
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

Vaša žiadosť zo dňa
16.6.2022

Naše číslo
SU-05429-08834/2022/Gr

Vybavuje / linka Miloslavove
Ing.Grajciar 26.7.2022

neter, graiciar@miloslavov.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú stavbu objektov SO-07 Trafostanica, 
SO-08 Prípojka VN a SO 09 Distribučné rozvody NN v rámci stavby „IBV Miloslavov 
- „ Vínna alej- III. Etapa " verejnou vyhláškou bez miestneho zisťovania a ústneho 
konania

Stavebník: Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36
361518, zastúpený na základe plnej moci firmou VikDav Houses s.r.o.,Popradská 34 
Bratislava 821 06 v zastúpení Viktor Riegel bytom Dubová ulica 1859/14 , 900 42 
Miloslavov ICO 53 471 113, ktorý delegoval plnú moc pre inžiniersku činnosť na firmu 
REALCONZULTING s.r.o., v zastúpení Ing. Eva Takáčová,Stromová 881/3,900 42 Dunajská 
Lužná ČO EX723230, podal dňa 16.6.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre 
líniovú stavbu objektov:

„SO-07 Trafostanica 
SO-08 Prípojka VN 
SO-09 Distribučné rozvody NN

v rámci stavby,, IBV Miloslavov- „ Vínna alej-III. Etapa"

na pozemku:
Pre Transformačnú stanicu: p. č. 426/941 katastrálne územie Miloslavov.

pre NN rozvody: p. č. 426/765,426/127 katastrálne územie Miloslavov

pre VN rozvody: p. č. E KN 1065/3,1065/3 , C KN 426/520,426/521,426/728
katastrálne územie Miloslavov.

Stavebník si uplatňuje iné právo k pozemkom na základe zmluvy o vecnom bremene 
a Súhlasného stanoviska na umiestnenie stavby SO 08.

Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné konanie.

Účel stavby:
Predmetná stavba bude slúžiť na sprístupnenie a pripojenie plánovaných 8 rodinných 
dvoj domov (16 RD), každý s troma bytovými jednotkami k.ú. Miloslavov , obec Miloslavov 
na siete s nasledovnou objektovou sústavou.
Táto dokumentácia rieši umiestnenie novej kioskovej trafostanice, prípojku VN pre napojenie 
novej kioskovej distribučnej TS, rozvody NN pre napojenie rodinných domov v obci 
Miloslavov Vínna alej III, etapa, vývod pre napojenie rozvádzača RVO a rezervné vývody pre 
napojenie rozvodu v budúcich etapách.



SO-07 Trafostanica
Nová trafostanica je navrhnutá ako distribučná, jedná sa o typový výrobok firmy Elektro 
Haramia v kioskovom vyhotovení typ EH6, vybavená bude transformátorom o výkone 400 
kVA, Rozvádzač pre VN 22kV bude typový, skriňový - výrobca Siemens 8DJHRRT - s 
výbavou pre napojenie VN káblovou smyčkou. Rozvádzač VN je riešený v radení KKT. Na, 
stráne NN bude TS vybavená typovým skriňovým rozvádzačom NN s 8 multivertovými 
odpinačmi, rozvádzač bude dimenzovaný na In = 1000 A. Nová trafostanica bude umiestnená 
na samostatnej parcele na konci novobudovanej prístupovej komunikácie k radovým domom. 
Napojenie novej TS 0045-xx bude riešená VN káblovou slučkou do jestvujúceho VN rozvodu 
v lokalite, pričom jedna strana sa pripojí do VN rozvádzača jestvujúcej T SO045-014 a druhá 
strana na úsekový spínač UV 1/228-437 na stožiari jestvujúcej vzdušnej linky VN č. 228. 
Zasmyčko vanie VN časti novej TS do jestvujúceho rozvodu VN bude vykonané VN káblom 
typu 3xNA2XS(F)2Y lx240mm2 , káble budú uložené vo výkope v zemi v pieskovom lôžku 
2x100 mm,chránenom PVC fóliou, resp. tehlami. Pri prechode prípadnými kritickými miestami 
budú káble uložené v chráničkách FXKV.

S 0-08 Prípojka VN
V lokalite predmetnej novej výstavby pri hlavnej štátnej ceste - Centrálnej ulici v pred miestnou 
časťou „Miloslava“ je na parcele 426/521 osadená kiosková trafostanica TS 0045- 014, 
napojená je z jestvujúceho priehradového stožiara jestvujúcej vzdušnej linky VN C.228 cez 
úsekový spínač UV 1/228-437.
Napojenie novej TS bude riešené VN káblovou slučkou do z jestvujúceho VN rozvodu v 
lokalite, pričom jedna strana sa pripojí v TS0045-014 a druhá strana na UV 1/228-437 na 
stožiari jestvujúcej vzdušnej linky VN Č.228. Zasmyčkovanie VN časti novej TS do 
jestvujúceho rozvodu VN bude vykonané VN káblom typu 3x NA2XS(F)2Y lx240.mm2, 
káble budú uložené vo yýkope v zemi v pieskovom lôžku 2x100 mm, chránenom PVC fóliou, 
resp. tehlami. Pri prechode prípadnými kritickými miestami budú káble uložené chráničkách 
FXKV

SO 09 Distribučné rozvody NN
Napojenie parciel pre výstavbu radových domov je navrhnuté z rozvádzača NN novej 
trafostanice káblovou smyčkou riešenou celoplastovým káblom 1-N A Y Y-J 4x240mm2 ajeho 
prepojením na jestvujúci verejný rozvod v skrini SR2, riešenej v L etape výstavby.
Nová káblová smyčkabude, napojená z rozvádzača NN novej trafostanice TS 0045-xx, 
prepojená bude cez 4ks poistkovýchrozpojovacích skríň SR označených predbežne ako SRI 3, 
SRI4. SRI 5 a SR 16. Zo skrine SR 13 bude riešený prepoj do jestv. skrine SR2 rozvodu NN 
riešeného v I.etape výstavby.
Nová káblová smyčka rozvodu NN bude riešená celoplastovými káblami typu NA Y-J 4x240 
mm2, uloženými vo výkope v zemiv chodníkoch resp. v zelenných pásmach okolo komunikácie 
v pieskovom lôžku 2x100 mm, chránenom PVC fóliou ,resp. tehlami. Pri prechode prípadnými 
kritickými miestami budú káble uložené chráničkách FXKV Súbežne s káblami rozvodu NN 
a prípojok NN bude pod dnom výkopu uložený oceľový pozinkovaný pás FeZn 30/4 mm, na 
ktorý budú skrine SR pripojené pozinkovaným vodičom FeZn I)8mm. Uzemnenie pre rozvody 
NN bude riešené akp spoločné aj pre uzemnenie stožiarov VO.

Stavba sa bude realizovať dodávateľsky.

Vzhľadom k tomu, že pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. SU-3717-357/2022/KK 
zo dňa 13.1.2022, právoplatné dňa 17.2.2022, podaná žiadosť s priloženými dokladmi 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre 
známe pomery na pozemkoch budúcej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona, stavebný 
úrad v rámci snahy o hospodárne konanie

upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.



Obec Miloslavov, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
oznamuje všetkým známym účastníkom začatie stavebného konania v súlade s 
ustanovením § 61 ods. 1, 2 a 4 stavebného zákona.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v stránkové 
dni počas stránkových dní v pondelok a v stredu od 8.00 - 16.45 hod., s obednou prestávkou od 
12.00-13.00.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní, inak 
sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v 
územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote 
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak 
dotknutý orgán v určenej alebo v predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe 
neoznámi podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v tomto stavebnom konaní zastupovať, musí sa v 
súlade s § 17 ods. 4 správneho poriadku sa preukázať písomným plnomocenstvom, pričom 
podpis účastníka konania musí byť overený.

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 (ß)
90042 Mi i osi a vo v

IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182 Mllan Badansky
starosta obce

Príloha: koordinačná situácia v M 1 : 500

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona 
musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Miloslavov najmenej 15 dní pred uplynutím 
lehoty podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona .

Vyvesené dňa: ....^.Zľ.í..^?.?.
Zvesené dňa:..........................

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 (g) 
90042 Miloslavov

IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182

odtlačok úradnej pečiai 
oprávnenej osoby vyhlá 



Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania :
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518 
(stavebník)
REALCONZULTING s.r.o., Brezová 348/17,900 23 Viničné v zastúpení Ing. Eva Takáčová
, Stromová 881/3, 900 42 Dunajská Lužná ČO EX723230
(splnomocnenec)
Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastníkom podľa § 61 ods. 
3 stavebného zákona, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť výstavbou líniovej stavby 
priamo dotknuté.

Dotknuté orgány:
Okresný úrad Senec, odbor SoZP Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 
Senec
Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
ORHaZZ, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
I-IYDROMELlORÁClE,Š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava211
BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
SVP,Š.p.,OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd. Šamorín, Hlavná 47, 931 01 Šamorín
Slovák Telékom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, LeŠkova 17, 811 04 Bratislava
RÚVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava
MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Na vedomie:
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518
REALCONZULTING s.r.o., v zastúpení Ing. Eva Takáčová,Stromová 881/3, 900 42
Dunajská Lužná ČOEX723230

Co: Stavebný úrad - spis


