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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Miloslavov ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. I zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 39. 39a) na základe 
návrhu navrhovateľa : WERTIKA s.r.o., Agátová 1, 844 27 Bratislava. IČO; 35 843 080. zastúpený na základe plnej 
moci firmou DJ engineering, s.r.o., Darina Marunová, Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, ktorý podal dňa 30.10.2019 
návrh na vydanie územného rozhodnutia v súlade s ustanovením podľa § 46 zákona o správnom konaní a §39a 
stavebného zákona vydáva

rozhodnutie

o umiestnení líniovej stavby „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu RZ-10 Miloslavov“ na pozemku pare. č. 
480/466, 480/283, 480/82, 480/83, body napojenia 436/2, 436/1 katastrálne územie Miloslavov.

Umiestnenie stavby a jej objektov bude tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto rozhodnutia.

Popis stavby:
Stavba „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu RZ-10 Miloslavov“ - lokalita Alžbetin Dvor podľa návrhu 
navrhovateľa projektu pre územné konanie bude pozostávať z objektov:

SO-01 
SO-02.1 
SO-02.2 
SO-03 
SO-04 
SO-05 
SO-06.1
SO-06.2 
SO-06.3 
SO-10.1 
SO-10.2 
SO-10.3 
(+ 
+

Komunikácie a spevnené plochy
Verejná splašková kanalizácia s prípojkami
Dažďová kanalizácia
Verejný vodovod s prípojkami
„NN“ Prípojky
Verejné osvetlenie „VO“
Trafostanica (investor ZSE )
„VN“ Prípojka (investor ZSE )
„NN“ Rozvody ( investor ZSE )
Líniová zeleň - alej
Komunitný park
Stojisko separovaného odpadu
skladovacie zázemie a bunkovisko (dočasné zariadenie staveniska) 
dočasné oplotenie staveniska)

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

v reg. „C“ 480/466, 480/283, 480/82, 480/83 v k. ú. Miloslavov sú vedené ako orná pôda.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
Vjazd na pozemok areálu bude z cesty' III. triedy na pozemku pare. č. reg. C 436/2, 436/1 (Lesná ul.).
Stavenisková doprava (vrátane zásobovania staveniska) počas výstavby bude riešená obchádzkovou trasou mimo Lesnej 
ul. - z komunikácie 11/572 cez parcelu KNE 783 k. ú. Štvrtok na Ostrove.
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Popis navrhovanej líniovej stavby:

Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie - DÚR, rieši projekt pre účely vydania územného rozhodnutia 
na výstavbu infraŠtruktúry pre stavebné pozemky - príprava výstavby rodinných domov.
V riešenom území sa kapacitne vytvorí 70 SP ( stavebných pozemkov ) a územná rezerva pre výstavbu bytových domov 
pre nové potencionálne bytové jednotky určené podľa UPN-O na IBV. Ďalej sa v rámci plošného členenia riešeného 
pozemku vytvárajú pozemky-technické súčasti pripravovaného územia
(komunikácia a IS v nej uložené a technické parcely pre TS a ČS a ďalšie objekty).
Predmetné parcely stavebných pozemkov nie sú stavebnými objektmi, jedná sa len o prípravu územia pre ďalšiu Etapu, 
ktorou bude samotná výstavba IBV. Pozemky riešeného územia navrhovateľa sú v registri "C": 
480/466/283/82/83 s výmerou riešeného územia 64 597 m2.
Predmetné územie je vedené v ÚP ako rozvojová plocha RZ-10 s možnosťou bývania (malopodlažná bytová zástavba 
- RD a čiastočne bytová výstavba 40% z urbanistického bloku RZ-10). Napojenie novovzniknutej lokality na 
infraštruktúru je zabezpečené z p. č. 436/2, resp. 436/1 komunikácia a IS. Nakoľko spádové podmienky kanalizácie nie 
sú ideálne, navrhovateľ rieši odvádzania splaškových vôd prostredníctvom budúcej novovybudovanej čerpacej stanice 
kanalizácie.

Objekty stavby:

SO-01 Komunikácie a spevnené plochy
Vymedzené územie pre výstavbu rodinných domov je tvorené prevažne rovinatým terénom, ktoré bolo využívané ako 
roľa na poľnohospodárske účely. Lokalita je dopravne napájaná pomocou existujúcej miestnej komunikácie na Lesnej 
ulici so šírkou komunikácie cca 3,50m (plánované rozšírenie na 5,50 m - projekt Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica 
/ investor obec Miloslavov).
Po rozšírení bude popri komunikácii vedený chodník so šírkou 1,50 m, ktorý bude od komunikácie oddelený pomocou 
pásu zelene so šírkou min. 2,00 m. Daná komunikácia na Lesnej ulici sa ďalej napája na cestu 111/1054 (Centrálna ulica), 
pomocou stykovej svetelne neriadenej križovatky (jej rozšírenie je súčasť projektu „ROZŠÍRENIE KOMUNIKÁCIE - 
LESNÁ ULICA".
Hlavná dopravná obsluha IBV je navrhnutá prostredníctvom miestnej obslužnej komunikácie s funkciou pobytovou a 
obslužnou funkčnej triedy C1 MO 10,50/40 (MO 12/40) ozn. VETVA „A“ s obojsmernou dvojpruhovou premávkou. 
Daná vetva sa výhľadovo prepojí na južnej strane riešeného územia ako aj severozápadnej strane na pokračovanie 
komunikácie funkčnej triedy Cl a vo finálnom prepojenom stave bude tvoriť hlavnú distribučnú os dopravy pre 
väčšinovú časť územia mestskej časti Alžbetin Dvor.
Dopravné napojenie na existujúcu dopravnú sieť je pomocou vetvy „B“, ktorú tvorí miestna obslužná komunikácia 
f.tr.C2, kat.MO 7,0/30 (predĺženie Lesnej ul.).
Doplňujúca doprava v území je riešená pomocou miestnych obslužných komunikácií obojsmerných (f.tr.C3, kat.MO 
6,0/30 - vetvy „D,F,G“, a jednosmerných (f.tr.C3, kat.MO 4,5/30- vetvy „C, E, H“).

Šírkové usporiadanie obojsmernej komunikácie f.t. C1 ( vetva A):
• šírka chodníka 2,00 m
• pás stromovej aleje 2,00 m
• šírka parkovacieho pruhu 2,50 m
• šírka miestnej obslužnej komunikácie 6,50 m

- 2x jazdný pruh 3,25m
• šírka spevnenej krajnice 0,50 m
• šírka pásu zelene 2,00 m

Šírkové usporiadanie obojsmernej komunikácie f.t. C2 ( vetva B):
• šírka chodníka 1,50 m
• šírka zeleného pása 2,00 m
• šírka miestnej obslužnej komunikácie 6,00 m

- 2x jazdný pruh 3,00m
• šírka pásu zelene - premenná cca 2,80 m

Šírkové usporiadanie obojsmernej komunikácie f.t. C3 ( vetva D,F,G):
• šírka chodníka 2,00 m
• šírka miestnej obslužnej komunikácie 5,00 m

- 2x jazdný pruh 2,50m
• šírka pásu zelene 2,00 m
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Šírkové usporiadanie jednosmernej komunikácie f. t. C3 (vetva C, E, H):
• šírka chodníka 2,00 m
• šírka miestnej obslužnej komunikácie 3,50 m
• šírka pásu zelene 2,00 m

Navrhovaná komunikácia na vetve B je predĺžením existujúcej miestnej obslužnej komunikácie (Lesná uL) so šírkou 
jazdného pruhu 3,00m. Skladá sa z jedného priameho úseku dl. 371,71 m s jednostranným priečnym sklonom 2% 
spádovaným smerom k pásu zelene. Výškové vedenie komunikácie je navrhnuté tak, aby zabezpečovalo povrchové 
odvodnenie a zároveň, aby zabraňovalo vypúšťaniu povrchových vôd na existujúcu komunikáciu.
Na vetvu „B“ sa pod uhlom 75° s oblúkmi o polomere 6,00 m a 7,00 m napája miestna obslužná komunikácia na vetve 
„C“ (km 0,189 39) a na vetve „D“ (km 0,265 72), ktoré sú rovnobežné.
Vetva „C“ sa skladá z pravotočivého smerového oblúka (R=200,75m) a z jedného priameho úseku. Celková dĺžka vetvy 
„C“ je 110,67m. Vetva „C“ sa napája na konci úseku na vetvu „E“ pod uhlom 90°.
Vetva „D“ sa skladá z pravotočivého smerového oblúka (R=200,00m) a z jedného priameho úseku. Celková dĺžka vetvy 
„D“ je 153,21m. Vetva „D“ sa napája na konci úseku na vetvu „A“ pod uhlom 90°.
Vetva „E“ sa skladá z pravotočivého smerového oblúka (R=13,75m) a z dvoch priamych úsekov. Celková dĺžka vetvy 
„E“ je 110,67m. Vetva „E“ začína od vetvy „A“ končí napojením sa na vetvu „D“ pod uhlom 90°.
Vetva „F“ sa skladá z pravotočivého smerového oblúka (R=9,5m) a z dvoch priamych úsekov. Celková dĺžka vetvy „F“ 
je 80,96m. Vetva „F“ začína napojením sa na vetvu „D“ pod uhlom 90°.
Vetva „G“ sa skladá z pravotočivého smerového oblúka (R=9,5m) a z dvoch priamych úsekov. Celková dĺžka vetvy 
„G“ je 102,59m. Vetva „G“ začína napojením sa na vetvu „A“ pod uhlom 90°.
Vetva „H“ sa skladá z dvoch pravotočivých smerových oblúkov (R=13,75m a 26,75m) a z troch priamych úsekov. 
Celková dĺžka vetvy „H“ je 198,73m a ukončenie je navrhnuté napojením sa na vetvu „G“.
Križovatky vetiev sú riešené ako stykové, svetelne neriadené.

Miestne obslužné komunikácie sú riešené s jednostranným priečnym sklonom 2% spádovaním smerom k navrhovaným 
uličným vpustom. Výškové vedenie komunikácie je navrhnuté tak, aby zabezpečovalo povrchové odvodnenie do 
navrhovaných uličných vpustov a zároveň, aby zabraňovalo vypúšťaniu povrchových vôd na existujúcu komunikáciu 
Výškové riešenie komunikácie vetvy „B“ bude rešpektovať výšky jestvujúcej vozovky na miestnej obslužnej 
komunikácii v bode napojenia a bude navrhnuté tak, aby dažďové vody nestekali na jestvujúcu komunikáciu.
Odvádzanie povrchovej vody z miestnych obslužných komunikácii bude pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu 
navrhovaných uličných vpustov (okrem vetvy „B“).
Voda zo zemnej pláne bude zachytávaná drenážnym trativodom, ktorý bude obalený separačnou geotextíliou a zaústený 
bude do telies uličných vpustov.

Celková spevnená plocha navrhovanej miestnej obslužnej komunikácie je 9 490 m2.
Celková spevnená plocha navrhovaného chodníka je 3 000 m2.

SO-02.1 Verejná splašková kanalizácia s prípojkami

Stavebný objekt „SO-02.1 Verejná splašková kanalizácia s prípojkami“ rieši výstavbu novej verejnej splaškovej 
kanalizácie spolu s prípojkami pre riešenú novú individuálnu bytovú výstavbu v lokalite. Týmto sa zabezpečí spoľahlivé 
a ekologické odvádzanie splaškových odpadových vôd od budúceho obyvateľstva v lokalite.
Navrhovaná verejná kanalizácia pozostáva z celkovo siedmich gravitačných stôk, čerpacej stanice a jedného výtlaku. 
Navrhovaná verejná kanalizácia bude slúžiť výhradne na odvádzanie komunálnych splaškových vôd od obyvateľstva v 
lokalite.

Popis stokovej siete
Hlavná stoka je označená ako „stoka A“, zaústi sa do navrhovanej čerpacej stanice, následný výtlak sa navrhuje zaústiť 
do existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie PVC DN300, ktorá sa nachádza cca 200 m od riešenej lokality.
Po trase sa na hlavnú stoku A postupne napojí stoka AA, AB, AC, AD, AE, AF.
Dĺžka kanalizačnej prípojky bude I 609.37 m.

Objekty na stokovej sieti:
Čerpacia stanica
Z dôvodu nepriaznivej konfigurácie terénu nie je možné celú kanalizačnú sieť navrhnúť ako gravitačnú, preto je na sieti 
nutné vybudovať kanalizačnú čerpaciu stanicu (označenú ako CS) na miestne prečerpávanie odpadových vôd.
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Čerpacia stanica sa navrhuje ako podzemný objekt, z prefabrikovaných železobetónových skruží kruhového prierezu 
vnútorného priemeru DN 2000 mm. Vybuduje sa na samostatne vyčlenenom a oplotenom pozemku - vstup sa navrhuje 
cez dvojkrídlovú vstupnú bránu.
Výstavba čerpacej stanice sa navrhuje spôsobom „spúšťanej studne“, v čerpacej stanici sa osadí potrebná čerpacia 
technika, potrubia a armatúry.
V čerpacej stanici sa navrhuje jedno prevádzkové a jedno rezervné čerpadlo. Prevádzka čerpadiel bude plnoautomatická 
v závislosti od hladiny vody v akumulačnom priestore čerpacej stanice, chod čerpadiel sa bude navzájom striedať.

Kanalizačné prípojky
Domové kanalizačné prípojky sa navrhujú z materiálu PVC dimenzie DNI50 a DN200. V rámci stavby sa budú riešiť 
individuálne domové prípojky 1,25 m za hranicu nehnuteľnosti - tu sa potrubie prípojky ukončí v domovej revíznej 
plastovej šachtičke 0400 mm.
Realizácia prípojok prebehne súčasne s výstavbou verejnej kanalizácie. V rámci stavby sa navrhuje vybudovať celkom 
70 kanalizačných prípojok o sumárnej dĺžke 444.52 m.

Kanalizačné šachty1
V miestach zmeny smeru alebo sklonu priamych úsekov stôk sa navrhujú vstupné šachty. Ich maximálna vzájomná 
vzdialenosť nepresiahne 52 m. Kanalizačné šachty sa navrhujú realizovať montážou prefabrikovaných betónových 
dielcov.
Vstupná šachta sa skladá z dna, vstupného komína a šachtového poklopu. Prefabrikované kruhové dno má priemer 0 
1000 mm. Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných betónových skruží 
priemeru 0 1000 mm. Najvrchnejšia skružje prechodová kónická (01000/0635 mm), na ňu sa následne osadí vstupný 
poklop. Šachtový poklop je kruhový priemeru 0600 mm - kategórie "D400".

Kanalizačné potrubie, montáž potrubia
Kanalizačné potrubie sa navrhuje z materiálu PVC SN8 hladké plnostenné pre gravitačné odvádzanie splaškových 
odpadových vôd, dimenzie DN 300. Potrubia domových prípojok sa navrhujú taktiež z potrubí PVC SN 8 hladké 
plnostenné, dimenzie DNI 50 a DN200. Potrubie výtlaku sa navrhuje z materiálu HDPE SDR17 pre tlakové odvádzanie 
splaškových odpadových vôd, dimenzie D90x5,4.

SO-02.2 Dažďová kanalizácia

Časť zrážkových vôd z povrchu komunikácie a chodníkov bude riešená vsakovaním do priľahlých zelených pásov vedľa 
budúcej cestnej komunikácie (rieši samostatný stavebný objekt spevnených plôch).
Časť povrchu komunikácie a chodníkov bude odvodnená do uličných vpustov, táto projektová dokumentácie 
(predmetný stavebný objekt) rieši nakladanie s týmito povrchovými vodami.
V rámci výstavby spevnených plôch sa vybudujú uličné dažďové vpusty - z nich bude vedená dažďová kanalizácia so 
zaústením do podzemného vsakovacieho objektu - ako systém vsakovania bolo zvolené použitie podzemných 
plastových boxov rozmeru 600x600x600 mm (napr. výrobca EKODREN, produkt DB60), ktoré budú spájacími 
segmentmi spojené v jeden celok. Do vsakovacieho objektu priteká potrubie dažďovej kanalizácie, na ktorom sa pred 
objektom osadí filtračná revízna šachta a v prípade potreby aj odlučovač ropných látok. Dosahovaná kvalita vody na 
odtoku bude 0,1 mg/l NEL vo vyčistenej vode.

SO-03 Verejný vodovod s prípojkami

Navrhovaný verejný vodovod pozostáva z celkovo troch vetiev. Z hydraulického hľadiska sa jedná o okruhovú sieť.

Popis vodovodnej siete
Hlavná vetva je označená ako „vetva 1“, navrhuje sa napojiť na existujúci verejný vodovod DNI 00, ktorý sa nachádza 
cca 200 m od riešenej lokality. Po trase sa na vetvu 1 napojí vetva 1-1, na vetvu 1-1 sa napojí vetva 1-1-1.

Prehľad rozsahu navrhovaného verejného vodovodu
Vodovod DÍžka [m] Materiál Profil
vetva 1 724,24 HDPE SDR 17 Dl 10x6,6
vetva 1-1 711,08 HDPE SDR 17 Dl 10x6,6
vetva 1-1-1 72,29 HDPE SDR 17 Dl 10x6,6
Dĺžka verejného vodovodu spolu : 1 507,61 metrov.
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Objekty na vodovodnej sieti
Vodovodné prípojky
Domové vodovodné prípojky sa navrhujú z materiálu HDPE dimenzie D32x2,0 a D63x3,8. V rámci stavby sa budú 
riešiť individuálne domové prípojky 1,25 m za hranicu nehnuteľnosti - tu sa osadí vodomerná šachta a potrubie prípojky 
sa v nej zaslepí a zaplombuje. Potrubie vodovodnej prípojky je medzi bodom napojenia na verejný vodovod a 
vodomernou šachtou priame bez lomov, maximálna vzdialenosť vodomernej šachty od bodu napojenia nepresiahne 10 
m.
Realizácia prípojok prebehne súčasne s výstavbou verejného vodovodu. V rámci stavby sa navrhuje vybudovať celkom 
70 vodovodných prípojok o sumárnej dĺžke 504,17 m.

Armatúry na potrubí
Pre správnu funkčnosť a prevádzku vodovodnej siete sa na vodovodnom potrubí osadia potrebné armatúry - uzávery a 
hydranty.
Podzemné hydranty profilu DN80 sa osadia pre funkciu odvzdušnenia a odkalenia potrubia, v prípade potreby sa môžu 
použiť aj ako zdroj požiarnej vody.
Rozmiestnenie jednotlivých armatúr (podzemné hydranty, uzávery) sa upresní v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie.

Vodovodné potrubie
Vodovodné potrubie sa navrhuje z materiálu HDPE PE100 SDR17 určené pre pitnú vodu, dimenzie Dl 10x6,6. Potrubia 
domových prípojok sa navrhujú z HDPE PE100 SDR17 dimenzie D32x2,0 a D63x3,8. Armatúry na potrubí budú pre 
tlakovú radu PN10.
Terén narušený výstavbou sa uvedie do pôvodného stavu, resp. v lokalite IBV sa ako finálny povrch vybuduje spevnená 
plocha (rieši samostatný stavebný objekt).

Hydrotechnické výpočty
Na stanovenie maximálnej dennej a hodinovej potreby vody pre obyvateľstvo sú použité hodnoty súčiniteľov nerovnosti 
podľa veľkosti lokality. Množstvo produkovaných splaškových odpadových vôd sa uvažuje totožné s množstvom 
potreby vody.
V záujmovej riešenej lokalite IBV sa predpokladá osídlenie v rozsahu 560 obyvateľov.

SO-04 NN prípojky
Plánované rodinné domy budú pripájané z hlavných rozvodov distribučnej siete, konkrétne z poistkových skríň SR 
samostatnými prípojkami ukončenými priamo v elektromerových rozvádzačoch umiestnených na verejne prístupnom 
mieste na hranici každého napájaného pozemku. Prípojky budú realizované káblom NAYY-J 4x25mm. Elektromerové 
rozvádzače budú pripravené pre možnosť osadenia dvojtarifného merania s ističom pred elektromerom 3 x 25 A, char. 
B, plomb.

SO-05 Verejné osvetlenie „VO“
Rozvod verejného osvetlenia je navrhovaný v súbehu s navrhovanou komunikáciu. Rozvod verejného osvetlenia bude 
umiestnený v budúcom chodníku popri navrhovanej komunikácii. Navrhované káblové vedenie bude pravidelným 
striedaním fáz napájať navrhované lampy verejného osvetlenia.
Lampy verejného osvetlenia sú navrhnuté s výškou 5 m a LED svetelným bodom zodpovedajúceho svetelného výkonu 
pre príslušnú kategóriu cesty. Stĺpy verejného osvetlenia budú uzemnené a navzájom pospojované zemniacim pásikom 
uloženým na dne výkopu. Zachová sa možnosť prepojenia na spoločnú uzemňovaciu sieť s NN distribučným rozvodom. 
Rozvod verejného osvetlenia navrhujem napojiť z existujúceho rozvodu verejného osvetlenia z najbližšieho stĺpa VO. 
Ovládanie systému verejného osvetlenia bude plne automatické. Systém ovládania a napájania je existujúci.
Káblový rozvod verejného osvetlenia navrhujem realizovať káblom CYKY-J 4x16mm2.

SO-06.1 Trafostanica
Je súčasťou dodávky ZSDis a. s. na základe uzatvorenej zmluvy o pripojení.

Trafostanica je navrhovaná kiosková samostatne stojaca s vnútorným ovládaním pre možnosť osadenia dvoch 
transformátorov do lOOOkVA (typ EH5 HARAMIA).
Navrhovaná trafostanica bude osadená kompletnou technologickou výzbrojou pre osadenie dvoch transformátorov do 
výkonu 630kVA:
• VN rozvádzač v radení KKTT (dve prívodné polia na pripojenie VN prípojky a dve vývodové polia na 
pripojenie transformátora)
• NN rozvádza 2x 10 vývodov s dimenziou do 630kVA.
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V trafostanici budú v tejto etape výstavby osadené dva transformátory s výkonom 400kVA s prepojmi na VN a NN 
rozvádzač.

SO-06.2 - VN prípojka
Je súčasťou dodávky ZSDis a. s. na základe uzatvorenej zmluvy o pripojení.

Rozšírenie VN káblového rozvodu je navrhované zaslučkovaním exist. VN vedenia linky č. 228-437 do novo 
navrhovanej transformačnej stanice. VN prípojka bude začínať v mieste rozrezania exist. VN kábla a naspojkovania na 
dva navrhované VN káble, ktoré sa zaústia do navrhovanej TS. Trasa VN prípojky je situovaná prevažne v chodníku. 
Navrhovaná VN prípojka bude križovať aj miestnu komunikáciu(križovanie riešiť riadeným pretlakom). V trafostanici 
je VN prípojka ukončená koncovkou pripojenou do zapuzdreného VN rozvádzača, ktorý je súčasťou dodávky 
trafostanice.
VN prípojka je navrhovaná káblom 3xNA2XS2Y 1 x 240 mm celkovej dĺžky 2 x 470m.

SO-06.3 Elektrické rozvody NN
Je súčasťou dodávky ZSDis a. s. na základe uzatvorenej zmluvy o pripojení.

Trafostanica je navrhovaná kiosková samostatne stojaca s vnútorným ovládaním pre možnosť osadenia dvoch 
transformátorov do 1 000 kVA (typ EH5 HARAMIA).
Navrhovaná trafostanica bude osadená kompletnou technologickou výzbrojou pre osadenie dvoch transformátorov do 
výkonu 630kVA:
• VN rozvádzač v radení KKTT(dve prívodné polia na pripojenie VN prípojky a dve vývodové polia na pripojenie 
transformátora)
• NN rozvádza 2x10 vývodov s dimenziou do 630 kVA.
V trafostanici budú v tejto etape výstavby osadené dva transformátory s výkonom 630kVA s prepojmi na VN a NN 
rozvádzač.

SO-10.1 Stromová alej - líniová zeleň
Pre zlepšenie kvality bývania je v riešenom území navrhovaná Stromová alej - líniová zeleň, úlohou ktorej, 

mimo estetickej a prirodzenej revitalizácie ubúdajúcej zelene, je aj funkcia bariérovej zelene a vetrolamu voči 
nezastavanej časti. Navrhovaná líniová zeleň je odporúčaná zo vzrastlých stromov prislúchajúcim miestnym 
podmienkam.

SO-10.2 Komunitný park
Súčasťou riešenej lokality je aj zriadenie Komunitného parku. Jedná sa o vytvorenie relaxačno-oddychovej zóny 

zelene, určenej k oddychu, grilovaniu, detskému ihrisku a pod.

SO-10.3 Stojisko separovaného odpadu
Nový yi é 70 20 l < / /. o odpadocl upravuje požiadavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Okrem 

iných povinností je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre 
papier, plasty, kovy a sklo ( S ! ods. 7 písin. <•) najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených vo 
vykonávacom predpise. Tieto požiadavky sú podrobne uvedené . í 14 v x h I;•. J 71 2i H 5 Z , ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Na základe týchto skutočností je v riešenom území navrhnuté Stojisko separovaného odpadu, ktoré bude 
pokrývať spádovú oblasť RZ-10 .

Zložka/Rok 2017 
[litre/obyv./rok]

2018 
[litre/obyv /rok]

2019 
[litre/obyv./rok]

2020 a nasl. 
[litre/obyv./rok]

Papier 60 170 280 390

Sklo 30 50 70 90

Plast 120 350 570 800

Kovy 10 50 80 110
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Umiestnenie objektov stavby (všetky pozemky sú v k.ú. Miloslavov):
je zaznamená na koordinačnej situácii v M 1:1000, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou územného rozhodnutia.

Súhlas k územnému konaniu na umiestnenie stavby vydali vlastníci dotknutých pozemkov: 

1) Ing. Richard Verner, bytom Drotárska cesta 96, 811 02 Bratislava, spoluvlastník pozemku p.č. 480/466, zapísaného 
na LV č. 3404, p.č. „E“ 1068/4, zapísaného na LV č. 533 a p.č. 480/83, zapísaného na LV č. 674 2) Ing. Monika 
Vernerová, bytom Drotárska cesta 96, 811 02 Bratislava, spoluvlastník pozemku p.č. 480/466, zapísaného na LV č. 
3404, p.č. „E“ 1068/4, zapísaného na LV č. 533 a p.č. 480/83, zapísaného na LV č. 674 3) Ing. Jaroslav Čierny, bytom 
Miloslavov 1279, 900 42 Miloslavov, spoluvlastník pozemku p.č. 480/466, zapísaného na LV č. 3404
4) Ing. Jarmila Čierna, bytom Miloslavov 1279, 900 42 Miloslavov, spoluvlastník pozemku p.č. 480/466, zapísaného 
na EV č. 3404 5) Ján Pivarník, bytom Tvarožkova 2, 811 02 Bratislava, spoluvlastník pozemku p.č. „E“ 1068/4, 
zapísaného na LV č. 533
6) Jarmila Pivarníková, bytom Tvarožkova 2, 811 02 Bratislava, spoluvlastník pozemku p.č. „E“ 1068/4, zapísaného 
na LV č. 533
7) Mgr. Peter Slivka, bytom Alžbetin Dvor 733, 900 42 Miloslavov, spoluvlastník pozemku p.č. „E“ 1068/4, 
zapísaného na LV č. 533 a vlastník pozemku p.č. 480/82, zapísané ho na LV č. 3477
8) Ing. Martin Čierny, bytom Miloslavov 1257, 900 42 Miloslavov, spoluvlastník pozemku p.č. „E“ 1068/4, 
zapísaného na LV č. 533
udeľujú súhlas stavebníkovi: WERTIKA s.r.o., so sídlom Agátová 1, 841 01 Bratislava, IČO 35 843 080, s umiestnením 
stavby „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu „RZ 10“ na uvedených pozemkoch.
Uvedený súhlas sa vydáva pre účely vydania územného rozhodnutia Obcou Miloslavov.

Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie predloží:
právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa 
ust. § 8 zák. č.: 307/1992 Zb., v znení zák.č.83/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov,

schválený návrh projektu stavby so š. p. Hydromeliorácie - Odborom správy a prevádzky HMZ, ktorý na 
základe predloženej dokumentácie a odborného posúdenia určí niektorú z podmienok zo stanoviska vydaného 
k územnému konaniu,
stanovisko SPP, a. s. k stavebnému konaniu.

Vecná a časová koordinácia stavieb:
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona dva roky, pri líniových stavbách tri roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

V žiadosti o vydanie stavebného povolenia na doleuvedené stavby stavebník predloží právoplatné povolenie na vodné 
stavby :
SO-02.1 Verejná splašková kanalizácia s prípojkami (vrátane čerpacej stanice)
SO-02.2 Dažďová kanalizácia (ORL)
SO-03 Verejný vodovod s prípojkami

Rozhodnutie o námietkach a k vyjadreniam účastníkov konania:
- neboli.

K návrhu o územné rozhodnutie sa vyjadrili:
(Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky, ktoré vyplývajú z uvedených vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava pod č. HŽP/14815/2019 zo dňa 23.09.2019 vydáva záväzné 
súhlasné stanovisko a zároveň sa stanovuje tieto podmienky :
1/ Predmetnú stavbu realizovať v časovom predstihu pred začatím výstavby rodinných domov.
2/ Ku kolaudácii stavby laboratórnym rozborom vzorky vody preukázať, že kvalita vody z predmetnej stavby je v súlade 
s kritériami vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality 
pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov. 
Po preskúmaní podania sa zistilo, že predložený návrh pri splnení stanovených povinností bude v súlade s požiadavkami 
platných právnych predpisov určených na ochranu verejného zdravia.
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Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Pezinok pod č.: ORHZ- PK.2-2019/002374-2 zo dňa 
25.09.2019 súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životného prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva 
pod č. OU-SC-OSZP/2017/015397 zo dňa 26.09.2019 nemá námietky k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných 
podmienok:
• držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch,
• držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu v súlade s 
Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
• odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve,
• skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v §3 ods.18) zákona o odpadoch je možné len na základe 
súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s §97 ods. 1) písm. v) zákona o odpadoch,
• priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely územného konania 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza 
povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životného prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné 
prostredie pod č.: OU-SC-OSZP/2019/015418-02- Gu zo dňa 28.10.2019 konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť 
( technická infraštruktúra) nespĺňa kritériá podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto nepodlieha zisťovaciemu 
konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.
OÚ Senec upozorňuje navrhovateľa, že podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných 
položkách tejto prílohy ) v zastavanom území od 10 000m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m2 
podlahovej plochy, podliehajú zisťovaciemu konaniu.
Projekty rozvoj a obcí vrátane b) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk. podliehajú zisťovaciemu konan iu.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životného prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
vo svojom vyjadrení pod č. OU-SC-OSZP-2019/15276/VIM zo dňa 19.09.2019 požaduje od stavebníka zabezpečiť:

v prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby bude nutný súhlas na výrub stromov 
s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 10 
m2; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákon č. 543/2002 Z. z. je príslušná rozhodnúť obec Dunajská 
Lužná, orgán ochrany prírody
prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010, bod 4.1. Pri stavebných 

prácach sa dreviny chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri použití stavebných 
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať 
potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú 
uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich 
drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávnením, 
popri komunikácii ponechať dostatočný široký pás na založenie technickej zelene s rešpektovaním ochranných 
pásiem inžinierskych sietí.

Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia vo svojom vyjadrení pod č. OU-SC-OSZP- OKR-2019/8-242 zo dňa 
07.10.2019 vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „IS 
a komunikácia pre lokalitu RZ10 - Miloslavov":
- z hľadiska civilnej ochrany PD nemusí obsahovať údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. 
Z tohto dôvodu Okresný úrad Senec súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „IS a komunikácia pre lokalitu 
RZ10 - Miloslavov".

Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. č. SVP OZ BA 
2746/2019/1 zo dňa 10.10.2019, v ktorých žiada:

• Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čoho požadujeme dbať 
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na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd.
• V prípade vybudovania parkoviska resp. parkovísk pre 5 a viac motorových vozidiel (parkovacieho pruhu) 

musia byť dažďové vody zaústené do odlučovača ropných látok, ktorý musí mať podľa nariadenia vlády č. 
269/2010 Z. z. výstupnú hodnotu v ukazovateli NEL menšiu ako 0,1 mg/1.

• Parkoviská resp. spevnené plochy musia byť upravené tak, aby nedošlo k úniku zaolejovaných vôd do okolitého 
terénu a zároveň musí byť zabránené prítoku iných dažďových vôd z okolitého územia na tieto plochy. Uvedené 
plochy musia byť izolované a odolné voči pôsobeniu ropných látok.

• Pred zaústením prečistených dažďových vôd do vsakov je nutné vybudovať revízne šachty (pre potreby odberu 
vzoriek) medzi ORL a vsakovacími systémami.

• Podľa § 21, ods. 1, písm. c, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, je na vypúšťanie odpadových vôd do 
povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný 
orgán štátnej vodnej správy.

• Vhodnosť a veľkosť vsakovacích systémov doporučujeme preukázať kladným hydrogeologickým posudkom, 
v ktorom bude preukázaná schopnosť horninového prostredia bezpečne absorbovať odvádzané dažďové vody z 
riešeného areálu, nakoľko celková plocha navrhovanej miestnej obslužnej komunikácie je 9 490 m2 a plocha 
chodníkov je 3 000 m2.

• Odvádzanie dažďových vôd musí byť vyriešené tak, aby neodtekali na cudzie pozemky.
• Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. 

z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby .
• Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby na základe 

odseku č. 4 § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej 
uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.

• Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie našej organizácii.

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava v stanovisku pod č. 5492-2/120/2019 zo dňa 
20.09.2019 vydáva vyjadrenie:
- na p. č. 436/1, 480/466, 480/283, 480/82, 480/83 neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia
- na p. č. 436/2 sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vodv - vetva A2 DN 150 — rúrová sieť 7 (evid. č. 5202 
133 057) vodnej stavby „ZP HŽO II.“, ČS 2 stav, časť Štvrtok na Ostrove 22 (evid.č. 5202 133 007). Stavba závlahy 
bola daná do užívania v r. 1968 s celkovou výmerou 1 470 ha.
SO-01 Komunikácie a spevnené plochy - vetva „B“ miestna obslužná komunikácia je navrhnutá na závlahovej vetve 
A2 DN 150 uvedenej závlahy
SO 02.1 Verejná splašková kanalizácia s prípojkami - výtlak VA bude križovať vetvu A2 DN 150 uvedenej závlahy 
SO-02.2 Dažďová kanalizácia - nie je vo výkresovej časti riešená
SO-03 Verejný vodovod s prípojkami - vetva 1 vodovodu bude križovať vetvu A2 DN 150 uvedenej závlahy 
SO-04 NN prípojky - v trase uvedeného stavebného objektu neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia 
SO-05 Verejné osvetlenie - v trase uvedeného stavebného objektu neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia 
SO-06.1 Trafostanica - v záujmovom území uvedeného stavebného objektu neevidujeme žiadne hydromelioračné 
zariadenia
SO-06.2 VN prípojka - v trase uvedeného stavebného objektu neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia 
SO-06.3 NN rozvody - v trase uvedeného stavebného objektu neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia 
prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 1 200 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, 
podzemného závlahového potrubia, riešených parciel a navrhovaných stavebných objektov, ktoré sa dotknú 
závlahového potrubia.
Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v teréne na základe objednávky 
zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š. p. - kontaktná osoba Ing. Bemát, č.t. 0903 997 967.
Závlahovú stavbu - podzemné závlahové potrubie žiadame rešpektovať.
S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme 
nesúhlasíme.
V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a 
správny orgán vydá súhlas so zmenou funkčného využitia územia na stavebné účely podľa § 13 zákona 
č.220/2004 Z. z. a následne rozhodnutie o odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona, žiadame správny 
orgán, aby v rozhodnutí zaviazal vlastníka stavebných pozemkov pred začatím stavebného konania na 
príslušnú stavbu prekonzultovať návrh projektu stavby so š. p. Hydromeliorácie - Odborom správy a 
prevádzky HMZ, ktorý na základe predloženej dokumentácie a odborného posúdenia určí stavebníkovi jednu 
z podmienok stanovených v bodoch a/, b/, c/ 
a/ v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým 
potrubím (toto preukazuje žiadateľ a následne schvaľuje Hydromeliorácie, š. p.), zaviazať vlastníka 
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stavebných pozemkov pred začatím stavebného konania majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej 
stavby príslušnú časť rúrovej siete (podzemného závlahového potrubia). Postupovať sa bude podľa § 45a ods. 
1 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 
v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k činnosti 
rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že uzatvorenie a 
odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete, 
b/ v prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby 
vodná stavba zostala naďalej využiteľná, zaviazať vlastníka stavebných pozemkov pred začatím stavebných 
prác zrealizovať preložku potrubia podľa schválenej PD, ktorú predkladá stavebník. Náklady na vykonanie 
preložky budú hradené v plnej výške stavebníkom. Odovzdanie a prevzatie realizovanej preložky potrubia 
bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácie, š. p. Vybudovaná preložka bude správcovi vodnej stavby 
odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii, 
c/ ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, zaviazať vlastníka stavebných pozemkov o 
rešpektovanie jestvujúceho závlahového potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi 
závlahového potrubia, ktoré bude stanovené správcom vodnej stavby. V ochrannom pásme neumiestňovať 
stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky. Zároveň požadujeme zaviazať vlastníka pozemkov 
k právu prístupu k vodnej stavbe za účelom vykonávania prevádzkových činností a nevyhnutných opráv 
(Zákon o vodách č. 364/2004). Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 
„Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“. V prípade poškodenia majetku 
štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š. p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na 
náklady žiadateľa - stavebníka. Majiteľ pozemku si nebude uplatňovať u správcu závlahy náhradu za škody 
na majetku, spôsobené prípadnou poruchou na závlahovom potrubí a pri jej odstraňovaní.
d/ Predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie na Hydromeliorácie, š. p.
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19 851 01 Bratislava listom č. 231/2019 zo dňa 01.10.2019 vydáva 
nasledovné stanovisko:

Účel stavby: inžinierska stavba užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Na uvedenú stavbu sa v zmysle § 56 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z. z. vzťahujú všeobecné technické požiadavky na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Navrhovaná stavba z hľadiska prístupnosti spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z. z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z. z., 
ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu.
Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z. z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z. z., ktorou sa určujú všeobecné 
technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
SZTP doporučuje vydanie územného rozhodnutia.

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 
Bratislava listom č. SITB-OT4-2019/001076-104 zo dňa 19.09.2019 nemá k predloženej dokumentácií žiadne 
výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci, Okresný dopravný inšpektorát v Senci 
vo svojom vyjadrení č. ORPZ- SC-ODI-1 -622/2019 zo dňa 24.09.2019:
Súhlasí s navrhovanou stavbou za týchto podmienok:

• Požadujeme do kolaudácie vyššie uvedenej stavby zrealizovať príslušné rozšírenie MK a napojenie ul. Lesná 
na cestu č. III/I054 stykovou križovatkou, samostatným ľavým odbočením - podľa PD, vypracovanej Ing. 
Viktorom Neumannom z 01/2018, - stanovisko ORPZ-SC-ODI-1- 071/2018,

• ODI Senec doporučuje celú šírku a dĺžku ul. Lesnej kompletne pokryť novým asfaltovým kobercom, - 
stanovisko ORPZ-SC-ODI-1 -071 /2018,

• požadujeme, aby stavba bola realizovaná v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel, Zákona č. 8/2009, Vyhlášky č. 9/2009 a 
Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a celé záujmové územie vyhovovalo zásadám bezpečnosti a plynulosti CP,

• odstupy oplotení pozemkov musia byť riešené v súlade s STN 73 6056 (bod č. 18) tak, aby bol zabezpečený 
náležitý rozhľad pri vychádzaní z pozemkov na komunikáciu - žiadame stavebný úrad, aby pri povoľovaní 
oplotení striktne zabezpečil dodržanie uličnej čiary, t. j. 2,0 m od okraja vozovky,

• odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v súlade s požiadavkami STN 736102 o rozhľade v 
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križovatkách,
• objekty meracích zariadení inžinierskych sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoru 

komunikácií,
• pre potreby 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 736110/Z2 (do 
celkového počtu môžeme zarátať aj garážové státie),

• toto stanovisko nenahrádza povolenia iných správnych a dotknutých organov a organizácií a platí 6 mesiacov 
od vydania. Akákoľvek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok neplatnosť stanoviska ODI SC,

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

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

• ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou.

Doporučujeme príslušnému stavebnému a obecnému úradu, aby rozvojové poplatky, vyberané obcou na základe 
Zákona č. 447/2015 Z. z. v aktuálnom znení, boli použité na doriešenie technickej infraštruktúry v danej lokalite 
napr. na dobudovanie chodníkov a zvýšenie tak bezpečnosti chodcov ako aj obyvateľov obce.
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami v 
prípade potreby riešenia aktuálnej dopravne - bezpečnostnej situácii v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy 
alebo doplnenie tohto stanoviska.
Na použitie dočasného a trvalého dopravného značenia je potrebné požiadať o určenia podľa § 3 Zák. č. 135/1961 
Zb. v znení neskorších predpisov, pričom stavebník použije k žiadosti spisovú značku QD1 Senec: ORPZ-SC-ODI- 
260/2017 zo dňa 14.06.2017.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava listom č. 
ASM-40-2220/2019 zo dňa 19.09.2019 súhlasí s vydaním rozhodnutia, nakoľko spojovacie káble ani iné inžinierske 
siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie 
objektov, rozsah a pod.).
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe 
je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii 
zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Slovak Telekom a. s. vo vyjadrení č.: 6611926762 zo dňa 23.09.2019 uvádza, že výstavbou nedôjde ku styku so sieťami 
spoločnosti Slovak Telekom alebo DIG1 Slovakia s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné 
dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá 
vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na 
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
povereného správou sietí: Juraj Csiba, , +421 2 58829621.juraj.csiba@telekom.sk
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá 
je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť 
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 
351/201 IZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa 
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej 
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú 
sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Dôležité upozornenie: Od 1.1.201 7: V $ 67e ods. I zákona c. 351/201 I Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza 
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povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, 
na ktorých 11 skutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli výbavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktŕirou v 
budove a prístupovým bodom k nej.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vo vyjadrení zo dňa 23.10.2019 pod č. CD 
73706/2019/St vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona 
pre účely konania o územnom rozhodnutí:
Požadovaná energetická bilancia pre 70 rodinných domov a 140 bytových jednotiek v 5 bytových domoch je 3458 kW 
inštalovaných a maximálna rezervovaná kapacita je 882 kW.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: Miloslavov, Inžinierske 
siete a komunikácia pre lokalitu RZ10 v rozsahu: SO 06.1 Trafostanica, SO 06.2 - VN prípojka, SO 06.3 Elektrické 
rozvody NN, SO 04 Elektrické rozvody NN ( prípojky ), SO 05 Verejné osvetlenie VO, za predpokladu splnenia 
nasledovných podmienok:
I. Objekty hore uvedenej stavby budú napojené z novej kioskovej TS 2 x 630 kVA, typ: EH5 osadenej 1 ks 
transformátora o výkone 630 kVA, VN rozvádzačom v radení KKTT a 2 ks 10 vývodového N N rozvádzača. Nová 
kiosková TS bude pripojená zaslučkovaním na existujúce VN káblové vedenie spoj, poľa l.č. 228-437 v úseku medzi 
TS0002-004 a TS0002-008 novým VN káblovým vedením typ: NA2XS2Y 3 x 1 x 240 mm2 o dĺžke cca. 940 m. Nový 
NN káblový distribučný rozvod bude realizovaný káblami typ: NAYY - J 4x240 mm2, ktoré budú okruhované v 17 ks 
NN skrine SR. Vybudovanie novej kioskovej TS, VN a NN rozvodov, ktoré budú mať distribučný charakter zabezpečí 
v rámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. na základe Zmluvy o pripojení odberných 
elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy, ktorú uzatvorí investor so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s. pred začiatkom konania o stavebnom povolení.
2. Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane skupinových elektromerových rozvádzačov a elektromerových rozvádzačov 
vybuduje na vlastné náklady investor pričom deliacim miestom budú NN skrine SR.
3. Skupinové elektromerové rozvádzače a elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na 
hranici pozemku zvonka tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný 
investor.
4. Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o pripojení odberných 
elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní 
kolaudačného rozhodnutia stavby.
5. Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto.
6. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové 
aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.
7. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o zakreslenie 
existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie 

 alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN aNN, adresa miestne 
príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí WN, Čulenova č. 3, 816 
47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení WN).

https://www.zsdis.sk/Uvod/Online- 
sluzby/Geoportal

8. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o 
energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce 
práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná 
vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách 
bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení.
9. Pre potreby budovania energetických zariadení, poskytne žiadateľ prevádzkovateľovi pozemok (koridor) resp. 
priestor vhodný pre budovanie energetického zariadenia. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku bude riešené 
samostatnou zmluvou.
10. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie 
budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom 
počas ich životnosti.
II. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať spoločnosť 
Západoslovenská distribučná a.s. na základe „ Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do 
distribučnej sústavy" ako vlastnú investíciu.
12. Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná po 
predložení ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
13. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu 
alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
14. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných 
trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
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15. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - požadujeme 
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia 
príslušných STN.
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská 
distribučná/Západoslovenská energetika, a.s.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti kontaktujte Kamil Štefík, tel: +421-(0)2-5061 3141, fax: +421 -(0)2- 
5061 3191, kamil.stefiktaizsdis.sk.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 listom č. 47380/4020/2019/Me zo 
dňa 13.11.2019 podala vyjadrenie:
Listom doručeným Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej len BVS) dňa 04.11.2019 ste nás požiadali o 
vyjadrenie k dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia stavby “Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu 
RZ10“v obci Miloslavov - k. ú. Miloslavov. Predložená DÚR rieši výstavbu infraštruktúry pre 70 rodinných domov 
(70 BJ) a jeden bytový dom (28 BJ)-výhľad, resp. technické riešenie zásobovania vodou a odvedenia odpadových vôd. 
Zásobovanie vodou je riešené navrhovaným vodovodom (SO-03 Verejný vodovod s prípojkami) z materiálu HDPE 
Dl 10 celk. df. 1507,61 m, napojí sa na exist, verejný vodovod DN 100 na Lesnej ulici. Súčasne sa vybudujú vodovodné 
prípojky na jednotlivé pozemky D32 a D63, ukončené budú vo vodomerných šachtách zaplombovaním.
Zabezpečenie požiarnej vody je riešené návrhom podzemných požiarnych hydrantov DN 80.
Odvedenie splaškových vôd bude navrhovanou kanalizáciou (SO-02-1 Verejná splašková kanalizácia s prípojkami), 
zaústenou do exist, verejnej splaškovej kanalizácie DN 300 na Lesnej ulici. Pozostáva z gravitačných stôk PVC hladké 
DN 300 (SN8) celk. dl. 1094,67 m, kanalizačnej čerpacej stanice a výtlačného potrubia HDPE D90 dl. 514,70 m.
Súčasne sa vybudujú prípojky kanalizácie na jednotlivé pozemky PVC DN 150 a DN 200, ukončené budú v domovej 
revíznej šachtičke 0400.
Čerpacia stanica - podzemný objekt zo žel.bet. skruží DN 2000, vybavená bude dvomi čerpadlami (1+1).
SO-02.2 Dažďová kanalizácia : Zrážkové vody zo striech plánovaných objektov budú vsakované na jednotlivých 
pozemkoch. Časť zrážkových vôd z povrchu komunikácie a chodníkov bude riešená vsakovaním do priľahlých zelených 
pásov vedľa budúcej miestnej komunikácie. Časť povrchu komunikácie a chodníkov bude odvodnená do uličných 
vpustov, z nich bude dažďová kanalizácia zaústená do podzemného vsakovacieho objektu. Pred objektom sa osadí 
filtračná revízna šachta a v prípade potreby aj odlučovač ropných látok.
Potreba vody je vyčíslená nasledovne (350 obyvateľov):
Qp= 47 250 Lď' = 0,55 l.s'1
Qm = 94 500 l.ď'= 1,09 Ls'1
Qh= 1,97 1.s'1
Qr= 17 246 m3 .rok'1

K predloženej DUR Vám v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách dávame 
nasledovné vyjadrenie.
Územnotechnickú informáciu k predmetnému investičnému zámeru sme zaujali listom zn. 32263/4020/2019/Me zo dňa 
07.08.2019.
L Z hľadiska situovania navrhovanej stavby
1. V území navrhovaného zámeru sa v súčasnosti nenachádzajú zariadenia BVS a preto k jej umiestneniu nemáme 
pripomienky.
2. Trasovanie exist, verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie v prevádzke BVS je znázornené v 
priložených výtlačkoch z GIS-u.
3. Vytýčenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne je možné objednať cez 
podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo na webovej stránke  alebo v kontaktných 
centrách).

www.bvsas.sk

Súčasťou objednávky musí byť situácia z GIS-u BVS (v prílohe), ktorú je možné získať aj na ktoromkoľvek kontaktnom 
centre BVS.
II. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou
L Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného vodovodu BVS možné.
2. Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že navrhovaný vodovod sa pripája exist, verejný vodovod 
ktorý je v prevádzke BVS.
3. K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejný vodovod BVS 
nemáme námietky.
III. Z hľadiska odvedenia odpadových vôd
1. Z bilančného hľadiska je odkanalizovanie navrhovanej stavby do kanalizácie BVS možné.
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Zdôrazňujeme, že odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako prísne delenú sústavu, do verejnej splaškovej 
kanalizácie bude možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.
2. Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že splašková kanalizácia sa pripája na splaškovú 
kanalizáciu, ktorá je v prevádzke BVS.
3. K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejnú splaškovú kanalizáciu 
BVS nemáme námietky.
4. Odvedenie dažďových vôd na terén alebo do vsakovacích objektov neposudzujeme, nakoľko sa nedotýka našich 
zariadení. Za správnosť technického riešenia zodpovedá projektant.
IV. Z hľadiska budúcej prevádzky
1. Budúce majetkovoprávne a prevádzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie treba deklarovať a zmluvne upraviť v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách - pred vydaním vodoprávneho rozhodnutia je potrebné na Oddelení koordinácie 
vodohospodárskych stavieb BVS uzatvoriť budúcu zmluvu o odbornom výkone prevádzky.
2. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia predmetného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do zmluvnej 
prevádzky našou spoločnosťou je splnenie nasledovných technických podmienok:

a) všetky novonavrhované vodohospodárske zariadenia, ktoré majú v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. funkciu 
verejných zariadení, je nutné trasovať vo verejnom priestranstve, v komunikáciách umožňujúcich vjazd servisných 
vozidiel

b) technické riešenie návrh, zariadení musí byť v súlade s príslušnými normami (najmä STN 73 6005, 75 5401, 
75 6101 a vzť. STN, trasovanie podzemných IS sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných 
objektov rešpektovať pásmo ochrany existujúcich i navrhovaných VH sietí - v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. „O 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách" - § 19

c) územie pásma ochrany (v zmysle 442/2002 Z. z. a 272/1994 Z. z.) zachovať ako verejne prístupný priestor 
umožňujúci vjazd servisných vozidiel, oplotenie pozemkov treba riešiť mimo ochranné pásmo potrubia

d) žiadame dodržať „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľností na verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.“ (ďalej len „technické podmienky"), dostupné v kontaktných centrách a 
zverejnené na intemetovom sídle www.bvsas.sk

e) v DSP je potrebné detailné technické riešenie vodovodných a kanalizačných prípojok
f) upozorňujeme, že nárok na samostatné fakturačné meradlo má každá nehnuteľnosť, pokiaľ tvorí samostatnú 

pozemno-knižnú parcelu preukázateľnú kópiou katastrálnej mapy
g) v rámci spracovania ďalšieho stupňa PD žiadame detaily technického riešenia (najmä kladačský plán) 

prerokovať s našou Divíziou distribúcie vody (DDV) a Divíziou odvádzania odpadových vôd (DOOV) - závery 
prerokovania v písomnej forme priložiť k žiadosti o vyjadrenie k DSP (bez tejto prílohy následné spracovanie 
vyjadrenia k DSP nebude možné).
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie, vrátane záverov z prerokovania s DDV a DOOV, žiadame predložiť na 
vyjadrenie BVS.
V prípade novovzniknutých skutočností, oproti predloženej projektovej dokumentácie, si BVS vyhradzuje právo zmeny 
vyjadrenia.
Vyjadrenie BVS zn. 40301/4020/2019/Me zo dňa 15.10.2019 týmto stráca platnosť.
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky.

SPP - Distribúcia a. s. vo vyjadrení zo dňa 24.09.2019 od č. TD/NS/0420/2019/An oznamuje, že v záujmovom území 
samotnej stavby sa plyn, zariadenia v správe SPP - distribúcia a. s. nenachádzajú a súhlasí s umiestnením stavby za 
podmienok:
- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie 
uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 
iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, 
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D;
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, 
aby stavebník:
rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem; 
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne 
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským 
zariadenia;
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zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s 
existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a 
navrhovanou stavbou;
k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

- OSOBITNÉ PODMIENKY:
V blízkosti záujmového územia v mieste pripojenia sa na exist, komunikáciu ( p.č. 436/1, 436/2) je vybudovaný 
STL distribučný plynovod D 90, PN 300kPa, PE.

Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
Toto stanovisko nie je súhlasným stanoviskom pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 
predpisov, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Progres - TS s.r.o. vo svojom vyjadrení zo dňa 11.10.2019 oznamuje, že v danej oblasti Miloslavov, katastrálne územie 
Miloslavov, pare. č. 436/1,436/2,480/466,480/283,480/82,480/83, nemá položené rozvody káblového distribučného 
systému.

Odôvodnenie

Stavebník: WERTIKA s.r.o., Agátová 1, 844 27 Bratislava IČO: 35 843 080, zastúpený na základe plnej moci firmou 
DJ engineering, s.r.o., Darina Marunová, Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, podal dňa 30.10.2019 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu RZ-10 Miloslavov“ 
na pozemku pare. č. 480/466, 480/283, 480/82, 480/83, body napojenia 436/2, 436/1 katastrálne územie Miloslavov.

K návrhu bola priložená dokumentácia vypracovaná A-Design s.r.o., Ing. arch. Igorom Pohaničom, autorizovaným 
architektom, Haburská 20, 821 01 Bratislava 2015 a vyjadrenia dotknutých orgánov. Vzhľadom k tomu, že podklady 
návrhu neboli dostatočné, stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu. Stavebník návrh doplnil, naposledy 
dňa 30.11.2019.

Stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 1 stavebného zákona dňa 04.12.2019 začatie územného konania všetkým 
známym aj neznámym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a upustil od ústneho konania a 
miestneho zisťovania, nakoľko podaná žiadosť s priloženými dokladmi poskytla dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery pre umiestnenie budúcej stavby.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté 
do podmienok tohto rozhodnutia.

V zmysle podmienok, ktoré obec Miloslavov určila v súhlase s umiestnením inžinierskych stavieb v lokalite RZ 10 
v tomto rozhodnutí, aby stavenisková doprava počas výstavby bola riešená obchádzkovou trasou mimo Lesnej ul., 
navrhovateľ predložil plán organizácie dopravy a na výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí bude používať poľnú 
cestu p. č. 783 k. ú. Štvrtok na Ostrove - Čerešňová alej.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie 
neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený 
územný plán obce, jeho zmeny a doplnky. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle § 40 ods. 1) stavebného zákona tri roky odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Čas 
platnosti územného rozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods. 3) stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa 
podanú v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4) 
stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Námietky účastníkov konania:
neboli.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 100,00 € bol uhradený 
do pokladne obce Miloslavov.
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Poučenie

Podľa ust. §54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na 
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Tomášiková 46, 832 
05 Bratislava prostredníctvom tunajšieho úradu, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov toto rozhodnutie je možné preskúmať príslušným súdom.

Milan B a ď an s ký 
starosta obce

Grafická príloha:
overená koordinačná situácia so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na mapovom podklade 
vM 1:1000

Toto oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby sa v zmysle § 42 ods. 2 stavebného 
zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 
Miloslavov. Súčasne sa zverejní na webovom sídle obce Miloslavov podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:................ Zvesené dňa:.....................

Obec MiloslavovObec
Miloslavov 181 

90042 Miloslavov
IČO. 00 304 948 DIČ: 20206621

odtlačok úradnej pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Rozhodnutie sa doručí VV :

1. WERTIKA s.r.o., Agátová 1, 844 27 Bratislava IČO: 35 843 080 (navrhovateľ)
2. DJ engineering, s.r.o., Darina Marunová, Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná (splnomocnenec) IČO:47924799
3. A-Design s.r.o., Haburská 20, 821 01 Bratislava, IČO:36 181 889 (projektant)
4. Vemer Richard Ing. a Monika Vemerová, Ing., Drotárska cesta 96, Bratislava, PSČ 811 02 (vlastník 

pozemkov)
5. Čierny Jaroslav, Ing. a Jarmila Čierna, Mgr., Miloslavov 1279, Miloslavov, PSČ 900 42 (vlastník pozemkov)
6. Pivamík Ján a Jarmila Pivamíková, Tvarožková 2, Bratislava, PSČ 811 02 (vlastník pozemkov)
7. Slivka Peter, Mgr., Alžbetin Dvor 733, Miloslavov, PSČ 900 42 (vlastník pozemkov)
8. Čierny Martin, Ing., Miloslavov 1257, 900 42 Miloslavov (vlastník pozemkov)
9. Všetkým známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastníkom podľa § 36 odst. 4 

stavebného zákona, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť umiestnením líniovej stavby priamo dotknuté
10. Obec Miloslavov
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Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, 
Hurbanova 21, 903 01 Senec IČO: 00151866

2. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OPak, Hurbanova 21, 903 01 Senec IČO: 
00151866

3. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21,903 
01 Senec IČO: 00151866

4. Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec IČO: 00151866
5. Okresný úrad Senec, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec IČO: 00151866
6. Okresný úrad Senec, Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Hurbanova 21,903 01 Senec IČO: 

00151866
7. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 11 Pezinok
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
10. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava IČO: 00151866
11. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
12. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518
13. SPP - Distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25 IČO: 35910739
14. BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava IČO: 35850370
15. Progres-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava IČO: 35 691 778
16. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava Karloveská 2, 842 17 Bratislava
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava IČO: 30845572
19. SR-SPF, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345
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