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Rozh

okľesný úľad Senec odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií, ako pľísltršný
špeciálny stavebný úľad pľe cesty II. a III. triedy v zmyslc $ 3a ods. (3) zákona 1351196l Zb. a
pozemných komuníkáciách (cestný zákon) v znení neskoľších pľedpisov (ďatej len ,,zákon č.
135/196l Zb!'), $ l20 zákona č,. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku
(stavebný zákon) v z,není neskoľších pľedpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 zb'), podĺ'a E 66
zétkonač. 50/19'16 Zb. v súlade $ 46 zákana č.7l/1967 Zb. o správnom konaní (spľávny poľiaáok)
v znení neskoľších predpisov (d'alej len ,,ákon č.?111967 Zb.") vyditva stavebnĺkóvi obec
Dunajská Lužná, JánoŠíkovská 446/7,900 42 Dunajská Lvžnáv zastúpení Motor Team Pľicvidza,
združenie, Ulica A. Žamova 9/8, Prievidza, koľešpondenčná adľesa Komenského 415, g72 3l
Ráztočno (ďalej len ,,stavebník"), na základe žiadosti zo dňa 04.07.2o|8.

stavebné povolenie

na stavbu ,rAutobusová zastávka Malinováĺí stavebný objekt ,rso 0l-Autobusová zastávka
a rozšíľenie chodníkaíí umiestuenú na pozemku C-KN č.476ll (E_KN 476lt),596/66 kat. územie
Nové Košariská.

Na stavbu bolo obcou Rovinka vydane rozhodnutie o umiestnení stavby č. su-94l460-
39?9/2018/5/HAN zo dňa 05.l0.20l8, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť dňa 07.1l.2018.

Potvľdenie splnenia podmienok vydaného územného ľozhodnutia pre hoľe uvedenú stavbu
prc špeciálny stavebný úľad p'ocllb $ l20 stavebného z.ákona vydala obec Rovinka záväzným
stanoviskom podlh $ 140b č. SU-ll43-$85n0l8/2/ĺ-ĺAN zo dťtal2.l|.2018.

Druh stavby : inžinierska stavba- autobusová zastávka

ZäIľJadné údaje objektu ako súčasti stavby :

Riešená lokalita sa nachádza v intraviláne obce Dunajská LuŽná, k.ú. Nové Košaľiská'
Navľhovaná stavba so Ol-Autobusová zastávka arozšírenie chodníka je navrhnutá ako
jednostrannáznstávka pľi ceste IIľ1055 vkm 2 (kumulatívne staničenie cesty IrI/1055). Trávnatit
plocha na ktoľú sa zastávka umiestňuje sa nachádza vpľavo pľi ceste IIV1055 zo smeľu od obce
Alžbetin Dvoľ, ktoľá pokľačuje v Dunajskej Lužnej. Spolu s navĺhovanou zastávkou bude upľavený
(ľozšíľený) existujúci chodník, ktoľý bude v dĺžke 31',2 mľozšír.ený o 0,4 m na šírku 2m.

Základné návľhové paľametľe:

7Ákladné:údaje:,
odbočovací pľuh
Zastávkový pľuh
Pľipojovací pruh
Sírka zastávkového pľuhu
Nástupisko

: L6a6 =20m
: Lú:25m
: Lp: l5m
: az:3r5 m
: dĺzka 25m, šírka 2,7 m
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Sktadba vozovky a zastávky nutobusu

' Cementbet' kryt cB IIĺ' sTN 73 6123,Edcr=l20 MPA
vystužený 2x kaľi ľohoŽ R8, oK8 l50 xl50 pľi oboclr okrajoch

: Zxnotkanágeotextília

' Cementom Stmel. zľ. zmes CBGM C 8/l0 22, S'ľN EN l4 227-l
. Štľkodrva, ŠP, 3 l ,5 (45)Gc, sTN 73 6126
. lrutnené podlož.ia EdefŽ min. = 60 MPA. Edeťl /Edef2 <2,5

I E

Sklaĺlba chodníka pľe peších

. Zámková cllažba sivá DL STN ?3 613I'|

. Štľkodľvina fr.4-8 s'ľN 736126

. Štrkodľvina fr. 0-32 S'ľN 736126

. Hutnené poclložie Edef2 min.= 60MPa, Edeťl/Edeť2<2,5

tnnl.

200 mrn

150 mrn
190 nun

540 mm

60 mĺn
40 mm

400 mrn

E 500 mm

odvodnenie spevnenej cementobetórrovej plochy o veľkosti l50 m2 je navlhované priečnym

apozdižĺym sklonom do karralizačnej vpuste' Kanalizačná vpusť je umiestnená vĺajnižšom
mieste zaitávkového pľuhu a následne odvedená do vsakovacej jarny o ľoäneľe 8 m', ktoľá je

umiestnená pod chodníkom pod úľovňou okolitej zemnej pláne.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieta záväzné podmienky :

1' Stavebník uskutoční stavbu podľa pľojektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní

vypľacovanej spoloč.nostbu MTP PrieviJza združenie, /\.Žamova 9l8, 97l 01 Pľievdza -
pľojektant: Ing. Adrián Líška' zoclpovedný pľojektant: Ladislav Chlpek, autoriz,ovaný stavebný

ĺnŽinieľ č. opľávnenia 3558*T*A2, ktoľá je neoddelitel'nou súčasťou tohto ľoáodnutia' Pľípadné
zmeny nesmú byt'ľeďizované bez pľedchádzajúceho povolenia stavebného úľadu.

2. Stavebník zabezpečivytýčenie priestoľovej polohy stavby oľganizáciou k tomu opľávnenou.

3. Stavebník je povinný pľi rcalizácii stavby dodržiavat'pľedpisy anormy týkajúce sa bezpečnosti
pľáce atechnickýchzaúadení adbať na ochľanu zclľavia osôb pri práci na stavenisku vzmysle
vyhlášky SUBP é.374/I99a Zb' ,,Bezpečnosť pľáce pľi stavebných činnostiach".
a. Stavbu nesmie stavebník r.aiať, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnosť
podľa $ 52 zákona č). ] 111967 Zb.
5. Stavebné povolenie stráca platnost', ak sa stavba nezačne do 2 (dvoch) ľokov odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
6. Rozsah zaóatiaa ukončenia stavebných pľác bude v lehote 6 mesiacov-
7. Stavba bude ľealizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému

úľadu vzmysle $ 62 ods. i písmena cl) stavebného zákona vteľmíne do 15 dní po ukončení
výberového konania zhotovitel'a stavby opľávneného realizovať pozemné komunikácie a pľeukázať
jeho odboľnú spôsobilosť vrátane stavbyvedúceho.-8. 

Stavebník je povinný do pät'dní od začatia stavby písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému

úľadu, Že stavbu zaia|.
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9. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označit' identifikačnou tabr'rlbu s údajmi:
názov stavby, kto a kedy stavbu povolil, názov stavebníka a zhotovitel'a stavby (obclrodné meno'
sídlo a telefonne číslo), meno zodpovedného stavbyvedťrceho, termínzačatiaa ukončenia stavby.
t0. Stavebník je povinný zaber4ečiť, aby po celý čas výstavby boĺa na stavbe pľojektová
dokumentácia stavby na výkon štátneho stavebného dohľadu a taktieŽ stavebné povolenie
a stavebný cĺenník.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavby poŽiadať majitelbv podzemných irržinieľskych sietí
u iclt pľestlé vyĺ,ýčcnie a počas výstavby dodľžiavať lch ochr'anné pásmo v zmysle prislušných
platných predpisov a STN.
12. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodrré stavebné výľobky v zmysle zákonač. 90ĺ1998 Z.
z. o stavebných výľobkov v znení neskoľších pľeclpisov'
13. Po celú dobu výstavby musí byt zabezpečený úadny výkon stavbyvedúceho a autoľský dozoľ
projektanta. TaktieŽ musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohl'adu
(týka sa stavebníka aj zhotovitel'a).
14. Stavebník je povinný ud*iavať čistotu a poliadok na stavenisku.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť počas výstavby stavby pľavidelné čistenie vĺlzĺlvky v clanom
úseku ciest z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky.
16. Stavebník musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpaclu získanélro pľi ľcalizácii stavby.
17. Stavebník je povinný počas realizácie stavby zabezpeéiť bezpečné pľístupy avjazÁy ku všetkým
objektom, ktorýclr sa stavba dotkne počas celej doby výstavby.
18. Stavebník je povinný výkopové pľáce vochľannom pásme vedení vykonávat' ľučne, bez
potržívanía stľojných mechanizmov. Zemnými pľácami odkryté vedenia je stavebník povinný
riadne zaistit'pľoti poškodeniu a týmzabezpečiť ich plynulú pľevádzky schopnosť.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť uskutočňovanie stavby ,,Áutobusová zastávka Malinovď',
v z-mysle vypracoväného projektu - Pľenosné clopľavné značenie (výkľes č. 6) - bez pľeľušenia
dopľavy so zabezpečením obojsmernej pľemávky na ceste III/1055 s minimálnym obmedzenim
plynulosti a za dodtžania bezpečnosti cestnej.
20. Stavebník je povinný vprípade nutnosti zmeny organizácie dopravy počas výstavby túto
vopľed odsúhlasiť apožiadat' o určenie dopravného značenia na pľíslušnom cestnom správnom
orgáne.
21. Stavebník je povinný dbať na to, aby pľi ľealizácii stavby nedošlo kvzniku škôcl na cudzom
majetku. Prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach je stavebník povinný
uhradiť poškodenému v plnom rozsahu.
22. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodňať vyhlášku č. 53212002 Z. z.
o všeobecných poŽiadavkách na stavby uŽivané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu.
23. Stavebník je povirrný po skončení stavebných pľác požiadať o kolaudáciu stavby podl'a $ 79
zékonač.. 50/1976 Zb.
24. Stavebník ku kolaudácii stavby predloži doklady o mnoŽstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo
stavby v zmysle zäkonaznlzau Z 'z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľyclr zákonov.
25' Stavebník ku kolaudačnému konaniu pľedloží doklady podl'a $ 17 a $ 18 vyhlášky č' 453/2000
Z.z.,ktotou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zikana.
26. Stavebník ku kolaudačnému konaniu zrealizuje deÍinitívne dopľavné značenie" určené cestným
správnym oľgánom na základe Žiadosti stavebníka a spľacovaného projektu oľganizácie dopravy
deÍinitívneho dopravného riešenia.
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27 . Toto ľozhodnutie nenahľádza iné potľebnó povolenia v zmysle ccstného zákona, o lĺtoľó je

stavebník povinný požiaĺlat' pľed ľealizáciou stavby ľesp. iných stavebných objektĺlv.

V ľámci stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

K pľojektu stavby sa vyiadrili tieto oľgá*y štátnej spľávy, samospľávy a oľga*iz.áoic :--':-" 
i'áuoplutné ľožhoĺĺnutie o umiestnení stävby vyclane obcou Rovinlĺa č. SU-94/460-

3979 l70l8l5/HAN zo dňa 05. i 0.201 8.

Potvľdenie splnenia podmienok vydaného územného ľozhoclnutia pľe hore uvedenú

stavbu pľe špeciálny stavebný úľad podl'a $ 120 stavebného zákona vydala obec Rovinka
závaznýmsianovisĹom pocll'a $ l40b č. SU-l 143^4385ĺ20l8/2/I-IAN zo dťn 12.11.2018.

Úrad BľaÚislavského samosprávnelro kraja, oĺlboľ dopravy č, 03683/2018lPK-102 zo

dňa 24'a7,2018: S vydaním stavebného povolenia na stavbu ,'Autobusová zastátvka

Malinová",podľa predloženej dokrrmentácie, súlrlasíme s nasledujúcimi podmienkami:
' na vozovke cesty III/I055 nebtrcle žiadrra skládka materiálov zo stavby

a nebude ohľozená bezpečnosť cestnei pľemávky,
_ dopľavné značenie podlieha odsťrhlaseniu okľesného ľiaditeľstva PZ oDI

Senec a určeniu okľesného fuaĺlu Senec oĺlboľ cestnej dopľavy a pozemných

komunikácií,
- po vydaĺí pĺávoplatného kolaudačného ľozhodnutia bezodplatne previesť

objekt ľozšírenia cesty IIĺ11055 do mqietku Bľatislavského samosprávneho

kraja vľátane mqietkového vyspoľiadania pozeľnkov,
_ odpoľťrčame zľiadenie autobusovej zastávky aj v opaónom smeľe,
- k uvedenej stavbe je potľebné stanovisko spoločnosti Slovak Lines, a.s.,

- cĺoclľžať technické podmienky stanovené spľávcom * RCB, a.s'

Regionálne cesty Bľatislava, a.s. č'956i18l1079/oSI zo dňa27.a7.2aI8: S vybudovaním

autóbusovej z.astávky na ceste III/i055 vintľaviláne obce Dunajská Lužná súhiasime.

Plocha autobusovej zastávky bude po ukončení stavby bezodplatne odovzdaná do

vlastníctva Bľatislavského samospľávneho kľaja s hodnotou objektu a majetkovoprávne

vyspoľiadaným pozemkom, bez chodníka a pľístľešku, vľátane dopľavného značenia na ceste

dyioss. V zmysle pľedíoŽenej pľojektoiej dokumentácie pózaaujeme na celej dĺŽke

autobusovej zastávky zarezanie krytu vozovky cesty III/1055 avloženie dilatačného pľvku

(hmoty), s vybudovaním konštľukcie zastávky s cementobetónovým krytom. Povľchové

odvodnenie plochy autobusovej zastávky je nutné zabez,pečiť s priečnym sklonom smeľom

od cesty III/i055 do uličnej vpuste a zaústením do vsakovacej jamy pod chodníkom (výkĺes

č. 8). Po skončení stavebných pľác je nutné na úseku tnimo autobusovoj zastávky zachavať,

ľesp. pľehíbiť cestnú pľiekopu, za ňou umiestniť nový chodník. Dopľavné značenie

podli"ľ'u súhlasnómu zŕtväznemu stanovisku okľesného ľiaditel'stva Policajnóho z,boľu oDI
š*n"" a uĺčeniu okresným irradom Senec odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií.
0kľesnó ľiaditel'stvaYZv Senci, oDI č. oRPZ-sC-oDI-1-388/2018 zo dňa 23.07.2018:

súhlasí za splnenia nasledovných podmienok :

- navľhovanú autobusovú zastávku poŽadujeme nasvietiť verejným osvetlením
v zmysle STN 736110,

- okľaj DZ nesmie zasahovať do vol'nej šíľky pľiľahlého jazdného pľuhu,

spodný okľaj DZ (aj dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povľchom časti
komunikácie, v ktoľej je značkaumiestnená, v zmysle sTN 018020,
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- toto stanovisko nenahľádza povolenia iných správnych a dotkrrutýolr oľgátrov
a otganizácií a platí 6 mesiacov od vydania. Akákol'vek zmena vyššíe
uvedenej stavby mázanásledok neplatnosť stanoviska oDI sC,

- investoľ pľed začatím stavebných pľác zasahujúcich do dopravného pľiest<lľu
pľil'ahlých komunikácií, je povinný pľedložit' pĺojekt oľganizácie dopľavy
počas výstavby - pľenosné dopľavné značenie, na tunajší oDI Sc rra jeho
odsúhlasenie, najneskôľ 30 clní pľed jeho začatím,

- TDZ Žiadame znovu pľedložiť k odsúhlaseniu, najneskôľ 30 clní pľed
kolaudačným konaním objektov komunikácií a spevnenýclr plôclr,
oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpoveclnej
za spľávnosť a funkčnosť osadenia znať>enia počas prác' najneskôľ 24 hod.
pr ed zaéiatkom o sadeni a DZ,

: oDI Senec žiada, aby bol včas infoľmovaný o prípadných zmenách
v súvislosti s pľedmetnou stavbou a aby bol včas pľizvaný ku kontľole
pouŽitia ľesp. osadenia dopľavného značenia

K pouŽitiu odsúhlaseného trvalého a dočasného dopravného značenia je potľebrré vydať
urče-nie ($ 3 zákona číslo 135/196l Zb.), ktoľé Žiadame zaslď k hore uvedenému číslu.
okľesný dopľavný inšpektoľát si záverom vyhradzuje pľávo v spolupľíci s dotknutými
oľgánmi aotganizáciami v pľípade potľeby riešenia aktuálnei dopravno _ bezpečnostnej
situácie v danej lokalite na prípadne zmeny, úpľavy alebo cloplnenie tolrto .stanoviska
Slovak Lines č. 385/1000/18 zo dňa 17'04.2018: Z rrašej stľany ako dopľavcu, ktoľý
vykonáva pľavidelnú pľímestskú autobusovú dopľavu nemáme pľipomienky k pľedloženej
pľojektovej dokumentácii. Vzhľadom k tomu, že v smere z Dunajskej Lužnej do AlŽbetinho
Dvoľa nie je plánované zľiadenie zastávky, dovol'ujeme si pripomenút', že by bolo vhodné
v budťtcnosti zľiadit'zastávku aj v tomto smere.
Oľange Slovensko, a.s. č. BA-0754/2018 zo dňa 05.03.2018: Nedôide ku stľetu PTZ
pľevádzkovateľa oľange Slovensko a.s' Metodova 8, 821 08 Bľatislava. Existujťrce PTZ sir
chľánené ochranným pásmom._ V káblovej ryhe sú uložené HDPE tľubky, optické káble
aspojky ľôznej funkčnosti. Úaaje otechnickom stave apočte HDPE'poukytn*-" po
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení tľasy.
Slovak Telekomo a.s. č. ó611805416 zo dňa 26.02.2a18: Dôjde do styku so siet'ami
elektľonických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI
SLOVAKIA' s.ľ.o.. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. požadujú zahľnút' do
podmienok uľčených stavebným úľadom pre vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochľany SEK, ktoľé sú rreoddelitelhou
súčasťou tohto stanoviska. Zálroveŕ. je stavebnik povinný rešpektovať nasledovnó:

1' Existujúce zaňadenia sú chľánené ochranným pásmom ($68 zákona č.
351/20Il Z.z.) azároveťt je pohebné dodržať ustanovenie $65 zákona č.
35|l20l1Z.z. o ochľane pľoti rušeniu.

2. Vyjadrenie stľáca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo
vyjadrení, v pľípade zmeľy vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu
žiadosti, v pľípade ak uvedené paľcelné číslo v Žiadosti nezodpovedá
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebnĺk nesplní povinnosť pod}'a bodu3'

3. Stavebník alebo ním poveľená osoba je povinná v pľípade ak zistil, že jeho
zámer, pľe ktoľý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,
a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochľannóho pásma
týchto sieti (najneskôr pred spľacovaním pľojektovej dokumentácie stavby),
vyzvat'spoločnosť Slovak Telekorn, a.s. na stanovenie konkľétnych
podmienok ochľany alebo pľeloženia SEK prostľedníctvom zamestnanca
spoločnosti poveľenóho spľávou sieti: Jumj Csiba, iuľaj'qsibaíg).telekom.sk,
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+42I 2 58829621
4. V zmysle $ 66 ods. 7 zilkonač,.351l201l Z'.z. o elektľonických

komunikáciách sa do pľojektu stavby musĺ zakresliť priebeh všetkýclr
zaľiadení v mieste stavby' Za splnerrie tejto povinnosti zodpovedá pr'oiektant.

5. Zároveňupozoľňujeme stavebníka, Že v zrnysle $66 ods. 10 zákona č.

35ln0l1 Z.z. je potľebné uzavrieť dohodrr o podmienkach prekláclky
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavrctia
dohody nie je možné pľeložit'zľealizovať pľekládku SEK-

6. Upozoľňujeme Žiadateľa,že v textovej časti vykonávacielro proiektu mursĺ

Íigurovať podmíenka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA'
s.ľ.o. o zákaze zľiaďovaniaskládok ĺnateľiálu a zľiaďovania stavebných
dvoľov počas výstavby na existrrjťlcich poĺlzemných kábloch a projektovaných
trasách pľekláclok podz.,emných te l ekoĺnunikačnýc h veclení ĺr zaľiaclení.

7. V prípade ak na Vami deĺinovanoľn Ĺlz.stltí v žiad<lsti o vyjadrtnie sa
nachádza nadzemná te lekomunikačná si et', ktorá j e vo vl astnĺctve S lovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o., je potľebné zo stľany

žiadateľ a zab ezpeéiť nacl zemnú s ieť p ľot i p o škocl eniu al ebo naru šeniu
ochľanného pásma.

8' Nedodržanie vyššie uvedenÝch podmienok ochrany zaľiadení je poľušením
povinností podl'a $ 68 zákona č. 35ll2011 Z'z. o elektľonických

kpmpni kpclác.Jr v_pl atn gľľ" .zne nÍ.

?. V pľípade. Že Žiadatel' brrde so zemnými pľácami alebo činnosĹ'gu
z akýchkol'vek dôvodov pokľačovat'po tom. ako vydarré vyjadľenie stľatí
pletnostijq-povi$ý zaqtayiť ze{nnó ptaae -a požiadď q-nové vyj adrpnle.

Pľecl ľealizáciorr výkopových pľác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie
polohy SEK spoločností Slovak T'elekom, a.s. a DIGI stoVAKIA' s.r.o. na
povľchu teľénu. Vzhl'adom k tomtl, že na Vašom záujmovom území sa rnÔžu

nachádzať zaľĺadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napľ' ľádiové
zat'iadenia, ľádiové trasy, televíme káblové rozvody, týmto upozoľňujeme
Žiadateľana povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zaľiadení.

l0. VvtÝčenie polohv SEK snQločno_sli Slq_v-_4k-.ľ-qlekom a-s. a DIGI
SLOVAKIA. s.ľ.o. na povľchu teľénu qlkoná Slovak Telekom. a's' základe
gbjednáyky zadanej cez inteľnetovú aplikáciu na stľánke:

https;1lwww.tplekonr.slďvyj adr.eniir

Vytýčenie bude zľealizované do tľoc.h týŽdňov o.fu:odania obiednávkL
l l. Stavebník alebo ním poveľená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie

uvedené body dodrŽať pľi svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochľany
SEK, ktoré tvoľia prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žíadateľ môže vyjadrenie použiť iba pľe účel, pľe ktorý mu bolo vystavenó.

okrem použitia pľe účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej
realĺzácie výstavby, žiadxeľ nie je opľávnený poskytnuté inform ácie a déta

däej ľozširovať, prenajímať alebo vyuŽivať bez súhlasu spoločnosti Slovak
Telekom, a.s..

ls. Žiadateľa zťroveňrrpozoľňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť
nehnuteľnosť na verejnťr elektronickťr komunikačnú siet' úložnym vedením,
je potľebné do pľojektu pľe územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
pľípojku.

t 4. Po skytovatel' ne gar'antuj e geodetickú pľesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie
dát v elektľonickej foľĺne nezbavuje žiadateľapovinnosti požiadať
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o vytýčenie.
Dôležité upozornenie; od l ,l.20t7: V $ 67e ods.l zakon a č. 35|/2011 Z.z. o clcktľoniokýoh
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené bucĺovy a birdovy, ktoré
pľechádzajú stavebnými úpľavami wútoľných rozvodov, na ktoýclr uskutočrreníe je
potľebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokoľýchlostnou fyzickou infľaštľuktúľou
v budove a pľístupovým bodom k nej.
Ministeľstvo obľany sR - agentúľa spľávy majetku č. AsM_50_553l20l8 zo dňa
05.03.2018: S ľealizáciou akcie podl'a pľedloženej dokumentácie sťrhlasíme pri splnení
niŽšie uvedených podmienok. Invostoľ/projektant/je povinný infoľmovaŕ o iy"hto
podmienkach príslušný územný orgĺĺn a stavebný úľad. Spojovacie káble ani iné inžinieľske
siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sťr v pľiestoľe stavby evidované. Vyjadľenie plat|za
pledpokladu, Že nedôjde ku zmenám v hlavných paľametľoch stavby (situovanie, zvýšenie
objektov, ľozsah a pod.) Vyjadľenie plaĺí dva ľoky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne
projektu i pľe všetky ďalšie konania. Na jeho záĺklade je možné vydat' ťrzetnne
i vodohospodárske ľozhodnutie a stavebné povolenie.
Ministeľstvo vnútľa SR _ sekcia infoľmatiky, telekomunikácií a bczpečnosti MV SR -
odboľ telekomunikácií č. SITB-OT4-2018/00030|-|62 zo dtlĺt 02.03,2018: V zárrjnrovotn
iszemí pte realizáciu budúcej stavby ,,Autobusová zĺlstavka Malirrováť' lokalita ulica
Jánošikovskä 466/7 Dunajská Lužná, na pozemkoclr s pirľcelnými číslami trvederrými
v dokumentácií, v katastľálnom území Nové Košaľiská, nemá MV SR Žiadne vlastné
telekomunikačné siete'
Hydľomelioľácie, š.p. č. 4587-2lnanu8 zo dňa 16.08.2018: Po pľeverení predloženej
dokumentáoie a dostupných mapových podkladov Vám oznamuje, že stavba ,,Autobusová
zastávka Malinováo' v k'ú. Nové Košar'iská sa dotkne hydľomelioračných zariadeni v spľáve
Hydronreliorácie, š.p. nasledovne:

-na p.č. 596/66 neevidde!0g žiadne lrydľomelioraéné zariaderria
-na p.č. 476ll sanachädzapodzemný ľozvod závlahovej vody _
vetva Kl DN l00 vodnej stavby,,ZP Rovinka_N.Košaľiská I."
(evid.č. 520| 3l5). Stavba závlahy bola daná do užívania v r.L979
s celkovou výmerou i 083 ha. Závlahovávetva je vedená mimo
záujmového územia zävlahy .

-navrhovaná stavby,,Autobusová zastávka Malinovií" sa
ávlahovej vetvy Kl DN 100 uvedenej ravlahy nedotkne

S vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,Autobusová zastžlvkaMalinová" na p.č. 596/66
a476l1v k.ú. Nové Košaľiská súhlasíme.
Západoslovenská distľibučná č. CD 57478ĺ2aft/St zo dťn 24.07.2018: S predkladanou
pľojektovou dokumentáciou pľedmetnej stavby ,,Autobusová zastávka Malinová, Dunajská
Lužná, p.č' 596/66 a476ll, k.ú. Novó Košaľiskď' ako dokumentáciou pľe stavebné

v zásade ..súhl'asímď'. za pľedpokĺadu splnenia nasledov4ých pod,4ni_e,ĺrpk:

distribgČná..p.s. (silové aj oznamovacie) adodľžať ich ochľanné pásma podl'a s 43
zákona257ĺ2a|2 Z.1. o eneruetike aieho noviel.. Zakľeslbvanie sietí je možné vykonať
pľe zariaclenia VN aNN na tíme spľávy energetických zaľiadení VN aNN Bľatislava _
mesto, }'Iľaničná č.14, pľe zaľiadenia VVN a zaňaďenia oznaÍnovacie na tíme spľávy
sietí VVN Čulenova č' 3'

2. Požaduje dodľžanie ochľanného pásma všetkých VVN, VN aNN vedení definovaných
podl'a $ 43 Zákona o eneľgetike é.25l/20l2 Z.z. a o änene a doplnení niektoľých
zákonov, s ktoľými osoby a mechanizmy vykonávajúce pľáce súvisiace so stavebnými
prácami danej stavby môžu pľísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná
vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnost', alebo
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3. zdržujrlrcich sa na stavbe, o pľavidlách bez4ečnosti pľáce v blízkosti vVN, VN a NN
vedení.

4. Pĺed začatírn zemných prácana eneľgetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných tľasách požiadaĺ' o pľesné vytýčenie a identifikovanie káblov
patľiacich spoločnosti Západoslovenská distľibučrrá, a.s'.

5. Pri kĺižovaní a sťrbehu zariadeni birdovaných v ľámci hoľeuvedene.i stavby
z distľibučnými sieťami spoločnosti Západoslovenská distľibučná' a.s. doclľžĺavat'

ustanovenia noľmy S"ľN 73 6005.
6. . Zemné pľáce pri kľižovaní a súbehtr zariadení spoločnosti Zápacloslovenská

distribučná, ä'S.* požadujeme vykonávať so zvýšenou opatľnostbtt * ľučnýĺn spôsobom.

Pľi pl'ócach dodľŽiavať bozpečnostné pľedpisy a ustanovenia prísltršrrých S'IN.
Toto stanovisko nenahľáclza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka poz,en:ku Zárpadoslovcnská
distribučnďZápadoslovenská eneľgetika, a's'.
Za detailné technické ľiešenie v ztnysle platnýclr pľedpisov a S'l'N zodpoveclá pľojektant.

Bľatislavská vodáľenská spoločnost', a.s. č.30435/2018lsk z-o ĺltia 24.07.2aI8: Kstavbe
,,Autobusová zastäxka Malinovď' ne.máF-re qámietky, len ak buclú splnenó naslcclovné
podmienky BVS:
l. Akúkoľvek stavebnú alebo irrú činnosť v tľase veľejného vodovodu a veľe.jrrei

kanalizácie.. vľátane ich pásma ochľany, je moŽné vykonávať len v spolupráci apoĺĺl'a
pokynov pľíslušného pľacovníka BVS, Divĺzía distribúcie vocly (ďalej len ,,DDV") (p.

Hájovský, kontakt: a9a2 964 455) adivizia odvádzania odpadových vôd (ďalej len

,,DooV*) (p' Vďek, kontakt: 0903 557 a7T'
2. Pľi akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pľi ktoľej by mohlo dôjst' ku kolízii

s vocĺohospodár'skymi zariadeniami požaduieme ľešpektovat'naše zaľiadenia a ich pásrna

oclľany vľátane všetkých ich zaľiadení a súčastí podl'a $ 19 zákona č,. 442Da02 Z. z..

o veľej ných vo dovo d o ch a veľej ný ch kanalizilciác lr.

3. V tľase vodovodu a kanalizacie, vľátane pásma oclrľany, je zakázané vykonávat'zemné
práce, umiestňovat'stavby a objekty tľvalého chaľakteľu, umiestňovať konštrukcie alebo
iné podobné zaľiadenia alebo vykon&vď činnosti, ktoľé obmedzujil prístup k veľejnému

vodovodu alebo veľejnej kanalizácii alebo ktoľí by mohli ohľozit' ich technický stav,

vysáďzať tľvalé poľasty, umiestňovat'skládky, vykonávať teľénne úpravy a podobne.

4. Z dôvodu uľčenia pľesnej polohy vodĺlhospodaľskych zaľiadení vzhl'adotn na

navrhovanit stavbu Žiadame vytýčenie slneru a výšky vercjrrého vodovodtt, veľe.inej

kanďizácie a sťrvisiacich zaľiaĺlení vteréne podl'a zákonač,. 44212002 Z.z. o veľejných
vodovodoch a veľejn;ých kanalizáciách v znení neskorších pĺedpisov. Uvedenú služ-bu,

ľesp. Žiadosť o vytýčenie, odpoľúčame objednať cez podatel'ňu BVS na základe
objednávky na pľáce (tlačivo nájdete na našej webovej stľánke www.bvsas.sk alebo
v kontaktných centľách).

5. K objednávke na vytýčenie existujťrceho veľejného vdovou alebo kanalizácie je potľebné

doložit' situáciu šiľších vzťahov a kópiu katastralnej mapy so zákľesom veľejných
vodohospodáľskych zaľiadeni v danej lokalite.

6. Pľi tesnom súbehu a kľiž-ovaní inžinieľskych sietí s veľejnými vodohospodáľskymi
zaľiadeniami je potrebné dodržat' sTN 73 6005 o pľiestoľovej úprave vedenl
technického vybavenia vľátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové pľáce v pásnre ochľany vodohospodáľskych zariadeni a pľi lľiŽovaní s nimĺ
poŽadujeme vykonávat' ručne, v otvorenonr výkope. Pľi zemných prácach je potľebné

v plnom ľozsahu ľešpektovať ľozvody vodovodov akanalizäcií, aľmatury, poklopy,
šachty, signalizačné zaľiadenia' pľenosy' jestvujúce objekty a pod. odkryté miesta na
vodovodných potľubiach musí pľecĺ zásypom skontľolovať pľíslušný pľacovník DDV
a DooV. ZalÁjeĺĺe výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom pľedstihu

nahlásiť príslušnému pľacovníkovi DDV a DooV.
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8. Pľi zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komurrikáoií alebo irrýclr
stavieb v pásme ochľany je stavebník, v záujme ktoľého sa tieto zťrsalry vykonárvajťl,
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobit' novej ťtľovni povľchtt všetky
zaľiadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a veľejnej kanalizácie rnajťlcc vzťah
k terénu, k pozemnej komuníkácii alebo inej stavbe. Tieto pľťrcc môže stavebník
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo veľejne.j kanalizácie,
prípadne pľevádzkovatel'a.

Kobjednávke na vytýčenie existujúceho veĺejného vodovodu alebo kanalizácieje potľebné
doložiť infoľmatívrry zákľes GIs BvS, ktoľý Vám zasielanre v pľílolre.
BVs si vyhľadzuje pľávo Zmeny vyjadľenia na základe novozistených skutočností.
Vyjadrenie BVS je platné clva roky.
Vodohospodáľska výstavbao š.p." č.59Drcal20l8 zo dňa 13.07.2aft:
VoDoľIosPoDÁRsKA VÝSTAvnÁ š.p. nemá nánrietky ku pľedloženej projektovej
dokumentácii ,,Autobusová zastávka Malinová", stupeň dokumentácie ,,Stavebné
povolenie".
SPP Distľibúcia a.s. č. T'D/NS/0093l20l8/An zo dila w.a3.2a18: V záuinrovon ilzemí sa
nachádzďnachádzaji: - plynáľenské zaľiadenie (technologický obiekt): STt-ctistľ,!bu_č:rý

plynovod D90. PN 90kPa" PE
- ochľanné pásmo plynáľenského zaľĺad$nia: á.R_q

- bezpečnostné pásrrro plynárerrského z.aľiadenia: áno
SPP - D, ako prevádzkovatel'clistribučnej siete, poclľa ustanovcnia ákona č.25L/20l? Z.z.
o eneľgetike a o zmene a doplnení niektoýoh zákonov v z,není neskorších pľedpisov (ďalej
len ,,Zákon o eneľgetike";: SÚHLASÍ s vycĺaním stavebného povolenia nď vyssie uvedenň
stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEoBECNE, PoDMIENKY:
- Pred realizáciou zemných pľác ďalebo pľed začatím vykonávania irrých činnosti, je stavník

povinný požiadat'SPP-D o pľesné vytýčenie existujircich plynáľenských zaľiaclení na
zélklade písomnej objeclnávky, ktoľú je potľebné zaslať na adľesu: SPP - distribúcia. a.s..
Sekcia ťrdržby" Mlynske Nivy 44lb. 825' l l Bľatislava, alebo elektronicky,
pľostredníctvom online Íbrmuláru zveľejneného na webovom sídle SPP-D
(wlv'w'slu:diĺb'ibucia. *)'

- v zinjme pľedchádzaniu poŠkodenia plynáľenského zaľiadenia, ohľozenia jeho pľevádzky
ďalebo prevádzky distľibučnej siete, SPP-D vykonáva b.gzplqtlre vytyčovanie
plynáľenských zaľiaclení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania neprcsiahne l
hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie pľác v ochľannom pásme plynáľenských zaľiadení
zástupcovi pľevádzkovateľa SPP-D (p' Iludolf Híľner, tel.č. +42l 33 ?423300) najneskôľ 7
dní pľed zahájením plánovaných pľác,

- stavebník je povinný zabezpečiť pľístupnosť plynárensk1ých zaľiadení počas realizácie
činnosti z dôvodu potľeby pľevádzkovania plynárenských zaľiadení, najmä výkonu
kontroly pľevádzky, údržby a výkonu odboľných pľehliadok a odboľných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynáľenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
rea|izácie činnosti v oclrr'annom pásme plynáľenských zariadeni,

- stavebník je povinný ľea|izovať qýkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynáľenslqých zaľiadení v súlacle s STN 73 3050 ažpo

predchádzajúcom vytýčení plynáľenských zariadení výhradne ľuš$g bezpoužitia
stroj ových mechanizmov,

- ak pľi výkopových pľácach bolo odkryté plynáľenské zaľiadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pľed zasypaním výkopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynáľenského zaľiadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloŽenia výstľaŽnej
fólie, výsledok kontľoly bude zaznamlnaný do stavebnóho dennĺka,
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_ pľístup k akýmkol'vek technologickým zaľiadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je pľísne zakénanä,pokiaľ sa na tieto pľáce nevťahuje vydané povolenie SPP_D'

- odkryté plynovocly, káble, ostatné inžinieľske siete musia byť počas oclkľytia z.abezpečené

pľoti poškodeniu,
_ staveĹník nesmie nad tľasou plynovodu ľealizovať také teľénne úpľavy, ktor'é by zrĺrenili
jeho doteľajšie krytie a hĺbku uloŽenia, v pľípade zmeny úrovne teľénu požadtrjeme všetky

zaľiadenia á poklopy plynrĺrenských zaľiadení osadiť do novej ťtľovne teľélrtt,

- každé poškodenie zaľiadenia SPP-D, vľátane poškodenia izolácie potľubia, mrrsí byť ihneď

ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 l ll727,
- upozoľňujeme, že SPP-D ľnôž_,e pľi všetkých pľípacloch poškoclenia plynáľenských

zaľiadení podat'ppdlet na SlovsnskÉ.obchgdnťr inšpelĺciu (SoI), ktorá je opľávnená za

poľušenie povinnosti v ochľannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynáľenského

zaúadeniauložiť podl'a ustanovení Zákona o errergetike pokutu vo Yýšks 300. eur:až

l50 000 errľ. poškodením pl}'nárenského zaľiadenia môŽe dôisť aj k spáchaqĺ}.tľcs-tnélro

činu všeobecného ohľozenia podl'a $ 284 a $ 285, pľípadne tľestnéh.p činu poškodzovania

a ohľozovarl!4 pľevádzky všeobecne pľospešrrého zaľiadenia podl'a $ 286, alebo $ 288

zákona č. 300i2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri rca|izäcii stavby dodrŽiavať ustanovenia Zákonao eneľgetike,

Stavebného iák nuainýchvšeobecne zétväznýchpľávnychpľedpisov, ako aj podnrienky

tlvedené v Záryisez vytýčenia plynáľenských zaľiaclení ataktieŽ ustanovenia T'echrrickýoh

pĺavidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 0l, 700 02,
- stavebnĺk je povinný rešpektovat' a z.,ohl'adniť existenciu plynáľerrských zariaďení alaleba

ich ochľanných a/ďebo bezpečnostných pásiem,
- stavebníkje povinný pri súbehu akľižovaní navľhovaných vedení s existujúcimí
plynáľenskýái zaľiacleniami clodľžať minimálne odstttpové vzdialenosti v zmysle STN 73

6005 a TPP 906 01,
_ stavebník nesmie v ochĺannom pásme plyrráľenskýchzariadení v zmysle (i79 a $80 Zákona

o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontľolné šachty, tľvalé porasty a pod.,

osoBITl!É ľoDMIENKY:

090,
- ŔeŠpektovat'všetky existujúce pl}ĺnáľenskÉ'.Zariadenia v zmysle platnej legislatív-

ou* pu''ajská Lužná č.Haní-4003l364/2al8-4098ĺ2018 zo dňa 05.03.2018: obec
Dunajská Ližná, zastťrpená starostom obce Štefanom Juľčíkom, súhlasí s pľoiektovou

dokumentáciou, podl'a pľedloženej Žiadosti čj. 4}a3ĺ20l8 zo dňa 28.a2.20I8, za ďodĺžania

nasleduj úcich podmienok:
- v pĺpäde po8kodenia existujúceho chodníka, spevnených plôch, komunikácie a verejného

owet1eniapri rcalizácii zástavového pruhu so spevnenou plochou, ľozšírenia existuĺjúceho

chodníka ďpri ľozkopávke potľebnej k pľekládke veľejného osvetlenia v danej lokalite,

uviesť všetŔo do pÔvodného stavu a taktiež zabrániť k poškodeniu majetku obce
- minimalne obmedzit'pohyb chodcov a automobilovú dopľavu
- všetky výkopové pľáce a konečné terénne úpľavy budú vykonané na náklady investoľa

- sphiŕ všetky náteŽitosti územného a stavebného konania, vľátane suhlasných stanovísk

správcov a majiteľov susedných rrehnuteľností, ak budir potľebné

V zmysle $ 4 zákona č,.|4ýlgg5 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších pĺedpisov je

žíadateť oslobodený od platenia spľávnych poplatkov.

l0
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odôvodnenie

Stavebník, obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 446/?,gaa 42 Dunaiská Llžná vzastúpení
Motoľ Team Prievidza, zdľuženie, ÍJlica A.Ž'aľnova 9/8, Pľieviclza, koľešponclenčná adľesa
Komenského 415, 97231 Ráztočno podal dlia 04.07.2an na okresrrý ťtľad Senec odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný úľad (ďalej len ,,stavebný
úrad") Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,'Autobusová zástavka Malinová" v k'rji'
Nové Košaľiská na parc' Ô' 596/6ó a č:. 476ll.

Dňom podania žiadosti bolo zašaté, stavebné konanie v trvedenej veci.
Z dôvodrr, že tunajšiemu úľadu neboli pľedloŽené náleŽitosti podanía v zmysle $ 58 ods.(l) a (2)

zltkona č,.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon) vznení
neskoľších pľeĺĺpisov, vyzval navľhovatelh o doplnenie podkladov v zmysle $ 60 ods. (l) zákona č.

5011976 Zb. v lehote do 60 dnĺ pod č. OU-SC-OCDPK-20].8la]lj;684l1ivAR <lňa 30.07.2018
azaľoveň pľerušil spľávne konanie ľozhodnutím č. OU-SC-OCDPK-2018/0l0536/2/VAI{ z'o clňa
30.07.2018 (právoplatné dňa 06.08'2018)' Podklaĺty boli pľiebežne doklaclané.

Po posúdení podkladov pľe vydanie stavebnélro povolenia stavelrný ťrracl clťra 2t.a6.2()l9 pocl č.
OU-SC-OCDPK-2019/00l322/VÄR oznámil a dňa 08.08.20l9 pocl č. oU-sC_oCDPK_
20|9/00l322/lĺvAR cĺooznámil účastníkom konania ako aj clcltkntrtým oľgánom z,ačatie stavebného
konania a uľčil lehotu 15 dní ľesp. 7 dní (v doozruĺmení) odo dňa doručenia na uplatnenie námietok
a stanovÍsk'

V stanovenej lelrote nebolo stavebnému úradu cloručené Žiadne nesúhlasné stanovisko.
Pr'ipomienky dotknutých orgánov a iných organizácií vyplývajúce z vyjadrení k stavebnému

konaniu zohľadnil tunajší stavebný úľad v podrnienkach tohto rozhodnutia, pľičom stavebnĺk .ie
povinný v ľealizačnej dokumentácii zosúladit'a ľešpektovat'pĺlclmienky clotknutýolr otgátrov štátnej
správy uveclené v stanoviskách k stavebnému konaniu.

Keďže stavba nie je v ľoz,poľe so záujmami spoločnosti a neboli zistenó dôvody, ktoré by bránili
vydaniu stavebného povolenia, okresný úracl Senec odboľ cestnej dopľavy apozemných
komunikácií, ako pľíslušný špeciálny stavebný ťĺrad rozhoclol tak, ako je uvedené vo výľokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu je možné podať odvolanie na okresný úľad Senec odbor cestnej
dopľavy apozemných komunikácií, Huľbanova 27,903 01 Senec do 15 dní odo dňa jeho
oznámenia podl'a $ 54 zátkona é'7LĺI967 Zb. o správnom konaní' Toto ľozhodnutie je
pľeskúmatelhé sťrdom po vyčeľpaní ľiadnych opravných pľostriedkov.

Doľuču-ie s4-:

Účastníci konania:
l . obec Dunajská LuŽná, Jánošíkovská' 446ĺ'7 , 900 42 Dunajská Lvžntĺ
2. Motor Team Púevidza,zdľužsnie,Ulica A. Žaľnova9/8, Pľievidza, korešpodenčná adľesa

Komenského 4l5, 972 3 l Raztočno
3. Bratislavský samospľávny kľaj, Sabinovská 16, P.o. BoXl06,820 05 Bľatislava25
4 - Richaľd Chudý, Anĺlrusovov a 1a7 4/7, Bľatislava
5' Miľoslava Chudá, Andrusovova, 1074/7,Bľatislava
6. Bc' Pavol ondeľík, Exnáľova 24, Bľatislava

It



7. Ing. Fľederika Magátová, Velčice 330, Sĺazany
8. Mgľ. Torĺáš Kľajíček, Jarrtáľová 16, Bmtislava
9, Lívia Kaňuková, Vodáľenská 20l l/38, Poprac{

l0. Peteľ Kaňuk, Vodárenská 20lll38, Poprad
l l. Juľaj olaclr, Toplianska 20, Bľatislava
l2. Milan Kabátm Malinovská |30517, Dunajská LuŽná
l3. Mgľ' Vladirniľ Jančok, Lipnioká 398/1 10 Dunajská LuŽllét

l 4. Daniela Jančokova Bľatislavská 5801 44, Tolrrášov

l5. Ing. Vladimír Jančok, Lipnická 398ll 10 Dunajská Lužná
l 6. Zdčnka Jančoková, Lipnická 39Bl1 l 0, Dunajská LuŽnát

l7- Katarína Pagáčovám Dunajslcá l-užná l4íl
18. Anrra Hicleghetyova, Dunajská LuŽná 690
l9. Eľika Mikušová, Pečnianska 9, Bľotislĺvo
20. ZuzanaMikušová, Pečnianska 9, Bratislava
21. Mário Mikuš, Pečnianska 9, Bľatislava
22. Andý Mikuš, Jánošíkova 479, Dunajská LrrŽná

Dotknuté oľgány :

l ' okresný dopľavný inšpektoľát v Senci, Hollého 8, 903 0l Se nec

2. Regionálne cesty Bratislava a's.' Čučoľieclková6,82'7 l2 Bľatislava

3 . oU sc ŽP, ťrsek št' voĺlnej spľávy, Huľbanovn 2 l, 903 0 l Senec

4. oU sc Žp, št. ochrany pľírody,
5. oÚ sc ŽP, úsek odpad. hospodáľstvo
6' 1RHAZZv Pezinku,Ilasičská 4,902 0l Pezinok
1' SPP.- distľibťlcia a. s., Mlynské nivy 44/a,825 l l Bľatislava

8. Stovak'l'elekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bľatislava

9. orange Sĺovensko a.s., Metoclova 8,82I 08 Bľatislava

l0. zsE áistribúcio n.s, Čtllonova 6' 8l6 47 Bľatisĺava 
'

1 l. BVS a.s. Prošovská 48, 826 46 Bratislava29
12. ĺnšpektor'át práce, ul. Za kasáľňou č. l, 831 04 Bratislava

l3. Slovenský zviiz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 85l 0l Bľatislava

14. Únia nevicliacich a slabozľakých Slovenska, Sekulská l, 842 50 Bľatislava
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