
o odplatnom prevode stavebného objektu
v zmysle § 261 ods. 2 písm. b) v spojení s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník (ďalej len „zmluva“ v príslušnom tvare)

Zmluva

(ďalej len „predávajúci“)

predávajúci:

medzi zmluvným stranami

RTP 01, s. r. o.
zastúpený konateľom Ing. Petr Novosad
Záhorského 42, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 590 742
Registrácia: Obchodný register OS BA L, odd. Sro. Vložka Č. 96215/B

bankové spojenie:
(ďalej len „bankový účet predávajúceho“)

a

kupujúci: Obec Miloslavov
zastúpená starostom obce Milanom Baďanským
Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
IČO : 00304948
DIČ : 2020662182

(ďalej len „kupujúci“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

ČI. I.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom:

a) stavebného objektu „SO 08 - Verejné osvetlenie“, ktorý j e súčasťou stavby „IBV Alžbetin Dvor 
II, Miloslavov“ lokalita RZ 1-2“, vybudovanej na pozemkoch „CKN“ parcely Č. 185/298 k. ú. 
Miloslavov, na základe stavebného povolenia č. SÚ- SÚ-35/2018/KK zo dňa 06.02.2018, 
vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa 9.3.2018 (ďalej len 
„Stavebné povolenie““), skolaudované na základe kolaudačného rozhodnutia č. SÚ-3328- 
5743/2019/Ra zo dňa 17.07.2019, vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, 
právoplatného dňa 17.7.2019 (ďalej len „Kolaudačné rozhodnutie“) (ďalej len „Verejné 
osvetlenie“ len „Predmet prevodu“).

2. Verejné osvetlenie pozostáva z i) osvetlenia priestorov miestnej komunikácie, v ktorom je 
použitých 38 (slovom: tridsať osem) kusov stožiarov výšky 6m a LED svietidiel typu 
STREETLIGHT - 10 mini LED o výkone 27 W/230V, IP65. Celková dĺžka trasy je 1180 bm, 
podrobný popis Verejného osvetlenia je obsiahnutý v projektovej dokumentácii skutočného 
vyhotovenia Verejného osvetlenia (ďalej len „Projektová dokumentácia“) ktorá je ako príloha 
č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho, že za kúpnu cenu podľa čl. II tejto zmluvy 
prevedie do výlučného vlastníctva kupujúceho Predmet prevodu konkretizovaný v čl. I. bod 1. 
a 2. tejto zmluvy a záväzok kupujúceho, že predávajúcemu zaplatí kúpnu cenu vo výške 



a spôsobom dohodnutým včl. II, tejto zmluvy a Predmet prevodu prevezme do svojho 
vlastníctva.

4. Kupujúci je v zmysle všeobecne záväzných predpisov obce oprávnený prevziať Predmet 
prevodu do svojho vlastníctva za predpokladu splnenia podmienok ustanovených uznesením 
obce Miloslavov č. 66/2015 v znení uznesenia č. 47/2017, 85/2017,112/2019 a 126/2020 (ďalej 
ako „Uznesenie“). Do splnenia všetkých uvedených podmienok je Kupujúci oprávnený 
odoprieť prevzatie Predmetu prevodu.

5. V súlade s ustanovením bodu 3 Uznesenia je predávajúci povinný zabezpečiť spolu s prevodom 
vlastníctva k verejnému osvetleniu aj pozemky, na ktorých sú tieto stavby vybudované, 
alternatívne zabezpečiť nadobudnutie práv z vecného bremena.

6. V čase podpísania tejto zmluvy sa Predmet prevodu nachádza na pozemku pare. „C“ KN č. 
185/298 o výmere 8180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vlastnícke právo 
evidované Okresným úradom Senec, odbor Katastrálny pre katastrálne územie Miloslavov, na 
LV č. 2419 (ďalej len „Pozemok“).

7. Na základe zmluvy o zriadení vecného bremena bude kupujúcemu zabezpečené nadobudnutie 
práv z vecného bremena, kde zaťaženou nehnuteľnosťou sa stane Pozemok v zmysle ust. bodu 
3 Uznesenia.

ČI. II.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene stanovenej vzájomnou dohodou vo výške 1,00 € 
(slovom: jedno euro) (ďalej len „Kúpna cena“).

2. Kupujúci vyplatí predávajúcemu Kúpnu cenu do 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa podpisu 
tejto zmluvy, bankovým prevodom peňažných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny v prospech 
bankového účtu predávajúceho.

ČI. III.
Právne záruky

1. Predávaj úci vyhlasuj e a zaručuj e sa, že:

a) Predmet prevodu je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, je plne funkčný, bez vád 
a nedorobkov, je vybudovaný v súlade s platnými STN a Stavebnými povoleniami;

b) Pozemok je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, avšak nie je súčasťou Predmetu 
prevodu;

c) je oprávnený s Predmetom prevodu plne disponovať a nakladať,

d) na Predmete prevodu neviaznu žiadne záložné práva, akékoľvek iné ťarchy, práva tretích 
osôb a predávajúci nevykonal a ani nevykoná kroky zo strany predávajúceho vedúce 
k zriadeniu takýchto práv k Predmetu prevodu,

e) na Predmet prevodu neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov,

f) vlastníctvo predávajúceho k Predmetu prevodu nie je nijako ovplyvnené žiadnou dohodou 
s treťou stranou,



g) záväzky predávajúceho voči zhotoviteľom Predmetu prevodu sú plne vysporiadané, čo 
potvrdzuje predávajúci podpisom tejto zmluvy,

h) všetky záväzky predávajúceho voči kupujúcemu sú vysporiadané a splnené.

Kupujúci v súlade s Uznesením preveril splnenie podmienok prebratia verejného osvetlenia do 
svojho majetku. Predávajúci zabezpečí nadobudnutie práv z vecného bremena kupujúcim 
vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností v zrýchlenom konaní bezodkladne po 
nadobudnutí účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena.

V prípade, že nebude povolený vklad práv z vecného bremena podľa čl. I bod 7 a bodu 2 tohto 
článku v prospech kupujúceho najneskôr do 31.01.2022, zaniká táto zmluva s účinkami od 
počiatku, predávajúci sa stáva vlastníkom Predmetu prevodu a zmluvné strany sú povinné si 
vrátiť navzájom poskytnuté plnenia, pokiaľ sa písomne dodatkom k tejto zmluve nedohodnú 
inak.

Čl. IV.
Záručné lehoty

Zmluvné strany berú na vedomie, že Predmet prevodu sú použité veci a z tohto dôvodu 
a dôvodu uplynutia zhotoviteľom Verejného osvetlenia poskytnutej záručnej doby sa Zmluvné 
strany dohodli na záručnej dobe na Verejné osvetlenie v trvaní 24 mesiacov odo dňa účinnosti 
tejto Zmluvy. Na poskytnutie záruky sa vzťahujú ustanovenia § 429 anasl. Obchodného 
zákonníka. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa považuje za prevzatie záväzku zo záruky 
predávajúcim.

Čl. V.
Nadobudnutie vlastníctva k Predmetu prevodu

Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu prevodu, nadobudne kupujúci 
dňom kedy budú kumulatívne splnené nasledovné podmienky, a to nadobudnutie účinnosti tejto 
zmluvy podľa čl. VI. bod 3 zmluvy a Protokolárne prevzatie Predmetu prevodu kupujúcim od 
predávajúceho.

Odovzdanie Predmetu prevodu, ktorý je bez vád anedorobkov bude potvrdené písomným 
potvrdením - Protokolom o odovzdaní v deň podpísania tejto zmluvy, a tento tvorí prílohu č. 6 
zmluvy. Dokiaľ nebude Predmet prevodu pripravený na prevzatie bez vád anedorobkov, je 
kupujúci oprávnený odoprieť podpísanie Protokolu a tiež tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pri podpise tejto zmluvy predávajúci odovzdal kupujúcemu 
a kupujúci prevzal od predávajúceho spolu s Predmetom prevodu aj:

a) Projektovú dokumentáciu,

b) kópiu Kolaudačného rozhodnutia,

c) potvrdenie o zostatkovej účtovnej hodnote Predmetu prevodu ku dňu podpisu tejto zmluvy 
(ďalej len „Potvrdenie o zostatkovej účtovnej hodnote“),



CLVL
Schválenie, zverejnenie a účinnosť zmluvy

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle Uznesenia je podmienkou platnosti tejto zmluvy 
schválenie uzatvorenia tejto zmluvy obecným zastupiteľstvom kupujúceho. Kupujúci vyhlasuje, 
že obecné zastupiteľstvo kupujúceho na zasadnutí obecného zastupiteľstva kupujúceho dňa 
1.12. 2021 č. 227/2021 schválilo uzatvorenie tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci sa zaväzuje, že túto zmluvu 
zverejní na svojom webovom sídle -  v lehote 3 (slovom: troch) dní odo dňa 
uzatvorenia tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva musí byť zverejnená do 
troch mesiacov od jej uzavretia, inak bude platiť fikcia, že k uzavretiu tejto zmluvy nedošlo.

www.miloslavov.sk

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy podľa predchádzajúceho bodu 
tohto článku tejto zmluvy.

ČL VII.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa v súlade s ust. § 261 
ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 
nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý 
zmluvné strany sledovali v čase podpisu tejto zmluvy.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 
každá zo zmluvných strán obdrží 1 (slovom: jedno) vyhotovenie.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, že sú 
oprávnení s Predmetom prevodu disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený 
v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená a že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si 
vzájomne, vážne a slobodne prejavili, bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho túto zmluvu 
podpisujú.

Prílohy:

1. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia verejného osvetlenia
2. Revízna správa
3. Kópia Kolaudačného rozhodnutia
4. Revízna správa verejného osvetlenie a rozvádzača RVO,
5. Potvrdenie o zostatkovej účtovnej hodnote
6. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu
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V Miloslavove, dňa...ú^..^:..^.?Zť?: 

Predávajúci
V Miloslavove dňa.

Kupujúci

01, s.r.o.
^90742

RTP 01, s. r. ášgfe
Ing. Petr Novosad, kon<

ObecclyKlosIavov 
Milan Baďanský, starol



-okumentacia bola overená v stavebnom konaní 
i )e pucuf,adorn pre uskutočnenie stavby podľa 
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Revízie

Ozn. Dátum Popis zmeny Meno Podpis

Investor: SO 07 - NN PRÍPOJKY, SO 08 - VEREJNÉ OSVETLENIE

RTP 01 s.r.o.
Ing. Peter Novosad, konateľ
Záhorského 42, 831 03 Bratislava

Objednávateľ projektu
ateliér 3ab s.r.o.
Záhorského 42, 831 03 Bratislava 
+421 905 842 554, www.3ab.sk

Projektant časti PD
ELUNITA s.r.o.
ROMANOVA 27, 851 02 BRATISLAVA
Tel.: 0905 519159, elektroprojekty@gmail.com

Profesia ELEKTRO Časť

EL.
Zodp. projektant

Ing. Juraj Szabo
Projekt I B V Alžbetin Dvor II Stavebný objekt

SO07, SO08

Stavebný 
objekt

SO 07 - NN PRÍPOJKY
SO 08 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Mierka

Obsah SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

Miesto stavby
Miloslavov - Alžbetin Dvor, okres Senec, kraj Bratislavský

Stupeň
SPaR

Vypracoval
ING. JURAJ SZABO, tel: 0905 519 159

HIP Vypracoval

Ing.arch. Andrej Drgoňa Ing. Juraj Szabo
Mierka Dátum

12/2016

Č. paré

Súbor
\\_2016\ELUNITA\ALŽBETIN DVOR IhELEKTRO

Formát Č. výkresu
1

Revízia



IBV Alžbetin Dvor II
SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV



PERIODICKÁ SPRÁVA
Z ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA 

(v zmysle zákona NR SR č 124/2006 Zz, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zz, podľa čl. 2.1 STN 331500/Z1/O1:2008, 
čl. 610.1 STN 33 2000-6:2007)

ZAHÁJENÁ! 26.06.2021 UKONČENÁ: 26.06.2021

VYKONAL: Jozef NAGY osvedčenie č. 237/1/2013 EZ- E-E2-A

CELKOVÝ POSUDOK ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA:

OBJEKT: SO 08- VEREJNÉ OSVETLENIE - VO
LOKALITA - 1 B V MILOSLAVOV, časť Alžbetin Dvor II - okres Senec

PREV. SÚBOR: ELEKTRICKÉ NN ROZVODY A UMELÉ OSVETLENIE

PREVÁDZKOVATEĽ: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

NAPÁJACÍ BOD: _ Rozvádzač RVO
NEUTRÁLNY VODIČ: vyvedený 1 uzemnený
NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA NAINŠTAL. ZARIADENIA: OCHRANE OPATRENIA:
uvedená v bode č. 8 tejto správy uvedená v bode č. 8 tejto správy

INŠTALOVANÉ EL. ZARIADENIE:
Motorov a iných indukčných el. zariadení
Tepelných spotrebičov 0 celk. výkone

42 Žiarovkových, žiarivkových, výbojkových a LED svietidiel 2,1

kW
kW
kW

Iné elektrické spotrebiče a zariadenia
Celkový príkon nainštalovaných el. zariadení (Pí) 
Vypočítaný výkon nainštalovaných el. zariadení (Pp) 
Kompenzácia - centrálna

2,1
kW 
kW 
kW 
kVAr

Elektroinštalácia VO je vyhotovená v zmysle TD a platných STN. Popis nainštalovaného zariadenia, rozpis obvodov 
a namerané hodnoty ochrán sú uvedené na ďalších stranách tejto správy.
Vykonanou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou bolo konštatované, že nainštalované elektrické 
zariadenie je v rozsahu tejto správy z hľadiska bezpečnosti spôsobilé prevádzky. Viď. zoznam zistených nedostatkov 
pod bodom č. 11 a záver v bode č. 12.

POUŽITÉ MERACIE PRÍSTROJE EUROTEST EASI Ml 3100 v.č. 16010006; KYORITSU KEM 4200 v.č. 8095832

EXTECH ERT 382252 v.č, 15100554, Dátum kalibrácie; 06/2018
POČET STRÁN SPRÁVY: 4 POČET PRÍLOH: 1 POČET VYHOTOVENÍ: 3 x
ROZDEĽOVNÍK: 2x Prevádzkovateľ

1x Archív RT '
v Bratislave dňa: 27.06.2021

Prevzal dňa:



VEREJNÉ OSVETLENIE - 1 B V MILOSLAVOV ■ Alžbetin Dvor II, okres Senec
ELEKTRICKÉ NN ROZVODY A UMELÉ OSVETLENIE

1. Predmet odbornej prehliadky a odborných skúšok

Predmetom tejto periodickej správy o odbornej prehliadke a odborných skúškach (ďalej len PSOPOSEZ) je elektrická 
inštalácia verejného osvetlenia (SO 08) lokality v kat. území l B V Miloslavov, časť Alžbetin Dvor II, okres Senec.

2. Rozsah PSOPOSEZ

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie pozostáva z obhliadky a skúšky nainštalovaného el. 
zariadenia t.j. NN prívodu, rozvádzača RVO č. 27402/2019, osvetľovacích stožiarov, svorkovníc, napájacieho kábla, 
uzemnenia a vývodov umelého osvetlenia.
Mimo rozsah tejto správy sú:

NN prípojka, istiaca skriňa SR 2043008 v.č. 66140/2018
Ostatné nesúvisiace rozvody NN

Rozsah tejto PSOPOSEZ je daný aj ďalej uvedeným rozpisom obvodov.

3. Odborná prehliadka el. zariadenia

Pri odbornej prehliadke bolo skontrolované:

a) kontrola označenia el. výrobkov
b) správna voľba el. predmetov a ich inštalácia - dodržanie pokynov výrobcov
c) celistvosť el. predmetov a či nie sú poškodené
d) spôsob predpísanej ochrany pred zásahom el. prúdom, vrátane krytov a prepážok
e) voľba vodičov vzhľadom na prúdovú zaťažiteľnosť a pokles napätia
f) voľba ochranných prvkov
g) použitie vhodných spínacích prvkov a správnosť umiestnenia
h) voľba predmetov a ochranných opatrení voči vonkajším vplyvom
i) označenie stredných a ochranných vodičov
j) označenie obvodu, svoriek
k) spájanie jednotlivých druhov vodičov
l) prístupnosť k el. zariadeniu z hľadiska prevádzky a údržby

4. Odborná skúška el. zariadenia a meranie

Pri odbornej skúške a meraní bolo vykonané:

a) meranie spojov vodivého pospájania
b) meranie izolačného odporu el. zariadenia
c) zhodnotenie samočinného odpojenia od zdroja - napájania
d) skúška zapojenia stožiarov
e) funkčné skúšky el. zariadení

5. Podklady pre výkon PSOPOSEZ

A. TD vypracovaná zodp. projektantom Ing. J. Szabom z 12/2016.
■ Technická správa
- Výkres - Situácia širších vzťahov
- Prehľadová schéma zapojenia
- Schéma zapojenia RVO
- Celková situácia stavby z 12/2016
■ Protokol o určení prostredia č. JS-15.12.16/NNP_VO vyprac, odbornou komisiou zo dňa 15.12.2016
- Protokol o meraní a výpočte uzemňovača zo dňa 12.12.2016
- Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku Hasma, s.r.o - Krompachy, v.č. 66140 z 30.10.2018
- Správa o východiskovej odb. prehliadke a skúške el. zariadenia zo dňa 04.05.2019

B. Prehliadka elektroinštalácie
C. Merania
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VEREJNÉ OSVETLENIE - 1 B V MILOSLAVOV ■ Alžbetin Dvor II, okres Senec
ELEKTRICKÁ NN ROZVODY A UMELE OSVETLENIE

6. Technicky popis
Rozvody predmetného jednostranného verejného osvetlenia predmetnej lokality (ulice: Azalková, časť Žitnej ul., 
časť Astrovej ul. časť Slnečnicovej ul. a Klinčeková ul.) sú vyhotovené káblom AYKY-J 4x16 mm2 uloženým 
v zemi súbežne s chodníkom. Káblový vývod je zapojený z rozvodnice RVO inštalovanej vedľa napájajúcej istiacej 
skrini typu SR10 č. SR 2043008 inštalovanej na Žitnej ul. (skriňa SR nie je predmetom tejto správy). V RVO je 
inštalovaný 3x16A hl. istič pred elektromerom a takisto štvorpólový 25A stykač na zapnutie jednotlivých svetelných 
vývodov. Cievka stykača ja ovládaná súmrakovým spínačom inštalovaným na boku rozvádzača RVO. Osvetľovacie 
6m oceľové stožiare (FeZn) od ELV Produkt, a.s. Senec, typu ST 150/60 (42ks) sú osadené v chodníku cca 20 cm 
od okraja. V telesách stožiarov sú inštalované pripojovacie svorkovnice Rosa typu TB-1 v ktorých sú pripojovacie 
káble zapojené slučkovaním, pravidelným striedaním jednotlivých fáz. Svietidlá typu podľa východiskovej OPOS: 
LED GTV LD-LURO 50W, 4500lm, IP65, (podľa TD typu Siteco, Streetlight 10 mini LED, 27VV), sú pripojené cez 
poistky UZ I - E14 (HB-10x38) 6A káblom typu CYKY-J 3x1,5 mm2. Telesá stožiarov sú navzájom pospájané 
uzemňovacím vodičom, pásovinou FeZn 30x4 mm, samotné stožiare sú pripojené na spoločné uzemnenie vodičmi 
FeZnolOmm.

7. Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51/01:2014

V zmysle protokolu č. JS-15.12.16/NNP„VO (zo dňa 15.12.2016) o určení vonkajších vplyvov, prostredia boli 
stanovené v zmysle STN 33 2000-5-51/01:2014 nasledovne:
Priestory: AA7, AB7, AC1, AD1, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, AQ3, AR..., AS1, AT1, AU1
Využitie: BA1, BC2, BD1, BE1
Konštrukcia: CA1, CB1.
Krytie stožiarov, svorkovníc a použitých svietidiel vyhovuje do daných prostredí.

8. Ochranné opatrenia

Ochrana pred zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke je:
v sústave 3/PEN, AC 400/230V, 50 Hz, TN-C (napájanie VO)
v sústave 3/N/PE, AC 400/230V, 50 Hz, TN-C-S (Rozvod NN VO)

- izolovaním živých častí - čl. 411.2, príloha A.2
- zábranami a krytmi na elektrických zariadeniach čl. 411.2, príloha 1 v zmysle STN 33 2000-4-41/01:2009.

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche je:
v sústave 3/PEN, AC 400/230V, 50 Hz, TN-C (napájanie VO)
v sústave 3/N/PE, AC 400/230V, 50 Hz, TN-C-S (Rozvod NN VO)

- samočinným odpojením napájania - čl. 411.1
- použitím zariadení bezpečnostnej triedy ochrany II, alebo rovnocennej izolácie
- nadprúdovými istiacimi prvkami, čl. 413.1.3.8. v zmysle STN 33 20004-41/01:2009

9. Posúdenie el. zariadenia podľa STN

Odborná prehliadka el. zariadenia bola vykonaná v zmysle čl. 611,3 STN 33 2000-6:2007.
Odborná skúška el. zariadenia bola vykonaná v zmysle čl. 612.1 STN 33 2000-6:2007.
Posúdenie el. inštalácie bolo vykonané podľa teraz platných STN, STN EN. Uloženie vodičov v rozsahu 
kontrolovanej časti vyhovuje STN 33 2000-5-52/01:2014, realizácia je v súlade s platnými STN 33 3210/Z1:2005, 
STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-4-41/01:2009, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000- 
4-473/01:2005 a STN 33 2180/a: 1987, vlastná OPOS predmetného zariadenia bola vykonaná podľa platnej STN 33 
2000-6:2007. Dimenzovanie a istenie vodičov zodpovedá STN 33 2000-4-473:1995.

10. Merania

Izolačné stavy napájacích obvodov boli merané navzájom medzi pracovnými vodičmi, pracovnými vodičmi a vodičmi 
PEN (PE), ktoré vyhovujú požiadavkám STN 33 2000-6:2007 čl. 61.3.3.
Prechodový odpor (spojitosť spojov) bola meraná medzi dotknutými spojmi ochrannej sústavy a bodmi doplnkového 
pospájania podľa STN 33 2000-6:2007 čl. 61.3.2, meraním vykázal hodnotu < 0,1í).
Meranie impedancie vypínacieho obvodu na neživých kovových častiach el. zaradení bolo vykonané (počas 
dočasného skúšobného pripojenia prívodu NN) podľa požiadaviek STN 33 2000-6:2007 čl. 61.3.6.3, ktoré sú pri 
daných isteniach vyhovujúce.
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ELEKTRICKÉ N N ROZVODY A UMELÉ OSVETLENIE

Uzemnenie - celkový zemný odpor uzemnenia stožiarov meraním vykazuje hodnotu 3,65 Q. Meranie uzemnenia 
bolo vykonané za suchého počasia pri teplote ovzdušia 27°C.
Všetky namerané hodnoty sú vyhovujúce, nakoľko spĺňajú predpísané požiadavky a parametre STN 33 2000-4- 
41:2007, STN 33 2000-5-54:2012, ako aj ďalších vyššie uvedených STN.
V zmysle STN 33 2000-6:2007 či. 62.1.3 boli vykonané opatrenia, aby v priebehu prehliadky a skúšania nedošlo 
k ohrozeniu osôb, ani poškodeniu majetku a inštalovaných zariadení.

11. Zistené nedostatky

11.01 Chýba číselné označenie jednotlivých osvetľovacích stožiarov v zmysle TD.

11.02 Na krytoch svorkovníc stožiarov chýbajú výstražné označenia (tabuľky), "Pozor, elektrické zariadenie".

11.03 V rozvádzači RVO chýbajú označenia a popisy vypínača, ističov stykača a súmrakového spínača. Takisto je 
potrebné aktualizovať schému zapojenia RVO.

11.04 Nezakreslený stožiar medzi stožiarmi č. 16 a 17 na rohu Astrovej a Klinčekovej ul. je poškodený, vykrivený 
pravdepodobne nárazom auta, samotné LED svietidlo je odtrhnuté, chýba. Predmetný stožiar je potrebné 
opraviť a zakresliť do výkresu skut. vyhotovenia.

11.05 Na výbežku Klinčekovej ulice (na konci) sú nainštalované 4 svietidlá, ktoré nie sú zakreslené vo výkresoch, 
takisto ich je potrebné zakresliť a číselne označiť.

11.06 Stožiar č. 26 na Slnečnicovej ul. je pri zapnutom ovládaní v rozv. RVO bez napätia. Stožiar pravdepodobne 
je zapojený zo susednej lokality. Zabezpečte úpravu TD podľa skutočnosti.

12. Záver

Elektroinštalácia uvedeného osvetlenia bola posúdená podľa TD a platných STN. Pri kontrole neboli zistené závažné 
nedostatky (okrem bodu 11.04), ktoré by bránili z hľadiska bezpečnosti prevádzke nainštalovaného el. zariadenia. 
Elektrické zariadenie je pri dodržaní ustanovení príslušných STN (pokynov výrobcov prístrojov a pripojených 
spotrebičov) z hľadiska bezpečnosti spôsobilé prevádzky.
Kontrolované technické zariadenie v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. prílohy 1, časti 111. odstavec B 
patrí z hľadiska miery ohrozenia do skupiny „B“.
Za bezpečnosť prevádzky el. zariadenia, jeho bezporuchovosť a požadovaný technický stav, t.j. že zariadenie musí 
byť vo všetkých svojich častiach montované a prevádzkované tak, aby sa nestalo pri zvyčajnom používaní zdrojom 
úrazu, požiaru alebo výbuchu, zodpovedá v zmysle zákona č. 124/2006 a nadväzujúcich vykonávacích vyhlášok, 
prevádzkovateľ.
Prevádzkovateľ elektroinštalácie je povinný zabezpečiť a archivovať kompletnú sprievodnú technickú dokumentáciu 
zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Vykonávať periodické odborné prehliadky a odborné 
skúšky v predpísaných intervaloch v zmysle vyhlášky MPSVaR SR 398/2013 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
č. 508/2009 Z.z. V prílohe 8, časť B sú uvedené aktuálne lehoty odborných prehliadok a odb. skúšok 
el. zariadení podľa klasifikácie vonkajších vplyvov.

Príloha: Protokol z merania - rozpis obvodov - 2 listy A4

Strana 4 z 4



VEREJNÉ OSVETLENIE - J B V MILOSLAVOV - Alžbetin Dvor II, okres Senec
ELEKTRICKÉ NN ROZVODY A UMELÉ OSVETLENIE

PROTOKOL Z MERANIA - ROZPIS OBVODOV
PRÍLOHA 1

Tabuľky izolačných stavov zabudovaných rozvodov, impedancía vypínacích obvodov a istenie obvodov, namerané 
hodnoty elektroinštalácie kontrolovaného objektu. Napätie siete: 227 V

Napájači bod Napájaný bod Vodič v mm2 Izolačný 
stav v MQ

Istenie
A

Imped. [íl] 
Vyp. prúd [mA] 
Vyp. čas [ms]

SR 2043008
Istiaca skriňa SR2043008; výrobca: Hasma, s.r.o. Krompachy; 
typ: SR10 DIN2-W2x400A9x160A P2;v.č. 66140/2018; IP44/IP2x; 
TN-C 400/230 VAC; 50 Hz

-RVO NAYY-J 4x25 3x200/200
FU

RVO Rozvodnica RVO; výrobca: 
v.č. 27402/2019; IP 44/20;

Elektro - Stralight, s.r.o. Šurany; typ: PRED; 
n - 63A; TN-C-S - 400/230 VAC; 50 Hz

- Hlavný ístič pred 
elektromerom Z

FA01
MCB 3/B/16 0,53

-Vývod L1
-Vývod L2

vo
vo AYKY-J 4x16 3x200/200 Vyp. 3P/40A

- Vývod L3 vo
Cez stykač BZ 326461VN 
25A4P

- Ovládanie
Pomocou súmrak, spínača 
AZ-112

vnút. zapoj, 
rozvod nice 200

FA
MCB 1/B/6 izolant

RVO - Stožiar č. 1

Číslo stožiaru 
podľa TD

S1 AYKY-J 4x16 3x200/200 0,63

Stožiar č. 1

- Svietidlo 1

- Stožiar č. 2 S2

CYKY 30x1,5

AYKY-J 4x16

2x200/200

3x200/200

TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG nemerané 

0,67

Stožiar č. 2

- Svietidlo 2

- Stožiar č. 3 S3

CYKY 30x1,5

AYKY-J 4x16

2x200/200

3x200/200

TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG nemerané

0,73

Stožiar č. 3

- Svietidlo 3

-Stožiar č. 4 S4

CYKY 30x1,5

AYKY-J 4x16

2x200/200

3x200/200

TB-1 HB 10x38 
1xE14/6gG nemerané

0,78

Stožiar č. 4

- Svietidlo 4

■Stožiar č. 5 35

CYKY 30x1,5

AYKY-J 4x16

2x200/200

3x200/200

TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG nemerané

0,82

Stožiar č. 5

- Svietidlo 5

- Stožiare. 6 S6

CYKY 30x1,5

AYKY-J 4x16

2x200/200

3x200/200

TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG nemerané 

0,87

Stožiar č. 6

- Svietidlo 6

- Stožiar č. 7 S7

CYKY3Cx1,5

AYKY-J 4x16

2x200/200

3x200/200

TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG nemerané

0,93

Stožiar č. 7

- Svietidlo 7

-Stožiar č. 8 S3

CYKY 30x1,5

AYKY-J 4x16

2x200/200

3x200/200

TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG nemerané

0,98

Stožiare. 8

- Svietidlo 8

■ Stožiar č. 9 S9

CYKY 3Cx1,5

AYKY-J 4x16

2x200/200

3x200/200

TB-1 HB 10x38
1xE14/6gG nemerané 

1,03

■ Svietidlo 9 CYKY3Cx1,5 2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG nemerané
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VERľJNÉ OSVETLENIE - I B V MILOSLAVOV - Alžbetin Dvor II, okres Senec
ELEKTRICKÉ NN ROZVODY A UMELÉ OSVETLENIE

Napájači bod Napájaný bod Vodič v mm2 Izolačný 
stav v MQ

Istenie 
A

Imped. [Q] 
Vyp. prúd [mA] 
Vyp. čas [ms]

Stožiar č. 9 - Stožiar č. 10

-Svietidlo 10

S10 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,14 

nemerané

Stožiare. 10 - Stožiar č. 11

-Svietidlo 11

S11 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,23 

nemerané

Stožiar č. 11 -Stožiare. 12

-Svietidlo 12

S12 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6gG

1,29 

nemerané

Stožiare. 12 -Stožiare. 13

-Svietidlo 13

S13 AYKY-J 4x16

CYKY 3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6gG

1,38 

nemerané

Stožiare. 13 - Stožiare. 14

-Svietidlo 14

814 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,74 

nemerané

Stožiare. 14 -Stožiar č. 15

-Svietidlo 15

S15 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,86 

nemerané

Stožiare. 15 -Stožiare. 16

-Svietidlo 16

816 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6 gG

1,71 

nemerané

Stožiare. 16 - Stožiar č. XX

-Svietidlo chýba-viď. bod

SXX

11.04

AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6gG

1,63

Stožiar č. XX -Stožiare. 17

-Svietidlo 17

S17 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6gG

1,52 

nemerané

Stožiare. 17 -Stožiar č. 18

-Svietidlo 18

S18 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6 gG

1,43 

nemerané

Stožiar č. 18 -Stožiare. 19

-Svietidlo 19

S19 AYKY-J 4x16

. CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,18 

nemerané

Stožiare. 19 -Stožiare. 20

- Svietidlo 20

S20 AYKY-J 4x16

CYKY 3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,07 

nemerané

Stožiar č. 20 -Stožiar č. 21

- Svietidlo 21

S21 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,14 

nemerané

Stožiare. 21 - Stožiar č. 22

- Svietidlo 22

S22 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6gG

1,22 

nemerané

Stožiar č. 22 - Stožiar č. 23

- Svietidlo 23

S23 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,31 

nemerané

Stožiar č. 23 -Stožiare. 24

- Svietidlo 24

S24 AYKY-J 4x16

CYKY 3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,37 

nemerané

Stožiar č. 24 -Stožiare. 25

- Svietidlo 25

S25 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

0,92 

nemerané

Stožiar č. 25 - Stožiar č. 27

- Svietidlo 27

S27 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

0,98 

nemerané
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viV ^OĹ c

Napájači bod Napájaný bod Vodič v mm2
Izolačný 

stav v Mil
Istenie 

A
Imped, [Q] 

Vyp. prúd [mA] 
Vyp. čas [ms]

Stožiar č. 27 - Stožiar č. 28

- Svietidlo 28

S28 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,07 

nemerané

Stožiare. 28 - Stožiar č. 29

- Svietidlo 29

S29 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6gG

1,14 

nemerané

Stožiar č. 29 - Stožiar č. 30

- Svietidlo 30

S30 AYKY-J 4x16

CYKY3Cx1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,22 

nemerané

Stožiar č. 30 -Stožiar č. 31

- Svietidlo 31

S31 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,31 

nemerané

Stožiar č. 31 - Stožiar č. 32

- Svietidlo 32

S32 AYKY-J 4x16 

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6 gG

1,37 

nemerané

Stožiar č. 32 -Stožiare. 33

- Svietidlo 33

S33 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38

1 1xE14/6gG

1,07 

nemerané

Stožiar č. 33 - Stožiar č. 34

- Svietidlo 34

S34 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,14 

nemerané

Stožiar č. 34 - Stožiar č. 35

- Svietidlo 35

S35 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,22 

nemerané.

Stožiar č. 35 - Stožiar č. 36

- Svietidlo 36

S36 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6 gG

1,31 

nemerané

Stožiar č. 36 - Stožiar č. 37

- Svietidlo 37

S37 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,27 

nemerané

Stožiar č. 37 - Stožiar č. 38

- Svietidlo 38

S38 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6gG

1,07 

nemerané

Stožiar č. 38 - Stožiar č. X1

- Svietidlo X1

SX1 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,04 

nemerané

Stožiar č. X1 - Stožiar č. X2

- Svietidlo X2

SX2 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6 gG

1,22 

nemerané

Stožiar č. X2 - Stožiar č. X3

- Svietidlo X3

SX3 AYKY-J 4x16 

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38 
1xE14/6 gG

1,31 

nemerané

Stožiar č. X3 - Stožiar č. X4

- Svietidlo X4

SX4 AYKY-J 4x16

CYKY 30x1,5

3x200/200

2x200/200
TB-1 HB 10x38
1xE14/6 gG

1,37 

nemerané

4=? CtJ

<D 237/1/2013
EZ-E-E2-A

V Bratislave 27.06.2021 vypracov&RT
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č j. SÚ-3328-5743/2019/Ra

OBEC MILOSLAVOV
900 42 Mífo'šBvov 181

Toto rozhodnutie nadobudlo pra 

platnosť dňa:

V tóiWavQvfe 17.07; 1®9

ROZHODNUTÍ®

Obec Miloslavov zastúpená starostom,, ako príslušný špeciálny .stavebný úrad pre miestne komunikácie 
■a účelové komunikácie podľa. .§ 3á ods,4 zákona č. 135/1961 Zb, o pozemných ;koftrtinlk<c1áeh (cestný zákon J 
v znení neskorších predpisov^ podľa § 120 zákona, č.. 5041976 Z,U o Územnom, plánovaní ;a stavebnom. poriadku 
(ďalej' leh „stavebný zákon“) y znení neskorších predpisov, V y d .áy g podľa j 8$.ods.l#2. .stavebného zákona, 
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona 171/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v,-znení 
neskoršfch predpisov (ďalej len-.^správnypoŕmdok^)^ po vykonanom,kolaudačnom konaní toto

M o I ú u d a Č n é r o z h o 4 n ti t i e

na stavbu : „ IB V Alžbetin Dvor IL Miloslavov, lokalita RZ1 -2“,
stavebné objekty: SO-07 NN prípojky, SCL08 Verejné osvetlenie
•navrhovateľovi: RTP 01,spot s r. o., Záhorského 42,831 03 Bratislava, IČO:-47 590 742 
na. pozemkoch parcÄ W W2M 1W35WL• 1-W83 .43.X k,4- Mibšluvov
účel .stavby; inžinierska Iíniovástavba ( podľa § 43a, oďs., 3 plsnn u/--$táv.ébhéhó;zákona);
Na stavbu bolo vydané stavebné povbfeňíe-pôd SÚ- 33/7Ó.Í .8Zk.K,..zo dna 06,02> 201 k právoplatné od 9.
03, 2018... ' . ’

,S€M)7.NN prípojky:
Z. poístkových spodkov skríň. 1-SR.-&Ž 12- SR sú;vyvedené zemné, káble NA Y Y44x24'0mm2 NN prípojok, ktoré 
sú ukončené na jednotlivých pozemkoch napoistkových spodkoch sMOFPl,. Ú'dajé
poistkovýoh skríň SPP2: výrobca HASMÄ s.r.o., Krompachy, 3 PEN, 50HZ, M, 10.ÔA, B kA, Ĺ výroby^OW, 
krytie. Ip44/.IP2x( Uloženie káblov v.zelenom páse je v pieskovom ôžku, zem , tehla a výstražná fólia, vo 
verejnom priestore-(chodník, komunikácie v čéŕveňqj chrárÄé Duoflex 090)..
80-4)8 Verejné osvetlenie - bod napojenia NN prípojky pre R12 'VO je vývod. c„ 6 y skrini 8-SR zemným 
káblom A¥KY - MxM ktorý je ukpnčéný na ističi pred elektromerom Bchtack BI6/3,. Vývod kábla-pre 
napojenie 38 svietidiel verejného .osvetlenia je za díektŕohierom .cez hlavný vypúlač 40/3 a stýkač KM 2M. 
Pokládka kábla je realizovaná v.súbehu s distribučným rozvodom NM vsúlade -sSTN EN 3.3 1)005-52... 
Okruhovanto stožiarov j e káblom ÁYKY4 4BxÍ;6, pétožené.do Výkopu. V zétonmnpáse v pieskovom lôžku*. zem,- 
tehla, pod chodníkmi a pri križovaní pod komunikáciou. uložené V čhtáničké Kdpoflex.090. Uzemnení é stožiarov 
je v zemi pásov inou FpZn 3 0x4 ■ a prívody ku stožiarom vodičom .FeZn 010., boli použité, stožiare os výrobcu 
ELV Product, ax typ .ST-15Ô/60./Ž, ZN rúrový; >ú. inštalované poulíÄ“ svietidlá LÉB G1Y LÍ34XTŔÓ. 30 
45Ô0Inp IP 65.-

Pre užívanie stavby sa podl’ä § 82 ods.2 stavebného zákona určujú tieto podmienky ;
1. Stavbu je možné užívať len'na-účel povolený týmto rozhodnutím.
2. Stavbu je povolené užívať ako trválfr
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej 

užívania; prí. zmene vlastníckych práv ju- odovzdá nadobúdateľovi a pri odstránení, -stavby 
stavebnému úradu;

4. Vlastník stavby je povinný stavbu udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo 
požiarnych a hygiéMckých závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu, a áby šs Čo najviac predĺžila, jej 
uživateľnosť. Nasledujúce pravidelné opakované prehliadky elektrických zariadení ša budú vykonávať podľa 
Vyh 1; o. 508/2009 Z.z, §9 Ods,2d, príloha Č. 8 v 09720021

5. Údržbu na elektrických zariadeniach môžu vykopávať len pracovníci ktorí spĺňajú podmienky vyhlášky- 
MPSV-a R ŠŔ č, 508,07 2009 Z. z.

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:
L Inšpektorát práce Bratislava v záväznom stanovisku XBA?-67‘08*2.I/ZS-C22,23“I9 ? 2919/1078.6 zo 

dňa 17, 7. 2019 v súlade s §7 ods, 3 písm. c), zákona č, lOžOOďZx o inšpekcii práce V'nadväznosti 
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m§140b o.dš,2 zákona č; 50/1976 Žb, (Stavebný zákon) vyjadril súhlas. š Výdaidm kolaudačného 
ŕôzltodhntiá,

,2. Okmsné...tiäditojästyo haš'ič$kélto. ^-záchranného- zboru v Fezínkxi pod & ORHZ PK2-2019/001'443”2 
:zo dňa 11.06. 2019 súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia. -

'.Za 'vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený podľa. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v.znení 
pesWštoh prédpísÓV poplatok ý 'šuthTé 100,- €>

Odôvodnenie:

.N-avrltoVatoľ gpoločítosť < RÍF 42t 8M 03 Bratislava, I.ČQí-47 590 742
podal M Obce Miloslavov -návrh, ha vydám©' kblahdáčhélto rOzMiihtiá ha stavbu JBV Alžbetin Dvor ÍL 
Miloslavov, lokalita RZ 1 ~2\ S0-07 NN. prípojky, SO-08 Verejné osvetlenie ktorá zrealizovala na 
pozemkoch pareto pa-r&o,. podľa KN4C 185/298, 1'85/3'544381.,1,85/3©' 439- na .ktorú, bolo' vydáiíé obcou 
Miloslavov atáyébh'é póvojento SÚ- 35/2018/KK, zo-dňa 06, 2018, právoplatné od 9.. 03. 2018,« Dňom
■podWá miyťhu 8$:. podľa § -stavebného- zákona začalo kolaudačné -konanie, ktoré bolo oznámené 
Úč'aatníkom konania; a dotknutým orgánom, listom- é.. 333.0-4W5/2019/Ŕa. zo dňa 3.1.,. 05. 20'19, ktorým 
bol zároveň uÄňý feritifn ústneho pojedňávaiiiä spqjendho .stotostúyffi Zisťoyanfm,. Návrh bol 
préťókovaríý -pri ústnom pojednávaní, opojenom. nmfeštoyni. zisťovaním dňa ÍL 6> 2019. Ku 
kolaudačnému .konaniu as následným -doplnením návrhu boli predložené -doklady* preukazujúce 
yyhovryd.oe výsledky .predpísaných skúšok- n. revízií podľa osobitných -predpisov atéclmických 
.noriem-;,-zápis o odovzdaní áprevzätí ■stavby, pMlásémato-žltode^ oértAátý á atesty- zabudoVáňýsh 
stavebných- výrobkov a. matériálov,- ^kWoitoho. yyhotoVwa stavby apomtwcná -.geodetioká 
Oiímontácia, stavby, Bavba,. bola zrealizovaná doMyatolW* zhotoví toľpm stavby Je spoločnosť 

..eLWITÄ, s.éo., Romanova^? 9, jďl. 02 Bratislava, Ing. -Juraj ’Szab^-lfcO-: -5.0'146408,. ktorá predložila. Zápis 
p odovzdaní-aprevzatí stavby rš-prehíástehím* že prácú bolí ýýkôháňé. podľa platných toéhttíckýoh 
noriem, v súláďb uhéžpecnokíhýmí' pbdmfeiíkwí schválenej: ®-. K vydaniu kolaudačného
jo^tedtiúÄ' sa sÄaštto- výjwhffi. dotknú#'.prgányr Inšpektorát práce- Bratislava, Okresné riaditeľstvo 
‘hasičského: -azáchranného zboru v-Bezinku-. 'Stavebný úrad na -základe -obhliadky-zrealizovanej stavby 
a predložených -dokladov posúdil^ Že stavba bola. ztMizovúná v-sUjáde s podmienkami stavebného 
povolenia a p0Ä projektovej dókuátotitóe- 'ovW^j WWbttom konaní. Stavebný úrad v 
'kolaudÄ.om konaní gtofeatovÄ že stavebník splml v^tky ppdmtoW;^ vydanto-tohto povdWa> a 
preto ro^hodpl.tokyÄ' j e to. py^d-pné vo výrokov®]' Časti rozhodnutia,.

4* n učenia

Podl-a .§■ |3- a na-sL -zákona &- 7V1967 -Zto o správnom 'konaní -(správny pbtiadofc) v znení' .neskorších 
predpisov,- proti:'tomuto-xožhodnutiu možttó ptidáť odvolanfe'- trMnýopWný pŕosttiedôk), a to v fehote 15 
dní otio- dňa;:ddmčéitia'.ítožh‘ddiiutia^ Odvolaníosa podáva na tunajšíu obec - Obecný úrad Obec-Miloslavov, 
Lesná 181 .9- .90042 'Miloslavov, Rozhoinmie jé- po. 'Výfep'.aní riadnych o-pravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym'súdom po A ustanovení Správneho súdneho 'poriadku, (zákon Č> 1.62/2015 'Z>zí).

RTP 01, spol. s r. o. ,£ábórŠkéko--42,-83'I Ú3 Bratislava, IČO; 47' 39.0 742
Obeč-MlMavov,. 9Ó042 Mítoslaxtov 1.81, tóO-í.0'0304948.

-dotknutým nrgánom...otganizác.iám.<;. .
MOŠIÄ ltorôO15tS66
2/ Inšpektorát práce íhatitiavá, žá kasárňou Í] 8,32 6'4 Bratislava 3,100r 16636'7
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ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
zhotovíte ľ a

spoločnosť RTP 01, S.r.O., so sídlom na Záhorského 42, 831 03 Bratislava, zapísaná v OR 

Okresného súdu BA I, oddiel: s.r.o., vlož. č. 96215/B, IČO: 47 590 742, zastúpená konateľom 

Ing. Petrom Novosadom ako stavebník:

IB V Alžbetin Dvor II, Miloslavov, lokalita RZ 1-2

SO 01 - Dopravné komunikácie a spevnené plochy (kolaudačné rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 30.11.2020) a

SO 06 - Verejné osvetlenie (kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.7.2019)

týmto čestne prehlasuje,

že obstarávacia cena za predmetné stavebné objekty bola v čase realizácie: 

SO 01 - Dopravné komunikácie a spevnené plochy: ...... /r.i.í..........................€

SO 06 - Verejné osvetlenie: .............f-íČ.tLč...........€

V Bratislave dňa 18.05.2021

Ing. Petr Novosad, konateľ

tel. č.: 02/ 446 37 501 IČO: 47 590 742
IČ DPH: SK2024025311

e-mail: sekretariat@TetepsIovakia.sk



ODOVZDÁVACÍ/ PREBERACÍ PROTOKOL

Prevzatie verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov

Preberáte!’ (názov, sídlo, IČO): Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 
900 42 Miloslavov
IČO: 00304948

Zastúpený (meno a funkcia): Milan Baďanský, starosta obce

Zhotoví teľ (názov, sídlo, IČO): RTP 01 s.r.o.
Záhorského 42, 831 03 Bratislava
IČO: 47 590 742

Zastúpený (meno a funkcia): Ing. Petr Novosad, konateľ

Predmet preberacieho konania: Prevzatie verejného osvetlenia, ktoré bolo súčasťou stavby 
„Dopravné komunikácie a inžinierske siete pre IBV - 
Alžbetin Dvor „ - obytná zóna RZ 5 do vlastníctva obce 
Miloslavov

Objekt: SO 05 - Verejné osvetlenie

Stavebné povolenie: SÚ-1882/2016/Cse zo dňa 30.09.2016, právoplatné dňa 

21.11.2016.
Kolaudačné rozhodnutie: D- 2589/2017/Ra zo dňa 08.01.2018, právoplatné 12.01.2018

Miesto stavby: pare, č.: 185/298, k.ú. Miloslavov

Druh prevzatých zariadení: SO 05 verejné osvetlenie
Stožiar, Svietidlá
Rozvádzač: R-VO, typ: PRED, výrobca: EElektro - Straling, 

s.r.o., v.č. 25639 r. 2017, IP 44/20, In-16A
Uzemnenie stĺpov

Stav elektromeru k dátumu preberania:

Preberanie zariadení sa uskutočnilo dňa:

Popis preberaných zariadení: V zmysle projektovej dokumentácie

Stožiar: 19 ks - výrobca EL V Produkt, a.s. typ D-140/60 ZN
Svietidlo: AC LED MACAWI 50W, DW, IP 54
Kábel: 486 bm kábel AYKY J 4-16
Elektromer: Schrack B16/3
Rozvádzač: R-VO, typ: PRED, výrobca: EElektro - Straling, s.r.o., v.č. 25639 r. 2017, IP

Uzemnenie stĺpov
44/20, In-16A
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Celkové zhodnotenie vykonaných prác: Výzbroj a zapojenie rozvodnice RVO, predmetných 
osvetľovacích stožiarov je v zmysle predloženej TD, ovládanie a všetky svetelné zdroje sú funkčné.

Stanovisko preberateľa, že odovzdávané zariadenia preberá alebo odmieta prebrať s uvedením 

dôvodov:

Preberáte!’ preberá zariadenia vo vyhovujúcom stave

Dielo bolo skontrolované, preverená jeho funkčnosť, je bez vád a nedorobkov vyhotovené podľa 

projektovej dokumentácie, súhlasíme s prevzatím.

Súpis zistených vád a nedorobkov: - žiadne

Termín ich odstránenia: -

Záručná doba prevzatia stavby obcou: ...... 24 mesiacov od podpísania zmluvy o odplatnom

prevode pozemku a stavebných objektov.....

Poznámky: ..................................................................................................................................................................................

Zhotovíte!’ potvrdzuje, že dielo je riadne dokončené podľa projektovej dokumentácie a takto 

dielo odovzdáva preberateľovi. Preberáte!’ potvrdzuje, že vykonané dielo vopred pred

podpisom riadne skontroloval.

Preberacie konanie ukončené a zápis podpísaný:

Podpis zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa:

RTP 01, s.r.o.
DIČ.2024025311, IČO:47 59ty742
Záhorského 42,83103 Bratislava

Zástupca zhotoviteľa:

Ing. Peter Novosad

Zástupca preberateľa:

Milan Baďanský, starosta obe

c?'
Mgr. Martin Sitiar -'hosp

Ing. Mária Boh7 mce

2



ODOVZDÁVACÍ/ PREBERACÍ PROTOKOL

Prevzatie do vlastníctva obce Miloslavov

Preberáte!’ (názov, sídlo, IČO): Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 
900 42 Miloslavov
IČO: 00304948

Zastúpený (meno a funkcia): Milan Baďanský, starosta obce

Zhotovíte!’ (názov, sídlo, IČO): RTP 01 s.r.o.
Záhorského 42, 831 03 Bratislava
IČO: 47 590 742

Zastúpený (meno a funkcia): Ing. Petr Novosad, konateľ

Preberacie konanie ukončené a zápis podpísaný:
/fa í ■

Súpis príloh k preberaciemu protokolu:

1. PD skutočného vyhotovenia
2. kópia právoplatného Kolaudačného rozhodnutia pre SO 01 vrátane dokladov prikladaných ku 

kolaudácii (odovzdávacie protokoly stavebník - dodávateľ stavby, certifikáty materiálov, 
zásypov, revízie, atesty, vyhlásenia o zhode a pod.)

3. Potvrdenie o zostatkovej účtovnej hodnote - súčasť zmluvy
4. Čestné vyhlásenie štatutára prevádzajúceho - splnenie/vysporiadanie všetkých záväzkov voči 

subdodávateľom
5. Zmluva o dodávke elektrickej energie
6. Fotodokumentácia zobrazujúca priebeh výstavby miestnych komunikácií až po konečné 

povrchové úpravy
7. Zápisnica z preberacieho konania zo

dňa .....................................................................................................................................................................................

Podpis zástupcov'žhotoviteľa a objednávateľa:

Zástupca zhotoviteľa:

Ing. Petr Novosad

... W-......
Zástupca preberateľa:

Milan Baďanský, starosta obce

Mgr. Martin S

Ing. Mária Boháčová - proj
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