,rúrová śi"ť 2" (evid. č. 520213i006; uvádenej závlahy.
So 04 Vodovod a vod_ovodné pľípojky _ prípojka bude kľižovat'podzemný iozvodzávlahovejvody -
vetvu A6 z AZC DN 250, objekt 

',rúľová 
sieť 2" (evid' č. 52o2Bjo06) uvedenej záv|ahy'

So 05 Datd'ová kana|izźrcia a So 07 NN prípojky sa podzemného .o"uódu závlahovej vody
nedotknrĺ.
So 06 NN Káblové rozvody a So 08 Verejné osvetlenie budrĺ kľižovať podzemný rozvod
závlahovej vody - vetvu A6 z AZC DN 250, objekt ,,rúľová sieť 2" (evid. č' 520źB3006) uvedenej
zźnlahy.
Vprílohe Vám zasielame situáciu vM 1 : Ż 5O0 avM 1 : 1000 sorientačným vyznačením časti
záujmového tlzemia zźtvlahy, podzemného závlahového potrubia, t unulĺáĺ''"3l-ĺpojĹy, navrhovanej
splaškovej kanalizźrcie gravitačnej' navrhovaných NN káblových rozvodov, navľh'ovaneho NN kábla
veľejného osvetlenia, navrhovaného vodovodu, vodovodĘ pľípojky, existujúcej TS, hranive
staveniska _ stavby, riešených parciel a navrhovaných paľciel'
S vydaním územného rozhodnutia, rozhodnutia o odňátí polhohospodárskej pödy zPPF a stavebného
povolenia na stavbu IBV MILosLAVov - ,,VÍNINA elpĺ - II. ETAPA;. na iarcelách ě' 426/108,
426/255,426/110, 426/173,4261212, 51412, l?0l23 al70l2} vk. ú. It4iloslavov súhlasíme
s nasledovnými podmienkami' ktoré poŽadujeme zakomponovať do rozhodnutí orgánov štátnej
správy:

- v zmysle Zm|uvy č. I-HM/007-2017/110 uzatvorenej dňa 05.o4.2017 medzi Hydromeliorácie, š.p.,
Vrakunská č,' 29, 825 63 Bratislava a spoloěnostbu VIKINELA s'r.o. so sídlom Lesná 5ś0,
Miloslavov majetkopľávne vysporiadat' objekt ,,rúľová sieť 2" (evid' č. 5202133006): ěasť
podzemného rozvodu zźulahovej vody _ vetvy A6 z AZC DN 250 a časť podzemného ľozvodu
zźxlahovej vody _ vetvy A612'.zAZC DN l50 záv|ahovej stavby ,,ZP HŽo II..,, ČS 2 stav. časť
Stvrtok na ostrove 22" aevid. Č' szoz l33 007) nu po""-Ĺoch, na ŕto"5i.t' ,u nućhádrupredmetné
závlahové potľubie najneskôr pľed začatím kolaudačného konania navrhovanej stavby.

- Postupovať sa bude podl'a $ 45a ods. 1 a3 zźtkona č,. g2ll9g1Zb. o podmienkac-h p."uódu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v srilade so Smernicäu Ministeistva
pôdohospodárstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky k činnosti rezoľtnej majetkovej komisie
a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu.

- V prípade, že nebudú splnené uvedené podmienky, nebude Hydľomeliorácie, š.p. súhlasit'
s vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu IBV MILosLAVoV _ ,,vÍ].trNA ALEJ _ II.
ETAPA".

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia

l0 SVP šn
SVP, š.p., oZ
dokumentáciou

wiarĺľenie ě i cs ŚVp rr7 RA íĄDnr9'l1 Ä za Äřro (| 1l ?Ôĺe5
Bratislava jako správca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s predloženou
predkladá nasledovné vyjadľenie :

1. K umiestneniu stavby a jej technickému ľiešeniu nemáme pripomienky
2. K spôsobu odvedenia daždbvých vôd nemáme pripomienky._
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3. Pri výstavbe a użívaní stavby Žiadame dodržať ustanovenia zákona č,' 364ĺ2004 Z.z. o vodách
a o zmene zźtkona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon).

4' Všetky stavebné pľáce v Chránenej vodohospodáľskej oblasti Żitný ostľov musia byť v súlade
s $31 zákonač,' 36412004 Z.z. o vodách.

5. Výstavbou ani poěas jej užívania stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu (zneěisteniu) kvaliý
povľchových ani podzemných vôd.

6. Pre dimenziu vsakovacích zaľiadení a zistenie hladiny podzemnej vody požadujeme
k stavebnému konaniu vypracovať hydrogeologický posudok, ktoý musí potvľdiť dostatočnú
kapacitu vsakovacieho zaľiadenia.

7. Upozorňujeme, že odvádzanie dažďových vôd je potľebné riešiť tak, aby nedochádzalo k ich
odtoku na cudzie pozemky a komunikácie ani v čase intenzívnych zráźok.

Toto vyjadľenie správcu toku nenahrádzavyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy.

1l. SVP. š.p..,vyjadľenie čj. CS S,VP oZ BA 19712019/88/87 zo dňa 28.l0.20l9 :

SLOVENSKY VODOHODPODARSKY PODNIK, š.p. oZBAje správca nielen vodných tokov, ale
aj pľislúchajúceho povodia vodných tokov predkladá k Zmene úpľavy nakladania so zráŽkovou vodou
nasledovné doplňujúce vyjadľenie:

l ' K navrhovanému spôsobu nakladania s dažďovými vodami nemá správca toku pľipomienky.
Ż' Vzhl'adom na Zmenu odvádzania zráżkovej vody povľchovým spôsobom do infiltračného

zeleného pásu nieje potrebné zabezpečovať hydľogeologický posudok'
Budúcou ľealizáciou navrhovanej aktivity nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových
vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č,.364lŻ004 Z.z. o vodź.ch.
Toto vyjadľenie spľávcu toku nenahráđzavyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy.

l2. SPP-distribúcia.a.s.. stanovisko č. TDA{S/O385/20l9lGá zo dňa 03.10.2019:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodňania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
_ pľed ľealizáciou zemných pľác ďalebo pred zač,atím vykonávania iných ěinností, je stavebník

povinný pożiadať SPP-D o pľesné vyĘýčenie existujúcich plynáľenských zariadeni na zźtk|ade
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zas|ať na adresu: SPP_distľibúcia, a.s., Sekcia údľžby'
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektronicky, pľostľedníctvom online formuláľu
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp_distľibucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaľiadenia, ohrozenia jeho pľevádzky ďalebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vyýěovanie plynáľenských zariadení do
vzdialenosti 100m,

- stavebník je povinný oznźtmiť zaéatie prác v ochrannom pásme plynáľenských zariadení zástupcovi
prevádzkovatel'a SPP-D (p. Rudolf Hirneľ, tę|'č,. +42l 3324Ż3300) najneskôľ 7 dní pľed
zaht|ením p l ánovaných prác ;

- stavebník je povinný zabezpeěiť prístupnosť plynáľenských zariadení počas rea|izácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
űdrżby a výkonu odboľných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zaľiadení;

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

- stavebníkje povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od
obrysu existujúcich plynáľenských zariadení v srilade s STN 73 3050 až' po predchádzajúcom
vyĘýčení plynárenských zaľiadení výhľadne ľučne bezpoużitia strojových mechanizmov;

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

- prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokial'sa na tieto pľáce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
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- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinieľske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu rea\izovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doteľajšie krytie a hlbku uloženia, v pľípade zÍneny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- každé poškodenie zariadenia SPP-D' vrátane poškodenia izolárcie potľubia' musí bý' ihned'
ohlásené SPP-D natel ě. 0850 l 11727'

- upozorňujeme, Źe SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskrri obchodnú inšpekciu (sot), ktorá je opľávnená za porušenie povinnosti
v ochľannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300'- € až 150 000,- €, poškodením plynáľenského
zaľiadenia môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podl'a $ 284 a $
285, prípadne tľestného činu poškodzovania a ohľozovania prevádzĘ všeobecne pľospešného
zaľiadenia podľa $ 286 alebo $ 288 zákona č,.300lŻ005 Z.z. Trestný zákon.

- stavebník je povinný prirealizácii stavby dodtżiavať ustanovenia Zźlkona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne zźnäzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise
zvyýćenia plynáľenských zariadeni ataktież ustanovenia Technických pľavidiel pre plyn (TPP)
najmä 702 02,702 0l,906 01,

- stavebník je povinný ľešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení ďalebo pri
ochranných ďalebo 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 ochľannom pásme plynáľenských zariadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontľolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNE PODMIENI(Y:
- Ť'iadame ľešpektovat'všetky plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatĘ

l ? Techninlĺá inšnalłnio ą nrĺhnrné cfąnnrric|.n ň ??nR/ l)n 1 o zn Áňł nę ĺn ,)nĺ

Z hl'adiska požiadaviek bezpeěnosti a ochrany zdraviapľi pľáci a požiadaviek bezpeěnosti technických
zariadeni uvädzame zistenia, pľipomienky a upozoľnenia, ktoľé je potrebné doľiešiť a odstrániť
v pľocese výstavby:
Zistenia:
2.l. Projektová dokumentácia neľieši spôsob zaistenia bezpeěnosti aochrany zdravia pri práci pre

výstavbu, rozpor s $9 ods. l písm. b8) vyhl' Č^ ąsllzooo Z.z. lSTl
Ż'2. so 07 NN prípojky, So 08 Verejné osvetlenie _ nebol predložený protokol vonkajších vplyvov

(vľátane podpisu predsedu komisie), rozpor s prílohou N5 STN 33 2000-5-5l:20I0. lEZl
Pripomienky a upozornenia:

2.3' So 07 NN prípojky, So 08 Verejné osvetlenie _ v d'alšej etape v technickej spľáve doplniť
posúdenie rizika a vyhodnotenie neodstránitelhých nebezpečenstiev a neodstránitelhých
ohľození podl'a $4 zákona č,' 12412006 Z.z. a podl'a odst. A písm. f pľílohy 2 vyhl. Č. soslzooq
Z.z. /EZ/

2.4. so 07 NN prípojky, So 08 Veľejné osvetlenie _ v d'alšej etape zosúladiť napäťové sústavy
uvedené v technickej správe v čl. 4 a vo výkrese č' E-04 a ě. E_05 pre So 07 a vo výkrese č. E-
0Ż pre so 08. lEZĺ

2.5 so 07 NN prípojky _ neplatné pľedpisy: STN 33 2000-3. /EZ/
Súěasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpeěnostných pľedpisov, ktoré pri użívaní stavieb
a ich súčastí, pracovných pľiestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť
stav bezpečnosti a ochrany zdraviapri práci:

Na kanalizáciu a kanalizačné prípojky je prevádzkovatel'povinný podľa $ 39 zákona 36412004 Z.z'
a vyhl. č,. Ż00/2018 Z.z' vykonať slúšku tesnosti.
Toto odboľné stanoviskoje vydané pre úěely stavebného konania.
Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebľánia vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka:
so 06 NN káblové rozvody _ objekt je pľedmetom samostatného územného a stavebného
konania, nebol predmetom tohto posúdenia (viď poznámka v spľievodnej správe).
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Technická inšpekcia' a.s. ako oprávnená pľávnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej
pľojektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt), ak je o toto požiadaná alebo ak to uľěil
v zźx'azných podmienkach stavebný úrad podl'a $ 66 stavebného zákona, o čom vydá odborné
stanovisko.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva skúšky tesnosti v zmysle $ 39 zákona 364/Ż004 Z.z. avyhl. ě.

Ż00lŻ0l8 Z.z'

l4 pRÔGRF'Ś_TŚ s r n wwiarĺľenie za ĺlřlp. )) o7 )n1q'
S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej veľejnej telekomunikačnej
siete KDS ( káblového distľibuěného systému) a plne rešpektovania jej ochľanných pásiem a za
podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR.

l ' Projektovú dokumentáciu (ďalší stupeň) žiadarrle doplniť o vzoľové rezy V'rlżovania a súbehu so
sieťami KDS a doplniť aj o zákes siete KDS. orientaěné zakreslenie KDS (hlavnej trasy) sme
vykonali do pľedloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem prípojok
k jednotlivým objektom, ktoľé sú ľiešené individuálne a ktoré je potľebné ľešpektovať. Stavebník
je ďalej povinný vykonať azabezpeěiť všetky objektívne úěinné ochranné opatrenia a splniť
nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadľenia stanovené vlastníkom existujúcej siete KDS,
spoločnosťou PRoGREs_Ts' s.r.o. (d'alej len PRoGRES) a to najmä:

2. Pred zaěatím prác je potrebné si objednať pľiestorové vyýčenie sietí a zariadeni písomne na
adrese: PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodrevinová 42,82I 07 Bratislava, min. l0 pľacovných dní pľed
požadovaným teľmínom vyýéenia, podľa ľozsahu a druhu vytŕčenia. Pre vyĘýěenie optického
vedenia je potrebné zabezpeěiť aj geodetické zameranie siete KDS. K žiadosti źiadame pripojiť
toto vyjadrenie.

3' Je potľebné zas|ať písomnú infoľmáciu o plánovanom teľmíne zaěatia prác, najneskôr 10 dní pred
zaěatim stavby na adresu PROGRESu.

4. Je potrebné dodľžat' ochranné pásma podl'a ust. $68 zźtkona č,' 35l/20ll Z.z. a príslušných
noriem STN, tzn. že sa nebudú umiestňovať żiadne vedenia aani rea|izovať żiadne stavebné

P|áce _ výkopy v ochrannom pásme, t.z.n' 0,5 m na každú stranu od osi vedenia KDS a 2 m do
hlbky. Kde to z priestoľových dôvodov sa výkopy v ochľannom pásme budú realizovať za
prítomnosti pľacovníkov PROGRES. o uvedenom budú vopred informovaní pracovníci, resp.
zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel. č,ísle 02l43l 9lŻ51. Podmienkou je objednanie si
technického dozoľu u spoloěnosti PROGRES.

5. oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce svfiýěenou avyznačenou polohou siete
KDS, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadęni KDS pracovali so zvýšenou
opatrnosťou abezpodmieneěne nepouŽívali nevhodné náradia azariadenia (najmä hlbiace stroje
a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pásma vedení a zaľiadení KDS
vykonávali len ručnÝ rrýkop!

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné pľáce na moŽnú polohovú odchýlku +30 cm od
skutočného uloŽenia a vyznačenej polohy'

7' overiť si uloženie siete KDS ruěnými sondami ( vzhlädom na to, że nezodpovedáme za zmeny
priestoľového uloženia KDS vykonanébęz nášho vedomia).

8. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikaěnými sieťami
azariadeniami KDS spoloěnosti PROGRES, vopred prizvať kukladaniu azásypu pracovníkov,
resp. zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. č,' 02l43I 91 25l. Bez uvedenej prítomnosti nie je
moŹné zásyp vykonať.

9. odkryté časti vedení siete KDS zabezpeéiť pľoti pľevisu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou.

l0.V prípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoloěnosti PROGRES, prizvať
pľacovníkov alebo zástupcov spoloěnosti PROGRES' na tel. ě. 0Ż143| 9125I na kontrolu pred
zasypaním (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

ll.Pľed záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS' spätný zásyp trasy realizovať
triedeným štrkom, obnoviť znač,enie ochrannou fóliou, pľípadne markermi.

l}'Zabezpeěiť dodrŽanie zźtkazu zriad'ovania skládok a budovania akýchkol'vek zaľiadení nad trasou
KDS.
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13'Zabezpeěiť dodržanie zákazu prechádzaniaťaźkými vozidlami, kým sa nevykoná ochľana proti
mechanickému poškodeniu vedení KDS.

14.Dodržať nivelitu terénu kvôli dodľžaniu dostatoěného krytia siete KDS.
l5.Pri poškodení telekomunikačných vedení azańadení KDS spoloěnosti PROGRES bezodkladne

oznźtmiť každé poškodenie na tel ěísle 0Żl43l9l Ż5L v pľípade poškodenia koaxiálneho kábla je
nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distľibučnými skriňami, v prípade
optického kábla je potrebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi optickými spojkami.
Predmetné výmeny a súvisiace s dm náklady sa vykonajú na náklady zmluvného dodávatelä
stavebníka' o uvedenom bude stavebník bezodkladne informovaný.

l6.Výkopy rea|izovať na celej stavbe v miestach výskytu vedení KDS zásadne ľučne bez pouŹitia
výkopových strojov.

l7.Tam, kde nie je možné vykonať pretláčanie komunikácie bez možného poškodenia uŽ
existujúceho vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopaním.

l8.Nedodržanie uvedených podmienok ochľany jestvujűcej siete KDS je porušením právnej
povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.

l9.Toto vyjadrenie má platnosť ó mesiacov odo dňa vystavenia'

l5.Mo SR.ASM Bratislava. vyjadrenie ěj.ASM-40-l67/2019 zo dňa 28.01.2018:
S realizáciou akcie podl'a pľedloŽenej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených
podmienok. Investor /pľojektanť je povinný infoľmovať o ýchto podmienkach príslušný űzemný
orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej spľávy nie
sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie p|atí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných
parametroch stavby ( situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) Vyjadrenie platí dva roky a to
súěasne pre všetky d'alšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho zálklade je možné vydať
űzemné i vodohospodárske ľozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant)je povinný doručiť
ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteľesované, aby sa
zabr ánilo ďalš iemu prerokovan iu'

2079 / l 0 5 58/Han' zo dřla Ż8.06.20 19 :

- Vykonať skn-fuku humusového hoľizontu polhohospodárskej pôdy odnímanej natrval o a zabezpeěiť
jej hospodárne a úěelné využitie na základe vypracovanej bilancie sknývky humusového horizontu,
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia,
- Zabezpeéiť základnű starostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatu ýmto rozhodnutím až do
real'izácie stavby, najmä pľed zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

17. BVS. a.s.. vyjadrenie ě' 2553414020/20l9lMe zo dňa l0.07.20l9:
K predloženej DSP Vám v zmysle zákona č,' 442lŻ00Ż Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizäciách dávame nas ledovné vyj adrenie :

I. Z hl'adiska situovania navľhovanej stavby:
_ K pľojektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia sme zaujali stanovisko listom zn.
3 17 7 l 4020 /20 l 9/Iv1e zo dňa 19 .02.20 19, podm ienky ktorého żiadame dodrźať .
II. Z hl'adiska zásobovania pitnou vodou
- Zbilaněného hl'adiska je zásobovanie navľhovanej stavby pitnou vodou z verejného vodovodu BVS
možné.

_ K navrhovanej koncepcii a technickému ľiešeniu pľipojenia pľedmetnej stavby na veľejný vodovod
(t.ě' vo výstavbe) nemáme pripomienky'

_ Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, Že verejný vodovod navrhovanej IBV sa podlä
predloženého návrhu pripája na vodovod (t.č. vo výstavbe), ktoný v súčasnosti nie je v pľevádzke
BVS. Ide o vodovod budovaný v rámci stavby,,IBV Miloslavov _ Vínna alej" (investor: VIKINELA
s.r.o.).

fiI.Z hl'adĺska odvedenia odpadových vôd
- Zbilanč,ného hl'adiska je odkanalizovanie navrhovanej stavby do kanalizácie BVS možné.

Zdörazřrujeme, Že odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako prísne delenú sústavu, do veľejnej
splaškovej kanalizácie bude moŽné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.
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- K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na kanalizáciu
susednej obytnej zőny (t.č,. vo výstavbe) nemáme pripomienky'

- Z hl'adiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že splašková kana|izácia navrhovanej IBV sa
podlä predloženého návrhu pripája na splaškovri kanalizáciu (t.ě. vo výstavbe), ktoľá v súěasnosti
nie je v prevádzke BVS. Ide o splaškovú kanalizáciu budovanú v rámci stavby ,,IBV Miloslavov -
Vínna alej" (investor: VIK]NELA s.ľ.o.).

- odvedenie dažďových vôd na terén alebo vsakovacích objektov neposudzujeme, nakolko sa
nedoýka našich zariadení. Za spľávnosť technického riešenia zodpovedá projektant'

IV. Z hl'adiska budúcej pľevádzky
Budúce majetkovopľávne a prevádzkové uspoľiadanie navrhovaného veľejného vodovođu
a verejnej kanalizácie treba deklarovať a zmluvne upľaviť pľed vydaním vodoprávneho rozhodnutia,
vsúlade so Zákonom č).442lŻ002 Z.z. oveľejných vodovodoch aveľejných kanalizáciách, na
oddelení koordinácie vodohospodárskych stavieb BVS'
Nevyhnutnou podmienkou prevzatia vodovodu a kanalizácie do zmluvnej prevádzky je splnenie
nasledovných technických podmienok:

a) Všetky novonavrhované vodohospodárske zariadenia, ktoré majú v zmysle zźtkona ě.
44Ż/2002 Z'z' funkciu veľejných zariadení, je nutné trasovať vo verejnom priestransfue,
v komunikáciách umožňujúcich vjazd servisných vozidiel.

b) Technické riešenie navrh. zariadení musí bý v súlade s príslušnými normami (najmä STN 73
6005, 75 540l,75 6101 avzť. STN, tľasovanie podzemných IS sietí treba ľiešiť vsúlade
s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov rešpektovať pásmo ochrany existujúcich
i navrhovaných VH sietĹv súlade so zák. č,. 44Żĺ2002 Z'Z. ,, o veľejných vodovodoch
a veľejných kanalizáciách" - $l9.

c) Uzemie pásma ochľany (v zmysle 442ĺŻ002 Z'z' aŻ7Żll994 Z'z') zachovať ako verejne
prístupný priestor umožňujúci vjazd servisných vozidiel, oplotenie pozemkov treba ľiešiť
mimo ochranné pásmo potrubia.

d) Stavebník _ vlastník vodovodu akana|izźrcie požiada pľíslušný stavebný úrad o uľěenie pásma
ochľany veľejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle $ 19, ods. 2 zákonaě. 442/200Ż
Z.z.

e) DSP neobsahuje detailné technické riešenie vodovodných a kanalizačných prípojok _ výpis
prípojok s priradeným parcelným číslomje potrebné predložiť k objednávke na práce

Đ Montážne práce na verejnom vodovode BVS a tlakové skúšky navľhovaného verejného
vodovodu je nutné ľealizovať pod odborným dohl'adom pracovníkov DDV

g) MontáŽne práce na veľejnej kanalizácii BVS a skrišky vodotesnosti navrhovanej splaškovej
kanalizácie je nutné realizovať pod dohlädom pracovníkov DooV.

Navrhované riešenie podl'a pľedloženej dokumentácie zodpovedá technickým poŽiadavkám BVS,
v jeho detailoch treba rešpektovať zźnery z pľeľokovania s DDV a DooV BVS.

V. Z hl'adiska obchodných podmienok pľipojenia
Podmienkou pripojenia navrhovaného verejného vodovodu na systém BVS je:
- Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zabezpeč'ení odboľného výkonu prevádzky navrhovaného

veľejného vodovodu našou spoločnosťou (pľípadne zmluvy o budúcej daľovacej zmluve).
- Na všetky vzniknuté pozemky (parcely), ktoré majú byť z navrhovaného veľejného vodovodu

zásobované vodou, je potrebné v súbehu s ľealizáciou veĘného vodovodu zriadiť vodovodné
pľípojky ukoněené vo vodomerných šachtách, pričom ukončenie kaźdého potľubia prípojky bude
v uvedenej šachte opatrené ventilom so zátkou azabezpećovacou plombou so znaěkou montážnika
pred kolaudáciou veĘného vodovodu (vykoná BVS). Montáži zabezpeěovacích plomb musí
predchádzať podanie 

',objednávka 
na pľáce" (tlačivo na webe BVS) podanej prostredníctvom

podatelhe. Uvedenú žiadosť hromadne pľedkladá investor verejného vodovodu. Súčasťou žiadosti
musí byt' aj pľesná špecifikácia nehnutel'ností s uvedením paľcelných čísiel, listy vlastníctva,
aktuálna katastrálna mapa' zmluva o budúcej zmluve o zabezpeéení odboľného výkonu prevádzky
navrhovaného veľejného vodovodu našou spoloěnosťou (prípadne zmluvy o budúcej darovacej
zmluve) a toto vyjadrenie. o vyjadľenie k montáži vodomeru (výmena za zabezpeěovaciu plombu) je
potrebné požiadať na oddelení vyjadľovacích ěinností BVS aŽ po majetko_pľávnom vysporiadaní
verejného vodovodu s BVS, ľesp. po uzatvoľení zmluvy o odbornom výkone prevádzky veľejného
vodovodu v danej lokalite.
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- odborný dohl'ad BVS, ktorá jediná má pľávo vykonať zásahdo verejného vodovodu.
Podmienkou pľipojenia navľhovanej veľejnej kanalizácie na systém BVS je:
- Uzawetie zmluvy o budúcej zmluve o zabezpeč,ení odboľného výkonu pľevádzky navrhovanej

verejnej kaĺalizźrcie našou spoloěnosťou (prípadne zmluvy o budúcej darovacej zmluve)
- Vybudovanie všetkých kanalizačných pľípojok vľátane kana|izaěných šácht.
- odborný dohläd BVS, ktorá jediná má právo vykonať zásahdo verejnej kanalizácie.
Kvalita odpadových vôd odvádzaných do veĘnej kana|izácie musí byť v súlade s najvyššou
prípustnou mierou zneěistenia podlä príl. ě. 3 k vyhláške MŻP SR č' 55/2004 Z.z. YypiŠťanie
odpadových vôd z nehnutelhostí do verejnej kanalizácie bude možné na základe zmluvy na
vypúšťanie odpadových vôd s vlastníkom nehnutelhosti.
Upozorňujeme, że v prípade Zmeny počtu alebo technického riešenia vodovodných alebo
kana|izaěných prípojok bude potľebné k uvedeným zmenám zabezpeč,iť doplňujúce vyjadrenie
oddelenia vodárenských koncepcií Bvs.
V prípade novovznilcľluých skutočností, opľoti pľedloženej projektovej dokumentácie, si BVS
vyhradzuj e próvo zmeny vyj adrenia.
Vyjadľenie zn' 40979l4020/20l8/Mezo dřa 02.10.20l8 ýmto stráca platnosť.

1

- navrhovaná stavba
schopnosťou pohybu

všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou
v zmysle vyhl. trĺŽľ SR č).53Ż/Ż002 Z.z. apri|ohy k vyhláške č;. 53212002 Z.z.,

ktoľou sa určujú všeobecne technické požiadavky zabezpeěujtlce užívanie na stavby użívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu,
- dopoľučujeme vydanie územného rozhodnutia
V prípade požiadavky budúcich uŽívateľov bytov aby ich mohli užívať osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu je možnosť tuto požiadavku ľiešiť individuálne stavebnou úpravou prípadne
technickými prostľiedkami.

l9. KPÚ Bratislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA_2018/24839_2/ 75435IPRA zo dňa 2l.l2.2018 :

Súhlasí sumiestnením,area|izáciou predmetnej stavby, ktorá sa nedoýka náľodnej kultúrnej
pamiatky evidovanej v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenach ádza sana pamiatkovom
uzemi, s podmienkou:
- V prípade archeologického nálezu ná|ezca alebo osoba zodpovedná zavykonávanie prác, podl'a $ 40

ods.2 a3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ anźl|ez ponechá blezo zmeny äz ao_obhlĺaaty
KPU alebo ním poveľenou odborne spôsobilou osobou.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí tľoch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo
kjeho použitiu na účel, na ktoré je uľčené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným
stavebným úradom v ťlzemnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

20. RÚVZ Bľatislava. záväzné stanovisko ě. HŽPlll333/2018ĺ\4 zo dňa 28.09.2018:
Súhlasí sa s návrhom Źiadatel'a na územné konanie stavby ,,IBV Miloslavov _ Vínna Alej _ II etapa",
parc. ě. 4261108, 4261255, 42611Í0, 4261173, 4261212, 5l4l2, l70l23, l70l2\ v k. ú. Miloslavov,
s Ęýmito podmienkami:
l. Preveriť potrebu ochrany navrhovaného obytného prostredia pred nadmeľným hlukom z leteckej

dopravy. V pľípade prekročenia povolených limitov stanovených vo vyhláške MZ SR č).549lŻ007
Z.z. o pľípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibrácií aopožiadavkách na objektivizáciu
hluku, infľazvuku avibľácií v životnom prostľedí, navrhnúť azrealizovať potrebné pľotihlukové
opatrenia.

2. Hmotovo _ priestorové uspoľiadanie navrhovaných ľodinných domov riešiť podl'a STN 73 0580
Denné osvetlenie budov a STN 73 4301Budovy pľe b;ývanie.
Ku kolaudaěnému konaniu predložiť:
a. výsledok laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, ktoý preukáŽe jej súlad

s požiadavkami vyhl. MZ SR 247/2017 Z'z.,ktorou sa ustanovujú podľobnosti o kvalite pitnej
vody, kontrole kvality pitnej vody, pľograme monitorovania a manaŽmente rizík pri
zásobovaní pitnou vodou,
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b. výsledky objektívneho meľania hluku, ktoré pľeukźlźu, že hluk z leteckej dopravy nebude
negatívne vpl;ývať na navrhované obytné prostľedie podlä vyhlášky MZ SR č,.549/Ż007 Z.z.,

protokol zmerania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytmi podl'a STN 73 0532
Hodnotenie zvukovoizolaěných vlastností budov a stavebných konštľukcií.

21. Regionálne cesĘv Bratislava. a.s.. vyjadľenie č' 576ll91650/05I zo dňa 07.06'2019 :

Stľasou NN káblových ľozvodov pozdÍž, cesý IIV1054 (Alžbetínska ulica) _ od napojenia
z existujúcej trafostanice (TS 0045005) po odbočku do Vínnej eleje, súhlasíme za uvedených
p9d!!]!ę!9k:

- Nový NN kábel v rámci II. etapy výstavby ľodinných domov žiadame pľipoloŽiť, resp. vybudovať
v tej istej trase jestvujúcich NN rozvodov pre stavbu Vínna Alej I., ku ktoným sme sa vyjadľovali
listom naša zn. 682/171767loSI zo dňa 16.6.2017 (vo vzdialenosti min' 3,18 m od kraja asfaltovej
vozovky)

- Križovanie NN káblov je možné zásadne pľetláčaním v mieste jestvujúcich káblov, s uložením do
chráničky. Manipulačné jamy na oboch stranách ceĘ IIV1054 je nutné vybudovať mimo cestné
teleso cesý IIVI054 (vozovka, nespevnená kľajnica, päta násypu). Na pretláčanie vydáva
povolenie okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Uvedené požadavky žiadame dôsledne dodľžať vzhľadom nato,te sa v priestore,pozdÍź,cesty III/I054
budri ľealizovať d'alšie inžinierske siete pre plánovanú lokalitu RZII. Na celej dlžke v súbehu s cestou
IIVI054 nesmie dôjsť k zásahu do cestného tělesa cesty (vozovka, nespevnená kĺajnica, päta násypu),
a to aj po vybudovaní pruhu pľe l'avé odbočenie v ľámci stavby križovatky na ceste IIV1054 pre
plánovanú lokalitu RZll, ktorá bude v tesnej blízkosti lokality Vínna Alej I. a II. etapa. Z uvedeného
dôvodu je nevyhnutná koordinácia realizaěních pľojektov stavieb.
Poěas realizácie nesmie dôjsť na ceste IIVl054 ku skládke výkopového materiálu' k obmedzovaniu
plynulosti premávky stavebnými mechanizmami ani k ohrozeniu bezpeěnhosti vozidiel.

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknuý orgán v územnom a stavebnom konaní
vydávame súhlasné stanovisko za dodržania podmienky:.
- Výstavbou stavby ,,IBV MILOSLAVOV - VINNA ALEJ _ II etapa" nesmie bý ohrozená

bezpečnosť pľemávky na ceste IIV1054. Na ceste nesmú bý' deponované skládky stavebného
materiálu ani odpadu.

- pri vykonávaní stavebných prác žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy opúšťali
stavenisko v Stave, v ktorom nebudú zneěisťovať mimostaveniskové komunikácie. V prípade
zneěistenia komunikácií je stavebník povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť.

- Záväzné stanovisko na pripojenie prístupovej komunikácie na miestnu komunikáciu vydá obec
Miloslavov.

23. oÚ Senec- odbor krízového ľiadenia. čj.oU-SC-oKR-20l8/3797-207 zo dňa l2.10.2018:
- Súhlasí s vydaním územného ľozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu,,VÍNNA ALEJ -
MILOSLAVOV".

)^ 
^I1 

Qpnpn nÁhnr Ś^žD írooL ĺ_\ĺ-'t rrĺriąÁrpnic ň i ŕ)IT-c.í--ílc7p/' Ll1 5 83 7-S lznÄňq nĄ ĺn?otR0l
K predloženej PD stavby nemáme z hl'adiska ochrany ovzdušia Źiadne pripomienky. V zmysle zákona
č,' l37ĺ20l0 Z.z. o ovzduší v zneni neskorších predpisov nevzniká żiadny stredný ani velký zdroj
znečisťovania ovzdušia.

25. obec Miloslavov. záväzné stanovisko č. 4004/20l9lKK zo dňa 23.09.20l9:
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavebné objeký so.02 Komunikácie a spevnené
plochy, ktoých vydanie podlieha špeciálnemu stavebnému úľadu pľe cestné stavby.

26. osobitné poŽiadavky:
- Stavebník je povinný pľi ľealizácii stavby dodržiavat' ěistotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov.
- Stavebník je povinný čistit'stavbou znečistené pľil'ahlé komunikácie.
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Dodávatel' stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo
staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očĺstené a nedochádzalo k j"j
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávky.
Pľi úpľave teľénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinieľsĘch sietí. Takisto je pľi ľealizácií zemných pľác potrebné dbať na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušeniu ich statiĘ.
Stavebník zabezpečí počas výstavby priebežnú fotodokumentáciu zhotovovania
predmetnej stavby

V konaní neboli vznesené žiadne námietĘ rĺčastníkov konania ani dotknudch oľgánov.

odôvodnenie

Stavebník: VIKINELA s.r.o., Alžbetin Dvoľ 1859, 900 42 Miloslavov, IČo: 46 00l 263 v zast.
REALCONZULTING s'r.o.' Brezová 348ll7,900 23 Viniěné podal dňa 11.Og.2019 na tunajší
stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pľe stavebný objekt: ,, So.02 Komunikáóie
a spevnené plochy" na pozemkoch parc. č)' 426/110, 4261173, k.ú. Miloslavov, ktoĘŕ je súčasťou
stavby 

',IBV Miloslavov _ Vínna alej II", doloženú pľojektovou dokumentáciou stavby pre stavebné
povolenie, vypľacovanű v 05l20l9 projektantom NVIA s.ľ.o., Nová 5, 900 24 Yeľký Biel - autor.
stav. inžinier Ing. Viktor Neumann, reg. č' 577l*I2, overenej v stavebnom konání, ktorá tvorí
neoddelitelhú sričasť tohto rozhodnutia.

Vlastníkom pozemkov parc. č. 4Ż61710, 4261173, k. ú. Miloslavov je stavebník - podl'a LV č.
2991.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby.
Zač,atie konania o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania, dotknuým

oľgánom a organizáciźlm oznámením ě. 4003_8 378l2019/I<K zo dňa 05. 1 1 .20 19.
Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané : Rozhodnutie o umiestnení stavby pod ěj. SÚ-2648-
2 1 9 7 /20 19 lI<K zo dřla 17 .04.20 19, právoplatné dňa 20.05'20 1 9.

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknuĘých oľgánov, uplatnené v tomto konaní, boli
preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V konaní o povolení stavby
špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť a pľiložené doklady v zmysle príslušných ustanovení $ 5-8
aŽ s 66 stavebného zákona priěom zistil, Že povolením stavby nebudú oĹrozené-veĘné záujmy ani
právom chľánené zäujmy ostatných účastníkov konania. Svoje stanoviská k stavebnému konaniu
oznámili:
- MV SR ORPZ v Senci,oDl' č. ORPZ-SC-ODI-1-32312019 zo dňa 30.05'2019
- oÚ Senec, odbor soŽ.9 _ úsek oH, č. ou-sc-o sZP-20I9/0ogl37 zo dňa 10.06'Ż019
- oU Senec-odbor SoŽP, úsek ŠVS, vyjadrenie ěj.oU-SC-osZP-2oI8l015502N-28Ż/Ke zo dńa

17.10.2018
- oÚ Senec, odbor soŽp _ úsek ŠVS, súhlas podl'a ust. $ 27 zź/^. č,' 364/2004 Z.z. ovodách, č.oU-

Sc-oSZP-2 0 19 l 0 1 5205/5-3 5/Ke zo dňa 3 0' 1 0.20 l 9
- oÚ Senec, odbor SoŽP _úsek oPaK,ě. oU-SC-oSZP-2}I8/I5488^/IM zo dňa24.0g.2ol8
- oU Senec-odbor SoŽP, úsek PVnŽP, vyjadrenie ěj.oU-SC-osZP-2oIglo1240-002-Gu zo dňa

13.02'Ż019
- oRÍIaZZ v Pezinku čj. ORHZ-PK2-20I91001573-2 zo día0l.o7.2oI9
- Slovak Telekom,a's', uvedené v stanovisku č.6611926337 zo dňa l8.09'20l9
- HYDROMELIORÁCIE, š.p', vyj adľen ie č, j.52o2-2 / lŻ0 / 20 1 8 zo dňa 27 .og .20 1 8
- SVP, š.p., vyjadrenie čj. CS SVP 0ZBA 5412018/156 zo dřru08'l l.2018
- SvP, š'p', vyjadrenie čj' Cs sVP jZBA 197/2019/88/87 zo dňa 28.10'2019
- SPP-distribúcia,a.s., stanovisko ě' TD/I{S/0385/20l9/GźLzo dťla03.10.2019
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č,.3308/ll20l9 zo dř.la 08.10.20l9
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dřla2Ż.03.2019
- Mo sR, ASM Bratislava, vyjadrenie čj. AsM-40_l67/2019 zo dňa28.0l.20l8
_ oU Senec-pozemkový a lesný odbor, ľozhodnutie čj.oU-SC-PLo-2ol9/l0558/Han. Zo dňa

Ż8.06.2019
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- BVS, a.s., vyjadreĺie ě.25534140Ż0lŻ0|9lMe zo dňa l0.07 'Ż0I9
- Slovenský zväz telesne postihnuých, vyjadrenie č. 030/2019 zo dňa20.02'Ż019
- KPU Bľatislava, záv'azné stanovisko zn. KPUBA-2018ĺ24839-2175435/PRA zo dňa2I'I2.Ż0l8
- RÚVZ Bratislava, závázné stanovisko ě.HżPlll333lŻ0l8lM zo dňa 28.09.2018
- Regionálne cesĘ Bratislava, a.s., vyjadrenie č,. 576l191650/0sl zo dňa 07.06.2019
- oU Senec-odboľ CDaPK, vyjadľenie čj. OU-SC-OCDPK-20l8/0l583O/VAR zo dňa 12.l0.2018
_ oÚ Senec- odbor krízového riadenia, ěj.OU-SC_OKR-2018/3797-Ż07 zo dňa lŻ'10'Ż018
- oÚ Senec' odbor SoŽP, úsek oo, vyjadrenie ěj. OU-SC-oszPlŻ}|8/l5837-Sl zo dňa05.l0'2018
_ obec Miloslavov, zźx'azné stanovisko č).4004lŻ0I9lKK zo dřn23.09'2019

V konaní neboli vznesené żiadne námietky ani pripomienky úěastníkov konania ani dotknuých
oľgánov.

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

Zavydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 100.- Euľ podľa zttkona
ě.l45/l995 Zb. o spľávnych poplatkoch, v znení neskoľších predpisov.

Poučenie :
Podl'a $ 53 a nasl. zákona ě.71l1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný pľostľiedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 4Ż Miloslavov 1 8l .

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatelhé spľávnym súdom
podlä ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č:. 162/2015 Z.z.).

Milan Bad'anský
starosta obce

Rozhodnutie sa doľučí :

l. VIKINELA s.ľ.o., Alžbetin Dvoľ 1859, 900 42 Miloslavov
Ż' REALCONZULTING s.r.o., Brezová 348/17, 900 Ż3 Viničné
3 ' Známym aj neznámym pľávnickým a Ęzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva

k pozemkom a stavbám na nich vratane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý stavebným
povolením pľiamo dotknuté

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podlä $ 6l ods. 4 stavebného ztlkonav zneni neskoľších
zmien adoplnkov apodl'a $ 26 ods. Ż zźtkonač).7lĺ1967 Zb' osprtwnom konaní vznení neskorších
predpisov sa vyvesí na úradnej tabuli a zverejní na webovom sídle obce Miloslavov po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehoýje dňom doručenia.

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa :t7. /Z 72 /7 Rozhodnutie bolo zvesené dňa

/

Obec Milosla
l'liloslavPv 181

gCC42 Miiosiavov
Čo, oo 304 948 DIČ:202066Ż187

t9

vov
Pečiatka' podpis Pečiatka, podpis



Na vedomie:
1. VIKINELA s-ľ.o., Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov - nemá úěinky doruěenia2. REALCONZULTING s.r.o., Brezovä348ll7, g00 23 Viničné - nemá riěínky Joruěenia

Co: - stavebný úrad - spis

Prílohy
l x overená PD
Zźsady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia

Na vedomie:
1 okresný liľad Senec, odbor SoŽP Senec, Huľbanova 2I,go3 01 SenecŻ. okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Huľbanova 2l,go3 01 Senec3. okresný úrad Senec, odboľ krízového riadenia, Hurbanova 2l,gO3 01 Senec4. okresný úrad Senec, odbor CDaPK, Huľbanova 2l,g03 0l Senec5. oRILaZZ,Hasičská 4,902 0l Pezinok
6' HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21 l7. Únia nevidiacich a slabozŕakých Slovenska, s"Lulrffi l,84250 Bratislava 48. MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 5g,g03 0l Senec9. BVS, a's., Prešovská 48,8Ż6 46 Bratislav a
l0. Západoslovenská distribuěná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1

l l. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bľatislaval? SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamoľín, Hlavná 47, g3l 01 Šamoľínl3. Slovak Telekom'a.s', Bajkalská 28,817 62 Bratislava
|4. Slovenský zväz telesne postihnut'ých, Ševěenkova 19,851 o1 Bratislaval5. Kľajský pamiatkový úrad, Leškoval7,8l l 04 Bratislava
16. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
l7. PROGRES_TS, s.r.o., Kosodrevin ová 44, 82I 07 Bratislava
18. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3
19. TÜV sÜD, Slovakia s.r.o., Jašíkova6,82103 Bratislava
20. Regionálne cesý, a's., Čuěoriedková 6,827 l2 Bľatislava
21' Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 82l 0l Bratislava
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