
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č j.sÚ- 3419 /2017 -20 t 8/I(K V Miloslavove 10.01.2018

ROZIJODNUTIE
obec Miloslavov' ako pľíslušn stavebn; lirad l.stup a podl'a $ l17 ods.l zákona

ě.5011976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov
(stavebny zźlkon), na základe vykonaného konanią podľa $$ 39' 39a ods.1,2 stavebného
zźtkona v spojení s $ 4 vyhl. MZP SR ě.453/2000 Z.z', ktorou sa vykonávajír niektoré
ustanovenia stavebného ztlkona a podl'a $ 26 ods.l a $$ 46'47 zźlkona č)'7l/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby :

,, BV RZ,6rfV. etapa - Technická infľaštľukt ľa a komunikácia"
veľejnou vyhláškou

v členení stavby na stavebné objekty:
So01 Hľubé teľénne r pľavy
So02 Pľedĺženie veľejného vodovodu
So03 PľedÍženĺe veľejnej kanalizácie
So04 Distľibučn ľozvod l[N
so05 Veľejné osvetlenie
S006 Komunikácĺe a spevnené plochy

' so07 Slabopľ dové ľozvody
So08 Zemné pľípojĘ ItĺN

miesto stavby: na pozemkoch podl'a ľegistra,,C" parc. č' 500/376 (KN ,,E" parc. ě.

11I2ll' KN ,,C" parc. č. 500/5), 440ll,5001192,500/82' 500/98' 477ll'
503/2, k. . Miloslavov

navrhovatelbvi : LT Ih[vEsT, s.ľ.o.' Alžbetin Dvoľ 1452, 900 42 Miloslavov,IČo: 5l 002
566 ( na zák|ade Zmlix o uzavretí bud cich kripnych zmlilv zo d a
25.09.2017)

čel stavby : inžinieľske stavby - podl'a $ 43a ods.3 písm.a), g), i) stavebného zákona

I. PRE UMIESTNENIE A PRoJEKTovU ľnÍpnĺvu sA unčuĺÚ TIETo
PODMIENKY:
l/ Stavba bude umiestnená podl'a overenej projektovej dokumentácie stavby pre rizemné
ľozhodnutie' vypracovanej v 09l20I7 s JFcon, s.r.o., Dľužstevná 94Ż16,031 01 Liptovsk;
Mikuláš, zodpovedn; m pľojektantom Ing. Peter Lobotka' PhD., reg. ě. 5449*A1tak' ako je to
zakľeslené v kooľdinaěnej situácii na podklade katashálnej mapy, ktoľá tvorí neoddelitelhri
sriěasť tohto ľozhodnutia.
2ĺ Stavba bude umiestnená na pozemkoch registra ,,C" parc. ě. 5001376 (KN ,,Eo' parc. č.
Ill2/I, KN 

',Co' 
paľc. č. 500/5), 440/l, 500ll92, 500182, 500/98, 477ll, 503lŻ, k. .

Miloslavov
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3/ Projekt stavby pre stavebné povolenie spracovať oprávnen; mi osobami' v zntysle
ustanovení $43d' $43e, $47 stavebného zákona a podl'a vyhl. ě. 53Ż12002 Z.z. o všeobecĺiy'ch
technicĘch požiadavkách na q stavbu a o všeobecn1 ch technicĘch požiadavkách na stavby
uźivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie.
4/ V projekte stavby pre stavebné povolenie spľacovať PoV a pľepravné trasy tak, aby poěas
q stavby nedochádzalo k zhoršeniu Životného prostredia zv.- šenou prašnosťou, hluěnosťou
a k zhoršeniu bezpečnosti cestnej a pešej pľemávky. Zariadenie staveniska umiestniť na
najvzdialenejšiu stľanu staveniska od existujricej obytnej zástavby, s d razom na smer
prevládaj cich vetrov.
5/ V projekte stavby pre stavebné povolenie ľešpektovať existujrice podzemné a nadzemné
vedenia azariađęnia inžiniersĘch sietí a ich ochĺanné pásma.

II. STRUCNY POPIS A UDAJE O PROJEKTOVAII'YCH KAPACITACH:
Navrhovaná lokalita bude realizovaná a situovaná v nezastavanom ťtzemí obce Miloslavov,
ide doteľaz o nęzastavanri polhohospodársku p du' Podl'a rizemného plánu obce Miloslavov'
je riešené zemie zaradené ako rozvojová lokalita RZ6 a funkčne určené pre funkciu b;vanie,
formou q stavby ľodinn; ch domov. Navrhovaná q stavba predpokladá vfiorenie objektov s
príslušnou technickou infraštrukt rou pre budricu zástavbu rodinn1 ch domov ( Pľe q stavbu
jednotliq ch RD sa vyžaduj samostatné zemné a stavebné konania a nie sri pľedmetom tejto
PD).
Lokalita sa nachádza vo vychodnej ěasti obce, priěom je ohľanićená z južnej stľany
existujricou zástavbou a na zźryadnej strane Šwrtockou ulicou. Z q chodnej a zo seveľnej
stľany sanachádzanezastavané rizemie. Dopľavne bude ťlzemie napojené pľedĺžením miestnej
obslužnej komunikácie F.TR. C1 a napojením na Šwtockri ulicu.
Plocha riešeného ilzemia; 27 828 m2
Plocha komunikácií: 3 585 m2
Priemeľná plocha 1 pozemku: 734,64 m2
Poěet parciel urěen1 ch pre q stavbu: 33 ks

Realizovaná stavba nebude zaťażovať okolie Žiadnymi exhalátmi. Stavba je navľhovaná v
sťllade s ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 53ŻlŻ002 Z. z., ktoľou sa ustanovujíl
podrobnosti o všeobecn; ch technicĘch požiadavkách na q stavbu a o všeobecnych
technicĘch požiadavkách na stavby, uźívané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu a
orientácie. Stavba bude svojou prevádzkou produkovať beźny komunálny odpad'
Pľedmetná stavba ľesp. práce srivisiace s prestavbou, nebud mať negatívny dopad na životné
prostredie.

Obiektv:

SO01 Hľubé terénne praw
Stavebná parcelaje ľovinatá, bez teľénnych neľovností a nenachádzaj sa na nej źiadne
q znamnejšie dreviny alebo hodnotnávzrastlá zele . Pred zaht|enim vystavby bude potrebné
odstľánenie vľchnej vrstvy p dy o hrílbke cca250 mm, d'alšia prava teľénu nie je nutná.

So02 Predĺženie vereiného vodovodu
Pre napojenie rozvojovej obytnej z ny na pitnli vodu je navľhnuq verejn1 vodovod HDPE
dn 110x6,6 PNl0. NavrhnuĘ vodovod sa zokľuhuje napojením na obecny vodovod. Trasa
vodovodu vedie v novej pľíjazdovej komunikácii obytnej z ny v s behu s kanalizáciou.
odboěenie z tohoto vodovodu bude ukončené doěasne hydrantom a záslepkou. Navrhovan;
vodovod sa napojí na existuj ci pomocou tlakoq ch tvaroviek. Na trase s navrhnuté
podzemné požiarne hydranty DN 80, ktoľé sl žia na odvzdušnenie a odkalenie potrubia a na
požiamu pohebu. V rizemí s navľhnuté prípojĘ pre objekty v poěte 33. Na navrhovanom
vodovode sa pre kaŹdy objekt vysadí odboěka d 40x2,4/DN32 pomocou navľtávacieho pásu s
uzáveľom a ukoněená bude vodomernou šachtou. obdobne budr]l riešené aj vodovodné
pľípojĘ pľe dva pozemky č,. Ż a č,.28 z existuj ceho vodovodu (ul. Štvrtocká). Vodomemé
šachty sa osadia min.l'Om za hranicu pozemku. Vodomerná šachta je navľhnutá
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pľefabrikovaná z vodostavebného železobet nu svetlych rozmeľov 1200x900xl800 s
ocelbq m poklopom a poplastovan; mi stripadlami. V šachtách budťl osadené vodomeľné
zostavy DN 25.
Mateľiál: voDoVoDN RADl HDPE dn 110x6,6 PN 10, dl. 320,55 m

voDovoDN,ŕ RAD2 HDPE dn 110x6'6 PN l0, dl.38,70 m
PrípojĘ: HDPE dn40x2,4 PN l0, 33 ks

VÝpočet množstva potľebv vodv:
Počet obyvatel'ov: 33x6 = 200 obyvatelbv
Specifická potreba vody: ä l50 l/osobďde
Denná potreba: 200 x 150 l/d : 30.000 l/d : 0'35 l/s
Maximálna denná potreba: Qmaxd = Qd x l,6: 0,56lls
Maximálna hodinová potľeba: Qmaxh: Qmaxd x2,I: l,176 lĺs
Roěná potľeba vody: Qľ = Qd x 365 = 10.950,00 m3/rok
Potreba požiarnej vody: Qpož : 7,5lls

SO03 Pľedĺženie veľeinei kanalizácie
Pre odkanalizovanie navľhovan ch stavieb v poěte 33 je navľhnutá delená kanalizácia'
Navrhnuté kanalizaěné zberaěe DN300 bud situované v osi komunikácie a bud predĺžením
zberaéa ,, CF-2-1-|-l", ukoněeného na hľanici lokality RZ6-II a napojením zberaěa CD-Ż-z
ukoněeného v Štvľtockej ulici. Boěná vetva ,,CF-2-1-1-1-l bude ukončená šachtou na hranici
navrhnutej komunikácie. Splaškové odpadové vody sa budĺr odvádzať kaĺalizaěnymi
pľípojkami DN150 do splaškového zberač,a DN300. Pre napojeniekana|izaěn1 ch prípojok
sa na potrubí vysadia odboěĘ DN300/150. odboěky budri ukoněené na jednotliq ch
pozemkoch revíznymi šachtami. Na existujricu kanalizíciu (ul. Štvľtocká) budri napojené dve
z pľípojok pozemkov č,. 2 a č,.28. Trasa zberaěov vedie v navrhnutej komunikácii v s behu s
vodovodom.
Hvdľotechnick v počet splaškovei kanalizácĺe:
Denn; odtok: Qd: 39.600 l/d: 0,46Us
Maximálny hodinoq odtok: Qmaxh : 0,46 x 3,0: l,38 l/s
Materiál:
STOKA CF_2-l-1-1: PVC hladké hľdlové DN 300 SN 8, dl. 185,15m
sToKA CD-Ż-2: PVC hladké hrdlové DN 300 SN 16, dl. l18,40m
STOKA CF-2-1-l-1-1: PVC hladké hľdlové DN 300 sN 8, dl. 44,95m
prípojĘ: PVC hladké hrdlové DN 150 SN 8, 33 ks

Na trase existujricej kanalizércie 
' 
do ktoľej sa napája IBV RZ-6 sri 2 ěerpacie stanice

splaškoq ch v d' Potrebná kapacita ěerpacích staníc po rozšíręní z ny bude : Qčerp' :4'00
l/s-5,00I/s.
V záujmovom zemí nie je možnosť odviesť zĺážkové vody do verejného zberač,a
kanalizácie. Tieto budri vsakované na jednotliq ch pozemkoch. obslužná komunikácia bude
vyspádovan á do ze|en ch ľigolov pozdiŹ cesty.

So04 DistľĺbučnÝ rozvod NN
Pre napájanie navľhovanej z ny sa uvažuje s vylžitím exisĘricej kioskovej trafostanice TS s
q konom (1x630kVA po v1 mene transfoľmátora). Navrhované káblové vedenia budri
napojené z poistkoq ch odpojovaěov trafostanice.Prívod bude isteny poistkami PNA3Gg
In:250A (pľíp.31SA).Vyvod bude isteny poistkami PNA3Gg In:250A (pľíp.315A). Nové
káblové vedenie bude prerušené v noq ch skľiniach SR1 až SR5 umiestnenych v zelenom
páse-resp. chodníku, z ktorych budri napojené káblové vvody do noq ch elektromerov,. ch
skrí RE, kde bude inštalované fakturaěné meranie pre jednotlivé pozemky. Existujilca
poistková skľi a PRIS kovel bude vymenenźĺ za novri SR hasma' Kľižovanie cesty III/1054
bude ľealizované pretláěaním, pozdiżne vedenie káblov bude situované tesne pri oplotení
sadov Dobré jablká'
Vetva ě.l (prívod) - vedená z tľafostanice /SR/ káblom NAYY-J 4x240mm2 dl.400,00m,
kto4 bude ukoněen; v poistkovej skrini SRl.
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Vetva ě'2 - vedená z poistkovej skľine SR1 káblomNAYY-J 4y240mm2 dl.140,00m, lĺÍo4
bude ukončen; v poistkovej skľini SR3.
Vetva ě.3 - vedená z poistkovej skľine SR3 káblom NAYY-J 4x240mmŻ dl.135,00m, kto4
bude ukončen; v poistkovej skľini SR5.
Vetva ě.4 (slučka) - vedená z poistkovej skrine SR5 káblom NAYY-J 4xŻ40mm2 dl.60,00m,
ktoq bude ukončen; v poistkovej skľini SR4.
Vetva č.5 (sluěka) - vedená z poistkovej skrine SR4 káblom NAYY-J 4x240mm2 dl.150,00m,
ktoq bude ukončen v poistkovej skľini SR2.
Vetva ě'6 (sluěka) - vedená z poistkovej skrine SR2 káblom NAYY-J 4x240mm2 dl.430,00m,
kto4 bude ukončen v trafostaniciv poistkovej skľini SR'
Vetva č.7 (prívod) - vedená z poistkovej skĺine SR5 káblom NAYY-J 4x240mmŻ dl.45,00m,
kto4 bude ukoněen; poistkovej skrini PRIS.
Technické t'idaje:
Napäťová s stava: 3/PEN AC, 50Hz,400/230V/TN-c
ochrana pred itrazom el. prudom bude pľevedená podlä STN 332000'4'41:

- požiadavky nazátkladnti ochranu (ochranu pred pľiamym dotykom) č)l.4ll'Ż
ochrana pľed razom el. prridom pľi poruche:

- samoěinn; m odpojením od zdroja napź$ania
Istenie a dimenzovanie káblov a vodičov podl'a sTN 332000-4-43
Farebné značenie vodiěov podl'a STN 330l65
Elektrické zariadenie je zaradeĺé podl'a miery ohrozenia do skupiny,,B".
Prostľedie: stanovené pľotokolom o prostredí
V konová bilancia:
Inštalovan; pľíkon spolu (kW): 825,00
Sriěasn príkon (kW): 247,50
Istiě: 34x3x20A/B' 16x3x20A/B

So05 Veľeiné osvetlenie
osvetlenie obytnej časti bude riešené LED svietidlami na ocelbq ch stoŽiaroch pľavidelne
umiestnenych na jednej strane vozovky za chodníkom v zeleni. Svietidlá bud umiestnené na
vrchole stožiaľa. śvietidlá kv li dostatočnej životnosti musia spĺ ať podmienku L80 pri l00
000h (alebo lepšie)'
ovládanie osvetlenia je automaticĘ s mrakoq m spínaěom, alebo spínacími hodinami
umiestnen1mi v rozvádzaěi RVo. Pripojenie VO na elektrick sieť je navrhnuté káblom
CYKY-J 5x10+FeZn 30x4mm z navrhovaného elektromeľového rozyź zaéa RVo. odtiaľ
povedie kábel CYKY-J 5x10+FeZn30x4 do navľhovan; ch svietidiel veĘného osvetlenia.
Napojenie RE-VO je navrhnuté káblom NAYY-J 4x25 zrozpojovacej a istiacej skrine SR.
Stupe d ležitosti dodávĘ el. eneľgie podlä sTN 34 1610 - 3 stupe , $ l6107c.
V zmysle vyhlášĘ MPSVaR ě. 508/2009 Z.z. $3 odst'l' prílohy ě.1 časť 3, s elektľické
zaľiadeniazaradené do skupiny B.
Kompenzácia ěinníka vzhlädom na pripojovacie podmienky PDS nie je potrebná.
Elektľoeneľgetická bilancia:
Inštalovan1 q kon: Pi:2 kW
Maximálny sťrčasn; príkon: Ps: l,6 kW
Koęficient sriěasnosti: 9 : 0,8

5006 Komunikácĺe a spevnené plochv
Popis existujliceho stavu:
Lokalita sa nachádza q chodnom okľaji obce priěom je ohĺaniěeĺá zo zźryađnej strany
existuj cou zástavbou na Štvrtockej ulici, zo severnej a q chodnej strany ornou p dou a z
južnej stľany lokalitou vybudovanou v rámci 3.etapy stavby IBV-RZ6 (Kľaskova ulica ľesp.

Kukuěínova ulica). Zźstavba rodinn; ch domov na Štvľtockej ulici je dopravne obsluhovaná
pomocou nemotoľistickej komunikácie f.t. D1 so šírkou cca 6,00m. Po oboch stľanách
komunikácie sa nachádzaze|el so šírkou cca l,00m. Komunikácia sa d'alej napźĄa pomocou
priesečnej kĺižovatĘ na Hlavn ulicu ( cesta III' triedy). Kukučínova ulica tvorí hlavnri
distľibuěnri os riešeného zemia ako aj celej okľajovej ěasti mestskej časti Alžbetin dvoľ.
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Dopravná obsluha je totiż zabezpečovaná pomocou miestnej obsluŽnej komunikácie funkčnej
triedy Cl kateg rie Mo 10,25 l40. Na cestu Ill.triedy sa napája pomocou stykovej svetelne
neriadenej kľižovatky so samostatn; m odbočovacím pruhom v smeľe od Bľatislavy.
Navrhované lizemie sa z q chodnej strany napája na existuj cu miestnu obslužnri
komunikáciu f.t. C1 (Mo10,Ż5l40), ktorá bo|a zrealizovaná v ľámci 3.etapy stavby IBV -
RZ6. Existujrica komunikácia pozostáva z dvoch jazdn; ch pľuhov so šírkou 3,25m a z
odstavného pruhu š. 2,00m.Po pravej stľane (v smere od cesty IIV1054) sa nachádza popľi
komunikácii chodník so šíľkou 2,00m. V sílěasnosti sa na riešenom tĺzemi nacháđza
zatr źw nená p l o cha b ez vylžitia.
Popis navľhovaného stavu:
Dopľavná obsluha IBV je navrhnutá pľostľedníctvom miestnej obslužnej komunikácie f.t. Cl
(Mo10,25/40) (VETVA 'A") & miestnej obslužnej komunikácie f.t. Cl kateg rie Mo 6'0130
(VETVA,,B").
Navrhovaná vetva ,'A" sa napája na existuj cu komunikáciu f.t. Cl v jej seveľnom ukoněení.
Navrhovaná komunikácia d'alej pokľaěuje v priamej trase až po koniec navrhovaného seku v
staniěení km 0'093 58. Komunikácia má v celej dlžke ľovnaké šírkové usporiadanie.
V staničení km 0,049 l0 je z l'avej stľany v smere staniěenia navrhnuté napojenie vetvy ,,B",
ktorá pozostźpaz miestnej obs|užnej komunikácie f.t. 3. Vetva,,B" sa na vetvu ,,A" napája
pomocou oblrikov s polomermi 7,00m. Vetva ,,B" sa napź a na existujricu komunikáciu na
Swľtockej,ulici pomocou oblťlkov s polomermi 7,00m.
Celková dlžka vetvy,,B'o j 263,74m.
Chodník je od komunikácií oddelen; pomocou cestného bet. obrubníka so skosením
osaden; m na|ežato. Zźtkladn prieěny sklon komunikácie a chodníka j e 2%o. Prieěny sklon je
jednostrann1 s klesaním smerom k vsakovacej ryhe, ktoľá je od komunikácie oddelená
pomocou zapusteného cestného bet nového obľubníka.
Na prepojenie peších ťahov je navrhnuq cez vetvy ,,A" priechod pre chodcov so šírkou
3,00m. ChodníĘ v mieste priechod pľe chodcov s navrhnuté s bezbariérovou pravou
spoěívajrica v zapustení obrubníkov s vyvyšením max. 0,02m a s osadením dlaŽby pľe
nevidiacich (varovn1 a signálny pás).

Vetva..Att: Vetva..Btt:
- 1,50 m vsakovacia ryha, - 2,00 m chodník
- 0,50 m vodiaca ěiara * spevnená kľajnica, - 2,50 m jazdn; pruh
- 3,Ż5 m jazdn1 pľuh, - 2,50 m jazdn; pľuh
- 3,25 m jazdny pľuh, - 2,00 m vsakovacia ryha
- 0,25 m vodiaca ěiara,
-2,00 m odstavn; pruh,
- 2,00 m chodník.

V škové ľĺešenie
V1 škové riešenie navrhovan;ch komunikácií bude ľešpektovať existuj ce vyškové pomery
miestnych komunikácii na okoliĘ ch uliciach, na ktoré s nadviazané' Základn; prieěny sklon
komunikácií bude 2%o, jednostrann; . Celková plocha miestnej obslužnej komunikácie f.t. Cl
(vetva ,,A") je: 868m2. Celková plocha nemotoristickej komunikácie f.t. C3 (vetva ,,B") je:
l390m2. Celková plocha chodníkov je:735m2.
Návľh konštľukcií:
KoNŠTRUKclA MIESTNEJ oBSLUŽNEJ KoMUNIrÁcrc F.T. Cl:
- Asfaltobet n AC 1l O, 50/70 40 mm STN EN 13108-l
_ PoSTREKASFALToVÝ sporovecÍ Z CESTNÉHo ĺspelTu o,5kďm2 sTN EN 13808
- Asfaltobet n AC 16L,70/100 50 mm STN EN 13108-l
- PoSTREK ASFALToVÝ spoĺovacÍ Z cESTNÉrĺo łsr'alT|J 0,5kďm2 STN EN 13808
- Asfaltobet n AC 22P,70/100 80 mm STN EN 13108-1
_ PoSTREK ASFALToVÝ spoĺovecĺ Z CESTNÉHo łsrłlTu 0,5kg/m2 sTN EN 13808
- Cementom stmelená nnitázmes CBGM c8/l0 180 mm STN 73 6124-1
- štrkodrvina fr. 0-32 Šo_ g l _s cc 200 mm sTN 73 6 l 26
spolu

-5-

550 mm



KoNŠTRUKCIA MIESTNEJ oBSLUŽNEJ KoMUNIrÁclB F.T. C3:
- cestnl bet n TR.III CBIII l80mm
- štrkodrvin a fľ. O-32 ŠD, 3 l ,5 Gc 1 50 mm
- štľkodrvin a fr. 0-3Ż Šo_ : t -s cc 2Ż0 mm
spolu 550 mm

STN EN 206-1
srN 73 6126
sTN 73 6126

STN 1338
sTN 13242
STN 73 6lŻ4-I

KoNŠTRUKclA PoJAZDNÉHo CHoDNÍKA:
- bet nová d|aŹbaztlmková, farba šedá DL
- kamenná dľvina fľ. 4-8 L 4l8
- Cementom stmelená zrnitázmes CBGM C8/10

80 mm
40 mm
50 mm

fr.0-32
spolu: 450 mm
Chodník bude od zęlene oddelen; pomocou bet nového záhonového obrubníka. V mieste
bezbariérového prechodu bude komunikácia od chodníka oddelená pomocou bet nového
cestného obrubníka bez skosenia s maximálnym vyq šením 0'02m.
Odvodnenie:
odvedenie daŽd'oqch v d z komunikácií a chodníkov bude pomocou pľieěneho a
pozdižneho sklonu do pásu vsakovacej ryhy vysypanej tľieden; m ľiečnym štrkom fr. 32-
63mm a po obvode bude obalená pomocou separaěnej geotextílie Fibertex 200 m2.

So07 Slabopr dové ľozvody
Cielbm je návrh a vybudovanie siete FTTH v lokalite investoľa v obci Miloslavov ěasť
Alžbetin Dvor v 4. etape q stavby IBV v RZ 6 pre.33 pozemkov pre budricu IBV. V kop
bude realizovan; v lokalite IBV v pľedpokladanej dlžke cca 790 m. Miestne komunikácie a
vjazdy na pozemky budrĺ prekonané podtlaěením.
Bodom napojenia pľe pľimárny opticĘ mázok je exisĘrice PoDB:MIoV:500/l93. od
uvedeného PODB bude do nového PODB sIS oRUl SDF zafrlknuty 2 v|. zy'azok SMF D. v
PODB:MIoV:5000/1l3 je ukoněen; primárny l2 vl' oMK z oDF2:MIoV:260. Tu bude
potrebné prepojiť vlákna 7-8 z vláknami ll-1Ż z |Zvl. oMK smer exist.
PODB:MIoV:500/193. V tomto PODB budri vlákna 1l_l2 pľemiestnené z modulu ě' 5 do
nového modulu č,. 22 a prepojené na vlákna č,. 1-2 Z novo budovaného dvojvláknového
zväzku. Na vlákno ě. l bude pripojen; spliteľ 1:64. Sekundáľnu ěasť siete budri tvoľiť
vláknové zväzĘ, pľesmyčkované cez ZB 7PSP. V každom ZB bude vylomen; potrebn1

poěet vláken podl'a poětu pozemkov v jeho atĺakčnej oblasti.
Nová spliter l:64 bude pripojen; do oLT Šamorin cez klástroq kábel Dunajská LuŽná -
Miloslavov a DoK Dunajská LuŹná_ Samorín.
Vnritomé ľozvody budovať štrukt rovanou kabelážou FTP alebo UTP, kateg rie min. Cat.Se.
Káble musia byť v prevedení LSoH - bezhalogénové s nízkou hustotou dyyu pri horení v
zmysle vyhlášĘ lvĺv sn č,'94l2o04 Z.z.' Śtrukttirovan kabelźlž. (d'alej ŠK; budovať v
chľáničkách, inštalaěn1 ch trubkách, s pľiemerom 25 mm. Do každého miesta poskytovania
telekomunikačn; ch služieb (miesta kde bude uźívate|'pľipájať svoje koncové zariadenia -
miestnosti uvažovanej stavby, priviesť dva káble ŠK a ukoněiť ich zásuvkami (dvojzásuvky)
RJ45. V objekte inštalovať dátovy rozvádzaě (d'alej DR). Situovať ho tak, aby umožnil aj

optimálne šírenie bezdr tového signálu (wiFD v rámci pľevádzky (podl'a možnosti v blízkosti
miestností s predpokladan; m záujmom). Do rozváđzaěa sristrediť štľukt rovan kabe|ě ' z
jednotliq ch záujmoq ch priestoľov a ukoněiť ju konektoľmi RI45. Minimálne požiadavky na
dátov rorvádzaé 24x45x8,5cm (šxvxh) s dvomi dostupn; mi zásuvkami 230Y/50Hz' nie
dvoj-zásuvkami' (tak' aby bol pred nimi priestoľ min. 7cm na adaptér AC/DC) so samostatne
isten; m okľuhom s istiěom min. 6A tľiedy B' Skľinka rozvádzaća nesmie byt' kovová ani
nesmie byt'tienená in;mi kovov'. mi predmetmi (neumiest ovať do kovovej skrine stripaěky)
z d vodu bránenia šírenia bezdr tového (WiFi) signálu . Rozrádzaé musí byť konštľukčne
vyhotoven; tak, aby umož oval dostatoěné pľiľodzené vetranie vlastného vnritorného
pľiestoru. Pľe budĺlce stavby je potrebné umoŽniť prepojenie opticĘm pľepojovacím káblom
medzi DR v objekte a opticĘm rozvádzačom umiestnenom na hľanici pozemku. Doporuěuje
sa, aby Investoľ na tento ričel položil na svojom pozemku chráničku _ inštalaěnri trubku
medzi miestom DR a pľedpokladan; m miestom optického rozvádzaěa na hĺanici pozemku.
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So08 Zemné pľípoikv NN
Elektľická prípojka nn začína istiacou a rozpojovacou skľi ou SR a koněí elektromeľovym
rozyáđzaěom RE osaden; m v oplotení na hľanici pozemku. Z tejto istiacej a ľozpojovacej
skľine SR bude veden; kábel NAYY-J 4x35mm2. Meranie spotreby elektľickej energie je
navrhnuté v rozvádzaěi merania RE, kÍo4 bude osaden; v pilieri budriceho oplotenia. S
podružn; m meraním spotľeby sa neuvažuje. Pred RE bude volh; priestoľ aspo 800 mm a
min. v ška nad upraven; m terénom 600 mm. Hlavn1i istiě pľed elektromeľom: In=20A s
charakteristikou vedenia (napľ. LPN B20l3). Pred zaěatím zľiadenia prípojĘ nn je potrebné
pożiadať Západoslovenská Distribuěná a.s. o vyjadľenie k projekĺu prípojĘ nn a vyĘ ěiť
inžinierske siete.

III. ÚDAJE o vPLYvE sTAvBY NA ŽIvoľľÉ PRoSTREDIE:
Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na Životné prostredie.
Realizovaná stavba nebude zaťaŹovať okolie Žiadnymi exhalátmi.
Stavba bude svojou prevádzkou produkovať bežny komunálny odpad.

Iv. PoŽIADAVKY NA oCHRANU KI'LTÚRNYCH PAMIÄToK:
Navrhovaná stavba sa nedoĘ ka národnej kultrirnej pamiatĘ evidovanej v Ústľednom
zozname pamiatkového fondu SR a nenachádzasana pamiatkovom zemí.
V d'alších stup och projekÍovej pľípľavy je potľebné dodľžiavať príslušné zákony z oblasti
ochrany kultrirnych pamiatok.

v. ulłľn o PoŽIADłvrÁcH sTAvBY Z HĽADISKÄ PoŽIÄRNEJ oCHRAll_Y:
V rámci projektu je riešené pľedĺženie veľejného vodovodu - v lokalite je navrhovan;
vodovod DN100, ktoq bude zaokruhovan ana ktoľom budri osadené podzemné hydranty
DN 80. HydranĘ bud osadené vo vzájomn ch vzdialenostiach do 150m. V blízkosti riešenej
ěasti sri na vodovodnom potľubí osadené existujrice podzemné hydľanty DN80, ktoré sil tiež
vylžitelhé ako odberné miesta pre dan lokalitu' Polohy všetĘch hydrantov s, zntnornené v
situácii.
Navrhnutá prístupová komunikácia vyhovuje požiadavkám Vyhl. MV SR 9412004 Z.z' v
znení neskorších predpisov.
Požiaľno-bezpeěnostné riešenie je v zmysle vyhlášky 94/2004 Z. z., príslušn;ch STN
a s visiacich pľedpisov Po a bude podľobne riešené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.

VI. NAKLADANIE S ODPADMI:
Pľevádzkou stavby nebudri vznikať nebezpeěné odpady. Jednorazové odpady' ktoré vzniknri
poěas q stavby budri odvezené na riaden skládku odpadov, realizźltor stavby je povinn1
predložiť najnesk r k teľmínu kolaudácie doklad o ich zneškodnení oprávnenou oľganizáciou.
odpady, ktoré budťl vznikať poěas prevádzky - pľevádzka objektov zariadeniami pľe jej
bezpľoblémovy chod, odpady pri prevádzke bud skladované v kontajneroch na pozemku a
odvážané na ľiaden skládku s nekontaminovan; mi odpadmi'
Tuh; komunálny odpad z ubytovacieho zariadenia - odpad sa bude odkladať na miesto na to
uľěené podl'a projektu zariadenia staveniska, a to pri plánovan; ch budovách, odkial'sa bude
odvátať a zneškod ovať podl'a pľavidiel obvykl ch v obci. Nakladanie s odpadmi musí byť v
srilade s príslušn; mi ustanoveniami zźtkona ě.79ĺ2015 Z.z' o odpadoch a o zmene a doplnení
niektor1ch zíkonov v znení neskorších predpisov a ďalšími srivisiacimi pľedpismi z oblasti
odpadového hospođáľstva,
Poěas q stavby bude dodávatel' stavby dodrźiavať VZN obce o nakladaní s komunálnym
odpadom na ítzemí.

vII. PoDMIENI(Y vYPLÝvAľÚcn Zo sTAl\tovÍsx DoTKI\UTÝcH oncÁľov:
1.MV SR ORPZ v Senci.oDl. stanovisko č.oRPZ-SC-ODI-l-510/2017 zo d a25.l0'Ż017 :

oDI Senec s predložen;m návľhom stavby sÚHLłsÍ za podmienok:
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- odstupy oplotení pozemkov musia byt' riešené v s lade s STN 73 6056 (bod ě. 18) tak, aby
bol zabezpeč,en něieŹiĘ rozhl'ad pľi vychádzani zpozemkov na komunikáciu,

-odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v srilade s požiadavkami STN 736102
o rozhl'ade v kľižovatkách

-objekty meracích zariadęni inžinieľsĘch sietí požadujeme umiestniť na hľanici dopravného
pľiestoru komunikácií,
-všeĘ chodníĘ požadujeme ľiešiť bezbariérovou lipravou v mieste styku s komunikáciou
v slivislosti s pohybom telesne a zrakovo postihnut'- ch os b v zmysle právnych noľiem
a technicĘch predpisov,

- priechody pre chodcov požadujeme osvetliť veľein] m osvetlením v zmysle vyhlášĘv č'
9/2009 MV SR.

_pľe potreby každého z rodinn; ch domov musia byt'navrhnuté minimálne 3 parkovacie
miesta na státie na vlastnom pozemku, z toho poětu bude jedno miesto určené pre návštevy

v zmysle STN 73 6110lz2 (do celkového poětu m žme zarźttať aj garáżové státie),
-żiadame do katastľálnej mapy v projekte zakresliť vlastnícĘ vzt'ah ku každej stavebnej
parcele ajeho s vis s dopravn1 m priestoľom navrhovanej komunikácie tak' aby vyhovoval
príslušnej STN... podl'a typu komuniukácie,
- Investor v ďalšom stupni predloží pľojekt doěasného dopravného znaěenia na vyjadrenie
stanoviska,
- Investor stavby pľedloží projekt trvalého dopravného znaéenia, ktoqm bude komplexne
riešiť organizźrciu dopravy v danej lokalite (napojenie na jestvujricu cestn sieť, zásobovanie
a parkovanie) na vy'jadľenie stanoviska,
- oDI _Senec żiađa, aby bol včas informovany o prípadnych zmenách v srivislosti
s predmetnou stavbou.
Dopoľučujeme príslušnému stavebnému a obecnému riľadu, aby rozvojové poplatĘ,
vyberané obcou na zźlklade Zźtkona č,. 44712015 Z'z' v aktuálnom zneni, boli pouŽité na
doriešenie technickej infraštruktriry v danej lokalite napľ' na dobudovanie chodníkov
a zvyšenie tak bezpečnosti chodcov ako aj obyvatelbv obce.
okĺesn; dopravn1 inšpekÍoľát si záveľom vyhľadzuje právo v spolupľáci s dotknuĘ mi
oľgánmi a oľganizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno-bezpeěnostnej
situácie v danej lokalite na pľípadné zmeny) ripravy alebo doplnenie tohto stanoviska.

2.KľajsĘÝ pamiatkoĘŕ riľađ Bľatislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-20I7/23496-
Żl87872lPFtA zo d a 08.11.20l7 :

Sr'ihlasí s umiestnenim arealizźtciou predmetnej stavby, ktorá sa nedoĘ ka náľodnej kult rnej
pamiatĘ evidovanej v Ústľednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sana
pamiatkovo m inemí, s podmienkou :

- V pľípade archeologického nálezu nt ezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác
podl'a $ 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU aná'|ęz ponechá bezo zmeny
až do obhliadky KPÚ alebo ním poveľenou odborne sp sobilou osobou.

Toto záv'azné stanovisko po uplynutí troch rokov odo d a jeho vydania stráca platnosť, ak
nedošlo k jeho použitiu na ěel, na ktoľé je určené. Neuplat uje vecne príslušné zźujmy na
uľbanisticko-architektonickom riešení predmetnej stavby aje podkladom pre vydanie
rozhodnutia stavebn m riradom v zemnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

3.Regionálny ľad verejného zdravotníctva Bľatislava. záväzné stanovisko č.HŽPl17306/2017
zo d a16.11.2017:
S hlasí sa s návľhom żiadate|'a na rizemné konanie stavby ,,IBV RZ6 _ rV' etapa", parc. č.
ľegistra ,,C" č. 500/5 a parc. reg. ,,E" ě. ll12l1, k.ri. Miloslavov, okľ. Senec. Zźrovel
stanovujem podmienku:
Ku kolaudácii pľedložiť:

o q sledok laborat rneho rozboľu vzorĘ pitnej vody zo spotľebiska, kto4 preukážejej
srilad s požiadavkami NV SR ě.354ĺ2006 Z.z., ktorym sa ustanovuj poŽiadavky na
vodu urěen na l'udsk spotrebu a kontľolu kvality vody urěenej na l'udsk spotrebu,
v zneni NV SR č:.49612010 Z.z.
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4.okresn]ł rad Senec. odbor SoŽP. ilsek oclľan}' prírody akľajiny. vyjadrenie čj. OU-SC-
OSZP-2017I13941NIM d a 10.10.2017 :

1. Stavba sa navrhuje umiestniť mimo zastavaného zemia obce avizemi, pre ktoľé platí
prv'. stupe ochľany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona
2.Realizálcia stavby nepredstavuje ěinnosť podl'a ztlkonav lizemí zakázan .

3. Navrhovanou stavbou nebudri dotknuté zźtujmy zemnej ani druhovej ochrany.
4. V pľípade nevyhnutného v'- rubu dľevín v s vislosti s ręalizáciou stavby Vás upozor ujeme,
Že mimo zastavaného zemia obce sa podl'a zźtkona vyžaduje srihlas na q rub stľomov
s obvodom kme a nad 40 cm, meranym vo q ške l30 cm nad zemou a kroviĘ ch poľastov
s q merou nad 20 m2, o sĺlhlase na u- rub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zźtkona je príslušná
rozhodnriť obec Miloslavov oľgán ochrany príľody a kľajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochľana
pľíľody _ ošetľovanie, udľžiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pľi stavebn; ch
pľácach sa drevina chráni celá (koruna, kme , koľe ová s stava) pľed poškodením. Pri
používaní stavebn; ch mechanizmov, nástrojov a pom cok sa musí dbať na minimalizaciu
poškodenia drevín. 1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného zemia obce a v zemí, pľe ktoré
platí prr" stupe ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěn; široĘ pás na zalożenie technickej ze|ene
s rešpektovaní ochrann; ch pásiem inžiniersĘch sietí.

adrenie č. OU-SC-
OSZP-2017114177 d n20.10.2017 :

-dodržať ustanovenia zělk. č,. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektoq ch
zĺkonov a ostatné sĺlvisiace predpisy na irseku odpadového hospodárstva'

_urěiť, ak m sp sobom bude využ:iĘ všetok odpad, miesto a sp sob doěasného uloženia
prípadne trvalého uloženia odpadov

Pľe d'alší stupe stavebného konania pľedložiť PD k vyjadľeniu.
Tieto podmienĘ platia v pľípade že' stavbu je možné zľealizovať z hl'adiska stavebného
zźtkona a pľedmetná stavba je v s lade s zemn; m plánom obce.

Ż017 1013977 N -284/Ke zo d a 20.10.2017 :

Navľhovaná ĺnvestícĺa je z hl'adiska ochľany vodn ch pomeľov možná za splnenia
nasledovn ch podmienok:
l.Stavba bude v srĺlade s rizemním plánom obce a zemním ľozhodnutím (stavebn mi

paľcelami sri všetĘ stavebné paľcely aj body napojenia sa na existuj ce ľozvody p.č.
440t2),

2.Budrĺ dodľžané príslušné ustanovenĺa zákona č.3642004 Z.z. o vodách a o zmene
zálkona sI\tR č.372/1990 ?b. opľiestupkoch vznení neskoľších pľedpisov (vodn
zákon), ust. VyhlášĘ MzP sR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektoľ ch ustanovení
vodného zźtkona, spolu stĺvisiace právne pľedpisy a technické noľmy.

3. Zos tadit'majetkopľávny a pľevádzkov ľežim veľejnej kanalizácie so zákonom č.
44212002 Z.z. a predložĺto k žiadosti o stavebné povolenie.

4. Pri realizácii stavby źiadame ľešpektovať jestvujťrce inžinieľske siete a ich ochranné pásma,
resp. zohl'adnené požiadavĘ ich vlastníkov a prevádzkovateľov.

5. V pľípade' ak stavebník nie je vlastníkom dotknuĘ ch pozemkov, musí preukázať iné prźxo
podľa $ 139 ods. 1 v spojení $ 58 zákona ě.5011976Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebn; zźkon) v znení neskorších predpisov, ktoľé ho opráv uje zriadiť na om
požadovanťr stavbu.

6. Napojenie sa na veĘn; vodovod a veĘnri splaškov kanaliztrciu a dažďovri kanalizáciu
bude možné aŽ po odsťlhlasení s ich vlastníkom a pľevádzkovatelbm a uzatvoľení zmlťlv na
napojenie sa a na odvádzanie splaškoq ch v d.

7. Zmluvy o budricej zmluve o odboľnom q kone prevádzky na vodné stavby a o na
napojenie sa a na odvádzanie splaškoq ch v d musí byť uzavretá s budricim
prevádzkovatelbm vodn; ch stavieb najnesk ľ do vydania vodoprávneho povolenia.
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8. odvádzanie odpadoq ch v d je nutné riešiť jako pľísne delenri stistavu, do veľejnej
splaškovej kanalizépieje možné vyp šťať q luěne splaškové odpadové vody. odvedenie
v d z povrchového odtoku t eba ľiešiť mimo splaškovri kanaliáciu.

9, V prípade, ak stavba zasahuje do zemia ztwlah, treba predložiť stanovisko
Hydromeliorácií, š.p. BA

10. Do vsakovacieho systému možno nepľiamo vypťlšťať len vody z povrchového odtoku'
pri ktoq ch sa nepredpokládá, že obsahujri látĘ, ktoré m žu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu
povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR ě.26912010, ktorym sa ustanovuj
požiadavĘ na dosiahnutie dobľého stavu v d' V opaěnom prípade sa treba riadiť
ustanoveniami $ 9 NV SR ě. 26912010 _ vody z povľchového odtoku odtekaj ce zo
zastavan ch zemi, pri ktoq ch sa pľedpokladá, że obsahujťl láĘ, ktoré m Žu nepriaznivo
ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vyp šťať do podzemn; ch v d
nepľiamo len po pľedchádzajr'icom zist'ovaní a vykonaní potľebn ch opatľení
(pľečistenie v odlučovači ľopn ch látok _ vody z povľchového odtoku zo spevnen ch
pl ch a paľkovísk).

Lt. Żiadatel' o vydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeěí predchádzajĺlce zisťovanie,
ktoré musí byť v zmysle ust' $ 37 vodného zźlkona zamerané najmä na preskrimanie a

zhodnotenie hydľogeologiclo- ch pomerov pľíslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich
sclropností p dy a pľesk manie a zhodnotenie možn; ch rizík zneěistenia a zhoršenia kvality
podzemn; ch v d.

12. Do vsakovacieho systému možno nepľiamo vypílšťať len vody z povrchového odtoku,
pri kto4 ch sa nepľedpokládá, že obsahuj látky, ktoré m žu nepľiaznivo ovplyvniť kvalitu
povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV sR č,.26912010, ktoqm sa ustanovuj
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu v d. V opaěnom prípade sa treba riadiť
ustanoveniami $ 9 NV SR č,' 26912010 _ vody z povľchového odtoku odtekajrice zo
zastavan; ch zemi, pri ktoq ch sa predpokladá, Že obsahujri látĘ, ktoré m Žu nepriaznivo
ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vyprišťať do podzemn; ch v d

nepľiamo len po pľedchádzajrĺcom zĺst'ovaní a vykonaní potrebn ch opatľení
13. V; stavbu Miloslavov ,,IBV Rz' fv. Etapa" na p. ě. 500/5 ľeg. ,,C" I p. č. 1112/1 ľeg.

,rE* k.rĺ. Mĺloslavov zosriladiť s vystavbou inžinierskych sietí, na ktoré sa tato q stavba
naptĘa

SO 02 Pľedĺženie veľeiného vodovodu. So 03 PľedÍženie vereinei kanalizácie srĺ vodné
stavbv.

Investor požiada o wdanie povolenia na vodné stavbv, v zmysle ust. $ 26 zá.Jĺ č,.

36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č. 372/1990 Zb. o pľiestupkoch v znení
neskoľších pľedpisov (vodn zákon) a g-g.lihlas na komuniMfu podl'a $ 27 ods. 1' písm.
b) zák. č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zátkona sNR č. 37211990 zb. o pľiestupkoch
v znení neskoľších pľedpisov (vodn zákon) nľed wdaním SP na hlavn stavbu.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v spľávnom konaní a nenahrädza povolenie, ani s hlas
oľgánu štatnej vodnej správy vydávané podl'a vodného zálkona a podlä $ 73 ods. 17 zákonaě.
36412004 Z'z. o vodách a o zmene zćlkona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znęni
neskoľších predpisov (vodn; zákon) sa povaŽuje za záväzné stanovisko. Podľa $ 140b

zttkona č,. 5011976 Zb. o ĺlzemním plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľších
pľedpisov je obsah záry'álzného stanoviska pľe spľávny orgán v konaní podl'a tohoto zákona
zánäzny.

I 017

Po pľeverení predloženej dokumentácie a dostupn; ch mapoq ch podkladov Vám
oznamujeme, że parce|a ľeg' C-KN ě. 500/5 (parcela ľeg' E-KN č,. IlI2l1) v k. . Miloslavov'
určená na stavbu ,,IBv _ Lokalita RZ6, IV' etapa" sa nachádza v záujmovom zemí vodnej
stavby ,,ZP ÍIżo II." (evid. č). 5202 133), ČS 3 st. ěasť - Šwrtok na ostľove 23 v spľáve
Hydromelioľácie, š.p. Stavba zźłv|ahy bola daná do užívania v ľ. 1969 s celkovou qimeľou
1 255 ha.
Na paľcele reg. C-KN ě. 500/5 (parcele reg. E-KN č,' Il12ĺI) sa nachádza zźplahová vetva

',C" 
DN Ż50 azźtv|ahová vetva ,'C" DN 300, objekt ',r ľová sieť 3" ( evid. ě. 5Ż02 l33 016)

uvedenej vodnej stavby.
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V blízkosti parcely reg. C-KN č. 500/5 (parcely reg. E-KN č,. 1l12ll) sa nachádza závlahovźt
veŃa,,C4" DN 300 uvedenej vodnej stavby.
V pľílohe Vám zasielame situáciu v M l : 5 000 s oľientačn]ŕm vyznaěením ěasti záujmového
zemia závlahy, podzemného závlahového potľubia a riešenej paľcely. Podrobnri situáciu

nirovej sietę závlahy Vám na požiadanie poskytne ajej vyť ěenie v teréne zabezpeěí na
základe objednávĘ zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pľacovisko Bľatislava _
kontakÍná osoba Ing. Bernát, t.č. 0903 997 967.
Ztxlahovil stavbu _ záujmové ĺlzemie závlahy a podzemné zźxlahové potrubie s nadzemn; mi
objektmi żiadame rešpektovať. S umiestnením stavieb trvalého a doěasného charakteru na
závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme nesrihlasíme.
Vprípade, že vrozhodovacom procese preq ši zźlujem vlastníka parcely ozhodnoteniejeho
vlastníctva aspľávny oľgán vydá s hlas so zmenou funkěného využitia ilzemia na stavebné
ričely podl'a $ 13 zákona č,. ŻŻ012004 Z.z. anásledne rozhodnutie o od atí parcely podl'a $ 17
uvedeného zźlkona, żiadame správny orgźtn, aby v rozhodĺutí zaviazal stavebníka (vlastníka
pozemku) pred zaěatim stavebného konania na pľíslušnil stavbu prekonzultovať návrh
projektu stavby so š.p. Hydromeliorácie _ odborom spľávy a prevádzĘ HľĺĺZ, kto4 na
základe predloženej dokumentácie a odborného posĺldenia stavebníkom urěí jednu
z podmienok stanoven; ch v bodoch al,b/, cl
a/ v prípade, že sa pľeukáže odborn; m posťldením možnosť zrušenia časti potrubia bez
náhľady noq m potrubím (toto pľeukazlĄe żiadatel' a následne schvaĘe Hydľomelioľácie,
š.p.)' zaviazať stavebníka - vlastníka pozemku pľed zaćatim stavebného konania
majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnri časť rurovej siete (
podzemného závlahového potrubia ). Postupovat' sa bude podl'a $45a ods. 1 a3 zźtkoĺa ě.

92/l99l Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
v srilade so Smernicou Ministerstva p dohospodárstva arozlloja vidieka Slovenskej republiĘ
k ěinnosti rezoľtnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu.
Podmienkou je, te uzatvoręnie a odpredaj časti rurovej siete nesmie mať za následok
znefunkčnenie zostávaj ílcej ěasti ľ rovej siete,
bl v prípade, že sa preukáže odbornym posťrdením nutnosť preložky časti podzemnej
ľ ľovej siete tak, aby vodná stavba zosta|a naďalej využitelhá' zaviazať vlastníka
stavebnych pozemkov pred zaćatím stavebn1 ch prác zĺealizovať pľeložku potrubia podl'a
schválenej PD, ktoríl predkladá stavebník. Náklady na vykonanie pľeložĘ budli hľadené
v plnej v ške stavebníkom. odovzdanie aprevzatie ľealizovanej pľeložĘ potľubia bude
vykonané za ěasti zástupcu Hydromelioľácie, š.p. Vybudovaná pľeložka bude spľávcovi
vodnej stavby odovzdaná bezodplatne pojej kolaudácii,
cl ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti r ľovej siete, zaviazať stavebníka
o ľešpektovanie jestvujriceho zavlahového potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného
pásma od osi závlahového potrubia, ktoré bude stanovené spľávcom vodnej stavby.
V ochrannom pásme neumiest ovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stľomy
a kľíĘ. Zárovel požadujeme zaviazať vlastníka pozemkov k právu prístupu k vodnej
stavbe za ĺlěelom vykonávania prevádzkoq ch ěinností a nevyhnuĘ ch opráv (Zákon
o vodách č). 364/2004). Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení STN 73
696I ,,Kľižovanie a s behy melioraěn; ch zariadęní s komunikáciami a vedeniami".
V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydľomeliorácie, š.p. právo
hospodáľenia, jeho uvedenie do p vodného stavu na náklady Źiadatęl'a _ stavebníka' Majitel'
pozemku si nebude uplat ovať u správcu zävlahy náhľadu za škody na majetku, sp sobené
pľípadnou poruchou na ávlahovom potľubí a pľi jej odstra ovaní.
d/ Pľedložiť pľojektovri dokumentáciu k stavebnému povoleniu na ods hlasenie na
Hydromeliorácie, š.p.

8nBVS.a.s.. v.vjadrenie ě.4536214020/20l7lMe zo d a l9.10.2017 :

Uzemno-technick informáciu k pripravovanému zttmeľu q stavby 33 rodinn ch domov sme
zaujali listom zn.375l0l4020/2017/Me zo dlia 30.09.2016' opľoti UTI došlo kzmene _
plánované rodinné domy budli s dvomi bytov mi jednotkami, v d sledku čoho príde
k naq šeniu požiadavĘ na množstvo pitnej vody a splaškovej odpadovej vody.
I. Z hl'adiska situovania navľhovanej stavby:
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_ V zemí navrhovaného zámeľu sa v s časnosti nenachádzaj zariadenia BVS, stavbou budri
dotknuté exist. vodovodné akanalizaéné potrubia (d'alej VH siete)' ktoľé sa nachádzajtl
v pril'ahl; ch komunikáciách'
-Tľasovanie exist.veľejného vodovodu a veĘnej splaškovej kana|izácie v pľevádzke BVS je

znázornené v pľiložen; ch qtlaěkoch z GIS-u.
- objednávku na vytyčenie presnej polohy VH zariadení je možné podať cestou podatelhe na
odbor služieb zźtkaznikom našej spoločnosti. K objednávke tľeba pľiložiť oľientaěny zźkłes
zariadeni.

- Pri umiest ovaní a realizźlcii stavby żiadame rešpektovať exist. vodovodné a kanalizaěné
potrubia vľátane ochranného pásma, v srilade so zák. ě.44212002 Z'z.-$l9,, O verejn; ch
vodovodoch a verejn; ch kana|izź,ciách" .
V trase potrubí, vrátane ochranného pásma, je zakźnané vykonávať zemĺé pľáce,
umiest ovať stavby a objeĘ tľvalého chaľakteru, umiest ovať konštrukcie alebo iné
podobné zaľiadenia alebo vykonávať ěinnosti, ktoré obmedzujri pľístup k verejnému
vodovodu alebo verejnejkana|izÍlcii alębo ktoľé by mohli ohroziť ich technicĘ stav,
vysádzať trvalé poľasty, umiest ovať skládĘ, vykonávať teľénne ťrpravy a podobne.
Akákol'vek činnosť v ochľannom pásme našich zariađeni m že byt'vykonávaná iba so
sťlhlasom a podl'a poĘnov BVS.

II. Z hl'adiska zásobovania pitnou vodou
- Zb1laĺěného hl'adiska je ásobovanie navrhovaného zámeru pitnou vodou z verejného

vodovodu BVS možné.
- Zmajetko-pľávneho hlädiska uvádzame, že veľejn; vodovod pľedmetnej obytnej z ny sa
podl'a predloženého návrhu 1 pripája na exist. verejn; vodovod HDPE DN 100 (RZ6 - rI.
etapa) a v bode 2 na exist. verejn vodovod PvC DN l00 (Stvľtocká ul.). oba vodovody sli
v zmysle právoplatn; ch zml v (ZoP) v pľevádzke BVS.

- K navľhovanej koncepcii a technickému ľiešeniu pľipojenia predmetnej stavby na exist.
verejn; vodovod BVS nemáme zäsadné pripomienky.
PoŽadované zásady technického ľiešenia v závislosti od toho, či BVS bude
prevádzkovatelbm predmetného verejného vodovodu, sti uvedené ěasti,,Z hl'adiska bud cej
prevádzky"

,II.Z hl'adiska odvedenia odpadov ch v d
- Zbilaněného hl'adiska je odkanalizovanię navľhovaného zámeru pľipojením na veľejn

kanalizáciu BVS možné, obmedzujricim faktorom pre odvádzanie odpadoq ch v d m že
byt' kapacita dotknuĘ ch exist. kanalizaěn ch ěerpacích staníc, ktoré kapacitne nie sri
vybavené aj pre odvedenie odpadoq ch v d znavľhovanej stavby. Uvedené bude treba
aktuálne riešiť, aj v kontexte s pľedpokladan m časoq m harmonogľamom q stavby
a pľipájania navrhovanej zástavby), pri spracovaní ďalších stupliov PD.

- Z majetko-pľávneho hl'adiska uvádzame, že splaškovákana|izácia pľedmetnej obytnej z ny
sa podl'a predloženého návrhu v bode l pľipája na veľejn splaškovíl kanalizaciu PVc DN
300 (RZ6 _ II. etapa) a v bode 2 na exist. veĘn splaškovri kanalizáciu PvC DN 300 na
Štvrtockej ulici. obe kanalizźrcie sri v zmysle právoplatn; ch zml v (ZoP) v pľevádzke BVS.

- K navľhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia pľedmetnej stavby na
kanalizáciu nęmáme pripomienky (avšak po splnení vyššie uvedenej podmienĘ).
Zd raz ujeme, źe odvźtdzanie odpadov ch v d je nutné riešiť ako pľísne delenri sťrstavu, do
verejnej splaškovej kaĺalizźrcie bude možné vyp šťať q lučne splaškové odpadové vody.

-odvedenie daŽďoq ch v d na terén alebo do vsakovacích objektov neposudzujeme, nakol'ko
sa netyka našich zariadeni. Za sprtxnosť technického riešenia zodpovedá projektant.
Schopnosť vsakovania daždbq ch v d do terénu tľeba zdokumentovať' riešenie odvedenia
nekontaminovan; ch dažd'oq ch v d zo striech objektov žiadame riešiť pľi každom dome
(vsakovacie studne' dľény, dażd'ová nádrž, apod'), ěo budeme sledovať pri povolbvaní
a kolaudácii stavby.
Požadované zźsady technického riešenia v závislosti od toho, ěi BVS bude
pľevádzkovatelbm predmetnej verejnej kanalizácie, sri uvedené v časti ,,Zhl'adiskabudricej
prevádzĘ".

IV. Z hl'adiska budticej pľevádzĘ
1. Bud ce majetko-právne a prevádzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu

a veĘnej kana|izácie tľeba deklarovať a zmluvne upľaviť do vydania vodopľávneho
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rozhodnutia v srilade so Zákonom ě' 44212002 Z.z. o verejnych vodovodoch a veĘn; ch
kanalizácitrch.

2. V pľípade zaujmu vlastníka navrhovaného veĘného vodovodu a veĘnej kanalizźrcie
o odborn; q kon prevádzĘ našou spoloěnosťouje potrebné pred vydaním vodoprávneho
rozhodnutia uzatvoriť na oddelení koordinácie vodohospodáľsĘch stavieb BVS bud cu
zmluvu o odbornom q kone prevádzĘ.
Nevyhnutnou podmienkou prevzatia predmetného veĘného vodovodu a verejnej
kanalizácie do zmluvnej prevádzky našou spoloěnosťou je splnenie nasledovn; ch
technicĘch podmienok:
a) VšeĘ novonavrhované vodohospodárske zariadenia, ktoľé majri v zmysle zákona č,.

44212002 Z.z. funkciu verejn ch za adení, je nutné trasovať vo veľejnom
priestranstve, v komunikäciách umoŽ uj ricich vj azd servisn; ch vozid iel.

b) Technické ľiešenię navrh. zariadeni musí byt'v srilade s pľíslušn; mi normami (najmä
sTN 73 6005, 75 5401,75 610l avď. STN, trasovanie podzemn1 ch IS sietí treba
ľiešiť v srilade s STN 75 005' pľi budovaní stavebn; ch objektov rešpektovať pásmo
ochrany existuj cich i navľhovan ch VH sietĹv srilade so zák. ě. 44212002 Z.Z. ,,
o verejn ch vodovodoch a veĘn; ch kanalrizźrciáph" - $19.

c) Uzemie pásma ochrany (v zmysle 44Ż1200Ż Z'z' a272ĺI994 Z'z.) zachovať ako
verejne prístupn; pľiestoľ umož uj ci vjazd servisn; ch vozidiel, oplotenie pozemkov
treba ľiešiť mimo ochranné pásmo potrubia.

d) Żiađame dodržať ,,Technické podmienĘ pľipojenia a odpojenia nehnutelhostí na
veĘn; vodovod a verejnri kanalizáciu a technické podmienĘ zriad'ovania
a odstra ovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej
vodárenskej spoloěnosti' a.s." (dďej len ,Jechnické podmienĘ"), dostupné
v kontaktn; ch cenhách a zveľejnené na inteľnetovom sídle www.bvsas.sk.

e) V rámci spracovania ďalšieho stup a PD žiadame detaily technického ľiešenia (najmä
kladaěsĘ plán) pľerokovať s našou Divíziou distribricie vody (DDV) BVS azáver
prerokovania v písomnej forme priložiť k žiadosti o vyjadľenie k DsP (bez tejto
prílohy následné spľacovanie vyjadrenia k DSP nebude možné)

Đ V rámci spracovania d'alšieho stup a PD Žiadame detaily technického prerokovať
s našou Divíziou odvádzania odpadoq ch v d (DooY) aztxer prerokovania
v písomnej forme pľiložiť k žiadosti o vyjadrenie k DSP (bez tejto prílohy následné
spracovanie vyjadľenia k DSP nebude možné)

3. Zárove Vás informujeme,że v prípade nesplnenia hore uveden ch podmienok BVS
nebude vykonávať odborn; q kon pľevádzĘ navľhovaného vodovodu akanalizácie'
Vo vzdialenosti max' 10 m od miesta pľipojenia navrhovaného vodovodu na vodovod BVS
je potrebné vybudovať centrálnu vodomern šachtu pľe umiestnenie meľadla (na rozhraní
dvoch prevádzkovatelbv sťlvisiacich vodovodov).
V pľípade umiestnenia spomínaného merania m žu byt'vzhl'adom na technické možnosti
merania pripojenie na vodovdn; systém vo vlastníctve BVS len vjednom bode, d'alšie
prepojenia musia byť uzavreté. Za ričelom zabezpeěenia uvedeného treba v prípade
d'alších pľepojení riešiť príslušné technické opatľenia.

Upozor ujeme, że v zmysle zźlkona č,. 44212002 Z.z. o verejn; ch vodovodoch a verejn; ch
kana|iztniź.ch je ich vlastník povinn; zabezpeěiť odboľny q kon prevádzky odboľne
sp sobilou osobou so živnostensĘm oprávnením.

Vlastníci pľevádzkovo slivisiacich verejn; ch vodovodov upľavia vzájomné vďahy
písomnou zmluvou.
K technickému ľiešeniu ostatn ch stavebn; ch objektov sa nevyjadrujeme, trasovanie
podzemn; ch IS sietí treba riešiť v s lade s STN 75 6005, pri budovaní stavebn; ch objektov
ľešpektovať ochľanné pásmo existuj cich i navrhovan ch VH sietí - v srilade so zák. č.
44212002 Z.z. ,,O veĘn;ch vodovodoch a veľejn; ch kanalizźrciźrch" _ $19.
Ďalší stupe projektovej dokumentácie žiadame pľedložiť na vyjadľenie BVS.

9. Západoslovenská distribuěná a.s.. Ęvjadrenie zo d a 19.l2.2017:
Z hl'adiska ľozvoja siete eneľgetiky s pľedkladanou pľojektovou dokumentáciou
pľedmetnej stavby 'IBV Miloslavov, čast'Alžbetĺn I)vor,IBv Rz6' IV. etapa v ľozsahu
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Rekonštľukcia TS a NIN káblov distľĺbučn ľozvodo' ako dokumentáciou pre rĺzemné
ľozhodnutie v zásade ,rsrĺhlasíme" za predpolĺladu splnenia nasledovn 'ch podmienok:
l.Hoľe uvedená stavba bude napojená zexistujrĺcej kioskovej Ts0002-011 po jej
ľekonštľukcĺi na TS o v kone 630 kvA, z nového NN káblového distľibučného ľozvodu
po jeho vybudovaní a uvedení do pľevádzĘ. Rekonštľukcia TS spočíva vo v mene
existujr ceho tľansfoľmátoľa o v kone 400 kvA za tľansfoľmátoľ o v kone 630 kvA.
Nov ÍrĺIrĺ káblov distľibučn ľozvod bude ľealizovan ' káblom NÄYY-J 4 x240 o aĺžte
cca 1360 m. Nov It{N káblov distľibučn ľozvod bude okľuhovan ce.z 5 ks NN skrine
SR a bude pľepojen na existujr'icĺ NN laĺblov distľĺbučn ľozvod na Stvľtockej ul. cez
existujt'icu NN skľi u PRIS4 č. 2031002 po jej v mene na IYN skľi u sR3/4. V menu
tľansfoľmátoľa v Ts0002_011 a vybudovanĺe I\N káblového ľozvodu distľibučného
chaľakteru zabezpečí v ľámcĺ vlastnej investícĺe spoločnost' Západoslovenská
distribučná' a.s. a investoľom.
2.Jednotlivé lĺábtové pľípojĘ NN vľátane skupinov ch elektľomeľov ch ľozvádzačov
vybuduje na vlastné náklady investoľ, pľičom deliacim miestom bud poistkové spodĘ
v I\N skľiniach SR.
3. Skupinové elektľomeľové rozvádzače a elektľomerové rozvádzače budt'i umiestnené
na veľejne pľístupnom mieste na hľanici pozemku zvonka tak, aby boli pľístupné
pľacovníkom eneľgetiĘ v každ dennr'i a nočnrĺ dobu-zodpovedn investoľ.
4. Hlavn ĺstĺč pľed elektľomeľom bude max. 3 x 20 A chaľ. B pľe každé odberné
miesto.
S.Pľipojenie budricich koncoq ch odberatelbv bude riešené samostatne na zźtklade Zml v
o pripojení odbern; ch elektľicĘch zariadeni žiadatelbv do distribuěnej s stavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s., po vydaní kolaudaěného rozhodnutia stavby.
6. V ďalšom stupni pľojektovej dokumentácie pre SP Žiadame predloŽiť vykaz _ q meľ
vypľojektovan;ch kapacít s d razom na aizuy NN kábloq ch distľibučn; ch vedení
a q kopoq ch pľác.
7.Żiadame ľešpektovat' všetĘ eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti
Západoslovenskĺĺ distľibučnára.s. (silové aj oznamovacie) a đodržat'ich ochľanné pásma
podl'a $ 43 zákona č.2512012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je moŽné
vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energeticĘch zariadení VN a NN Bratislava

- mesto' Hĺaniěná ě.I4, pre zariadenia WN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí
WN Čulenova ě.3.
8. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetk1 ch V\rN, VN aNN vedení definovan; ch
podl'a $ 43 Zákona o eneľgetikę čl. Ż5lĺ20l2 Z.z. a o zmene a doplnení niekto4ch zákonov,
s kto4 mi osoby a mechanizmy vykonávaj ce pľáce srivisiace so stavebn; mi pľácami danej

stavby m žu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie
(oboznámenie) všetĘ ch os b vykonávajricich ěinnosť alebo zdrźujilcich sa na stavbe,
o pravidlách bezpeěnosti práce v blízkosti wN, VN aNN vedení.
9.Pľe potľeby budovania energeticĘch zariadení poskytne žiadateľ pľevádzkovateľovi
pozemok (koridor) ľesp. priestor' vhodn; pre budovanie energetického zariadenia.
Majetkopľávne vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
10'V prípade, źe novonavrhované eneľgetické zariadenia, ktoľé budli fuoriť s časť
distribuěného ľozvodu el. eneľgie bud osadené na pozemku iného vlastníka' je potrebné
riešiť pľed realizáciou pľedmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre

osadenie q chto zariadeni v zmysle platnej legislatívy, priěom nebude ťlčtovan; prenájom
počas ich Životnosti.
1 l.Budovanie elektľoenergeticĘ ch za adeni đistribučného charakteru bude zabezpeěovať
spoloěnosť Západoslovenská distribučná, a.S' na ztlklađe ,,Zmluvy o spolupráci" ako vlastnri
investíciu.
l2.Zmluva o spolupráci bude Ę/pracovaná po predložení ďalšieho stup a pľojektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie.
13.Pľed zaěatim zemn; ch pľác na eneľgeticĘch zariadeniach budovan; ch vtejto stavbe je
potrebné v navrhovan;ch trasách pożiadať o presné vyĘ ěenie a identifikovanie káblov
patriacich spoloěnosti Západoslovenská distľibuěná,a.s.
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|4.Zemné prárce - pri križovaní a sribehu zariadeni spoloěnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. - požadujeme vykonávať so zq šenou opatrnosťou - ručn; m sp sobom. Pri prácach
dodľžiavať bezpečnostné pľedpisy a ustanovenia pľíslušn; ch STN'
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribuěná/ Západoslovenská energetika, a.s.
Za detai|né technické riešenie v zmysle platn; ch pľedpisov a STN zodpovedá projektant.

lO.Ministerstvo obrany SR agent ra spľáĘv majetku. wjadrenie ěj. ASM-30-2372/2017 zo
d a0Ż.I0.2017:
S realizáciou akcie podl'a predloŽenej dokumentácie srihlasíme pri splnení nižšie uveden; ch
podmienok. Investoľ /pĄektant/ je povinn; informovať o q chto podmienkach príslušn;
izemny orgán a stavebn; rad.
Spojovacie káble ani iné inŽinieľske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sri v priestore
stavby evidované.
Vyjadrenie p|ati za predpokladu, že ned jde ku zmęnám v hlavn; ch paľametľoch stavby (

situovanie, zv1 šenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva ľoĘ a to s ěasne pre všetĘ ďalšie stupne pľojektu i pľe všeĘ ďalšie
konania. Na jeho zźk|adeje moŽné vydať rizemné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné
povolenie. Investor (projektant) je povinny doruěiť ho v odpise všetĘm ďalším orgánom
a oľganizáciám' ktoré budri na akcii zainteľesované, aby sa zabrźni|o d'alšiemu pľerokovaniu.

11 (\P\Ią77.' DooinL'' c1ąĺnĺriclzn x ; í)I)TJ7-DTaT-'?<n-nn1l)^11 on Ä ,o 11 1n1í111

- S hlasímę bez pľipomienok.

12. Dopravn.ŕ rirad M.R'Štefánika zo d a l0'11.2ol7
- Stavba s q škou - a stavebné mechanizmy ľešpektujri v šku urěen ochrann; mi pásmami
Letiska M.R.Stefánika Bratislava 226,0 m.n.m. Bpv a svojim charakterom neohľozujri
bezpeěnosť leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej
vyšky stavby a stavebnych mechanizmov a zmeny' ktorá by podliehala srihlasu Dopravného
riradu podlä $ 30 ods. 1 zźtkona č). 143/1998 o civilnom letectve, je nutné akciu opätovne
pľeľokovať. Toto vyjadľenie platí dva roĘ od dátumu jeho vydania.

13. SPP-distribricia. a.s. Ę'jadrenie č. TDA{S/O2l1l2017lGá zo d a l8.10.20l7:
S hlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynofikácie) za dodržania
na_sleduj cich podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pľed realizáciou zemn1 ch pľác ďalebo predzačatím vykonávania in; ch činností, je

stavebník povinny pożiadať SPP-D o pľesné vyĘ čenie existujricich plynáľensĘ ch zariadęní
na zélklade písomnej objednávky, ktor je potľebné zaslať na adresu: SPP-distľibrĺcĺa, a.s.,
Sekcia rĺdržbyo Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava alebo elektľonicky,
prostredníctvom online foľmuláru zveľejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-
distribucia.sk),

- v zźĺujme pľedchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohľozenia jeho pľevádzĘ
alalebo prevádzĘ distribuěnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyěovanie
plynáľensĘch zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1

hodinu;
- stavebník zabezpeéi vypracovanie projektovej dokumentácie pre riěely stavebného konania

alebo pre konanie podl'a in; ch právnych predpisov, podl'a podmienok uveden; ch v tomto
vy,jadrení,

- stavebník je povinn; predzaéatim stavebného konania pľedložiť projektovri dokumentáciu
pre riěely stavebného konania alebo pre konanie podl'a inych pľávnych pľedpisov' na
pos denie SPP-D,

- v projektovej dokumentácii pre čela stavebného konania alebo pre konanie podľa in; ch
právnych pľedpisov požadujeme, aby stavebník:

o Rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynáľensĘch zariadeni ala|ebo ich ochrann; ch
ďalebo bezpečnostn; ch pásiem,
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o Pri s behu a kĺižovaní navľhovan; ch vedení s exisĘ cimi plynárensĘmi
zariadeniami dodľžal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a
TPP 906 01,

o Zabezpečil vypracovanie q kresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo
vďahu k existuj cim plynárensĘm zariadeniam,

C Zabezpeěil vypracovanie situaěného q kresu so zakreslením všetĘ ch sťlbehov a
križovaní navrhovanych vedení s existuj ricimi plynárensĘmi zariadeniami'

o Zabezpeěil vypracovanie detailn; ch vykľesov všethŕch sribehov a križovaní
exisĘ ricich plynáľensĘ ch zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNE PODMIEITIKY:
- Rešpektovat'všetĘ existujrĺce plynáľenské zariadenia v zmysle platnej

legĺslatívy

4 Ślnrrąlĺ eleLnm q c rnriqárcnip . (rÁ'l 11)q'I9'n zn r1lą nq l l ?ol7T
_ Pre vyznaěené záujmové zęmie ned jde do styku so siet'ami elektľonicĘch komunikácií (

ďalej len SEK) spoloěnosti Slovak Telekom a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Počas realizércie stavby dodržať podmienĘ uvedené v stanovisku č. 66117Ż9780 zo đla
09.Il.Ż017

d a16.10.2017:
Pľeđ realizáciou stavby treba požiadať o tľvalé od atie polhohospođáľskej p dy na
nepolhohospodárske použitie podl'a $ 17 ods. l a 6 podl'a zźtkona SR č. 57l20t2Z.z., kto4 m
sa mení adopl a zák. č,.22012004 Z'z' oochrane avyużivani polhohospođáľskej p dy
a o Zmene zźtkona é. 24512003 Z.z' o integrovanej pľevencii a kontrole znečisťovania
životného prostľedia a o Znene a doplnení niektoq ch zákonov.

16. PROGRES-TS. s.r.o.. stanovisko zo d a 18.12.2017:
- v danej oblasti obec Miloslavov, katastrálne rizemie Miloslavov, parc. ě. 5001376, nemáme
položené rozvody káblového distľibuěného systému.

l7.Slovenslaŕ vodohospodársky podnik.š.p.. čj.CS SVP oZ BA 164120171220 zo d a
04.12.2017 :

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou SVP, š.p. oZ Bľatislava ako správca
vodohospodáľsĘ q znamn; ch vodn; ch tokov a pľislrichajriceho povodia zaujíma nasledovné
stanovisko:

1. Nakol'ko navrhovaná stavba sa nedoĘ ka priamo vodn1 ch tokov ani zariadeni
v spľáve našej oľganizácie, kumiestneniu stavby a jej technickému ľiešeniu nemáme
pripomienĘ'

2. Pri realrizárcii stavby żiadamę dodrŹať ustanovenia zttkona č,. 36412004 Z'z. o vodách
v poslednom znení.

3. I]zemie sa nachádza v Chľánenej vodohospodárskej oblasti Żitnéĺo ostrova, na
zźklade ěoho požadujeme dbať na zq šenri ochľanu podzemn; ch a povľchoqch v d.

Stavebn; mi aktivitami nesmie d jsť k zhoršeniu kvalĘ povľchoq ch a podzemn; ch
vd.

4. Vsakovacie zariadenia a zbęmé nádrżeje potľebné dimenzovať na dt ď s intenzitou
142llslha stľvaním 15 min. Pred vsakovacie zariadenia odporuěame osadiť zbemé
daŽďové náđrźe s vyuŽitím v d na zźnlahy.

5. Vybudovanie a dimenzovanie vsakovacieho systému je podmienené
hydrogeologicĘm posudkom, ktoq zhodnotí možnosť inťrltľácie dchto v d do
podložia v zmysle $ 37 zákona č,.36412004 Z.z' o vodách.

6. Na vodné stavby (vsakovacie zariadenie) je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej
správy.

Ďalší stupe projektovej dokumentácie požadujeme pľedložiť našej oľganizácii navyjadrenie.

a
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13.11.2017
_ srĺhlasíme s vydaním rĺzemného ľozhodnutia a žiadame pľedložit' pľojektovrĺ
dokumentáciu pľe stavebné povolenie na posridenĺe ilľss.

l 9. SlovensĘÝ zväz telesne postihnut'-ŕch. vyj adrenie č. 2671201 7 zo dlia 02. 1 1 .20 l 7:

- navrhovaná stavba z hl'adiska prístupnosti spĺ a všeobecné technické požiadavky na stavby
uźivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. vĺŽP SR č' 53212002
Z.z. aprílohy k vyhláške č:. 53212002 Z.z' ktoľou sa uľčuj všeobecne technické požiadavky
zabezpeěujtlce užívanie na stavby użívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
- dopoľučujeme vydanie zemného ľozhodnutia

'n 
N/ĺTíaIJIŕ\\/(Lv.^^l "-^ .^'i.á.^-;- p^ ,)oenl1n1'7-^ Á'x.'? 1^'rrl1 1

- ned jde ku stretu PTZ prevádzkovatelä oľange Slovensko a.s.' Metodova 8, 82l 08
Bľatislava

)1 ]VtV sR se'Lnie TTR nĺĺhnĺ feleLnľnllnilrÁnií zĄvÄzná cfąnnĺricLn ŚTTR-ÔT4-
2017 l 000233 -l |89 zo đn 25.l 0.2017 :

- v záujmovom zemí pre realizáciu bud cej stavby ,,IBV RZ6 _ IV. Etapď' v katastrálnom
inemí Miloslavov, na pozemku s parceln; m ěíslom 500/5, nemá MV SR žiadne vlastné
telekomunikačné siete.
Správca telekomunikaěnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá źiadne q hrady,
požiadavky, pripomienĘ ani pozme ujrice návrĘ.

Ł2_Reeionálne cesty Bľatislava. a.s.' stanovisko ě. vl. 18l9/l7loSI zo d a IŻ.I2.2017
- plánovaná stavba sa nedoĘ ka cesĘ III/I054, okrem NN prípojĘ. Križovanie cesty III/1054
żiadame realizovať pretláčaním, pozdižne vedenie káblov situovať tesne pri oplotení sadov
Dobré jablká. Na pretláěanie ceĘ IIV1054 je potľebné povolenie okresného liradu Senec
odboľ cestnej dopravy a pozemn; ch komunikácií.

23. oU Senec. odbor SoŽp. risek PVnŽP" wiadrenie č.i.ou_Sc-o1ZP-20I7lo15018-002-Gu
zo d ta 07 .11.2017.'
Po preštudovaní pľedloženych podkladov okľesn; ľad Senec, odboľ starostlivosti o životné
prostredie, konštatuje' že uveđená navľhovaná činnosť nespl a kritériá podl'a $ 18 zákona ě.
2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoq ch
zákonov v zneni neskorších pľedpisov a nedosahuje prahové hodnoty podlä pľílohy ě. 8
zźtkona, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č. Ż4lŻ006Z.z.
o posudzovaní vplyvov naźivotné pľostredie a o Znene a doplnení niekto4 ch zákonov.
Zálrove Vás upozor ujeme, Že podľa prílohy ě.8 zákona č,. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné pľostredie a o zmene a doplnení niektoq ch zákonov v znęni neskorších
predpisov:
_PĘekty ľozvoja obcí vľátane a) pozemn ch stavieb alebo ich s boľov (komplexov)' ak
nie s uvedené v in ch položlĺích tejto pľílohy) v zastavanom rĺzemí od 10 000m2
podlahovej plochy, mimo zastavaného rĺzemia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajťl
zisťovaciemu konaniu,

_PľojekĘ ľozvoja obcí vľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísĘ podliehajri
zistbvaciemu konaniu.

x. PODMIE|IKY sTAvEBNÉHo ÚRADU:
l/ Projekt stavby pre stavebné povolenie vypľacovať v kooľdinácii s vydan; mi právoplatn; mi
Stavebn1 mi povoleniami obytn ch z n dotknutého rizemia.
2/ Kźiadosti o stavebné povolenie stavębník preukáže vďah kpozemkom, ktoré nevlastní'
formou ,, iného práva" v zmysle $ l39 ods. l zttkona č,' 5011976 Zb. v znení neskorších
predpisov (stavebn; zě./ĺon)
3/ V pľojekte stavby pľe stavebné povolenie stavebník dodrźí podmienĘ vypl1vajrice zo
stanovísk dotknuĘ ch orgánov a organizácii a zárovel zapracuje ich požiadavky do PD pre
stavebné povolenie.
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4/ Projektovri dokumentáciu pľe stavebné konanie a povolenie pľedloží stavebník stavebnému
ľadu spolu s post'idením splnenia podmienok zemného ľozhodnutia'

5/ Projektová dokumentácia musí byť vypľacovaná v srilade s $ 47 stavebného zttkona, s $ 9
VyhlášĘ MZP SR č,.45312000 v zneni neskoľších pľedpisov.

VIII. RozHoDlIUTIE o NÁMIETKACH ÚčłsľľÍroV KoNANIÄ:
V konaní neboli vznesené žiadne námietĘ riěastníkov konania ani dotknuĘ ch orgánov

Toto ľozhodnutie platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného zźtkona tri roĘ odo d a, keď
nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial'bude v tejto lehote podaná Žiadosť
o stavebné povolenie.
Čas platnosti rizemného rozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného zźlkona pľedižiť
na zźlklade dostatoěne od vodnenej žiadosti navľhovatelä podanej pred uplynutím uvedenej
lehoty správnemu oľgánu, ktoq ĺlzemné ľozhodnutie vydal.
IJzemné rozhodnutie je v zmysle $ 40 ods.4) stavebného zttkona záväzné aj pľe právnych
nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatn; ch ěastníkov lizemného konania.
Toto rozhodnutie stráca platnosť d om' keď stavebnému riradu bude doručené oznámenie
navrhovatel'a alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeľu, ku ktorému sa
rozhodnutie vďahuje.

Od vodnenie:

Navrhovatel': LT IIYVBST, s.ľ.o., Alžbetin Dvor 1452, g00 42 Miloslavov, IČo:51002
566 ( na zátklađe Zmlilľ o uzavretí budťlcich kripnych zmlriv zo dla 25.09.20|7) v zast. DJ
engineeľing s.r.o., Krajná23,900 42 DunajskáLužná podal d a 04.12.2017 na tunajší
stavebn; rirad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,' IBv RZ 6, [V. etapa _
Technická infľaštruktílra a komunikácia" na pozemkoch podlä registľa ,,C" parc. č,. 5001376
(KN,,E" parc. č. 1l72l7, KN,,c* paľc. č. 500/5), 440ll,500/192,500/8Ż,500/98, 477/l,
50312, k.ir. Miloslavov.
Pozemok parc. č. 500l3'l6 (KN ,,E" parc. č. 1112ĺ1, KN ,,C" parc. č. 500/5)' je v podielovom
spoluvlastníctve majitelbv: Kamila Jaššová, Nezábudková 16, 8Żl 0l Bľatislava; Janka
Rysulbvá, Za hradbami 7,902 0l Pezinok; Bohumil Rysulh, Saľatovská 14,84l 02

Bratislava; Miroslav Jahnátek, 900 42 Miloslavov 105 a Maľta ostrožlíková, Kľásnohorská
16, 851 07 Bľatislava. Navrhovatel' pľeukázal ,,iné právo k pozemkom", na ktoq ch sa
navrhuje umiestnenie stavby' a to Zmluvy o uzavretí budricej kripnej zmluvy zo đ a
25.09.2017.
Pozemky parc. ě. 440lI,500119Ż,500/82 a 500/98 s vo vlastníctve obce Miloslavov, ktoľá
dala srihlas so zemnymi prácami, ktoré srivisia s napojením na verejné rozvody vody'
kanalizácie a na ľozvodyNN (Uznesenie ě. 12Ż12017 zo d a23.11.20l7).
Pozemok parc. ě. 477 /1 je vo vlastníctve obce Miloslavov; na uvedenom pozemku je zriadené
vecné bremeno - priznanie pľáva uloŽenia inžiniersĘch sietí, v prospech ZSE Dishibricia,
a.s. Bľatislava.
Pozemok parc. č. 50312 ( na ktorej sa nachádza tľafostanica) je vo vlastníctve spoloěnosti
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o., Lipnická ul' 162, 900 4Ż Dunajská Lużná; na uvedenom
pozemku je zriađené vecné bľemeno - pľiznanie pľáva uloženia inžiniersĘch sietí, v prospech
ZSE Distribircia, a.s. Bratislava.

D om podania návrhu bolo zaěaté zemné konanie o umiestnení predmetnej stavby.
Zaéatie rizemného konania bolo oznámené riěastníkom zemného konania a dotknuĘ m

oľgánom oznámením veľejnou vyhláškou č,. j.341912017/Y.'Kzo d a14.12.2017.
Stavba je v s lade s platnou lizemnoplánovacou dokumentáciou pľe obec Miloslavov,

ktorou je Územn; plán obce Miloslavov, ktory pľedmetn ěasť zemia definuje pľe funkciu:
Plochy b vania s objektami rodinn; ch domov, ktorej prípustnou dopl uj cou funkciou sri aj

zariadenia technickej infraštrukt ry.
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Stanoviská a poŽiadavky ěastníkov konania a dotknutych oľgánov, uplatnené v tomto
zemnom konaní, boli pľeskťlmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto

rozhodnutia. V zemnom konaní stavebn; riľad preskilmal návľh a priložené doklady
v zmysle ustanovení $$ 37'38 stavebnélro zźtkona pričom zistil, że umiestnením stavby
nebud ohľozené veľejné záujmy, ani ohľozené práxa aprávom chľánené záujmy ostatn; ch
ričastníkov rizemného konania.
Svoje stanoviská oznámili :

- MV SR ORPZ v Sęnci,oDI, stanovisko ě'oRPZ-Sc_oDI-1-510l20I7 zo d a Ż5.|0'Ż017
- KPÚ Bratislava, zźtvazné stanovisko zn' KPUBA-20L71Ż3496-2/878721PRA zo diía

08.11.2017
- RÚVZBľatislava' zźtväznéstanovisko č).HŻP/l7306/20I''tzod a 16.11'2oI7
- oÚ Senec, odboľ SoŽP' sek oPaK, vyjadrenie ěj. OU-SC-osZP-2017/1394IA/IM d a

10.10.2017
- oÚ Senec, odbor SoŽP, risek oH, vyjadľenie čj. oU-sc-oSZP-2O17l14l77 d a

Ża.10.2017
- oÚ Senec' odbor SoŽP, risek ŠVS, vyjadľenie ěj.oU-SC-osZP-2ol7/0l3977N-284lKe

zo đ a20'l020l7
- I{YDROMELIORÁCIE š.p., vy'jadrenie č,j.5200-21120ĺ2}17 zo d a 16.10.2017
- BVS,a.s., vyjadrenie ě. 4536214020ĺ2017lMe zo d a 19.10.2017
- Západoslovenská dishibučná a's., vyjadrenie zo dn |9.12.2017
- Mo SR, ASM' vyjadľenie ěj. AsM-30-2372lŻ017 zo d a02.l0.2017
- oRÍIaZZ v Pezinku, stanovisko ěj. oRHZ-PKI-2350-001l20l7 zo dťla17.l0.z017
- Dopravn; rad M.R.Štefánika zo d a 10.11Ż017
- SPP-distribricia, a.s. vyjadrenie ě. TDA{Sl02ll12017lGázo d a 18.10.2017
- Slovak Telekom,a.s., vyjadľenie č,.6611729780 zo d a09'1l.20l'7
- oÚ Senec, pozemkov alesn; odboľ, stanovisko ě. oU-SC-PLo-Żo17114094/ľIAN. zo

d a 16.10.2017
- PROGRES-TS, s.ľ.o., stanovisko zo dla18.12.20|7
- SVP,š.p., čj. CS SvP oZ BA 164ĺ20|7ĺ2Ż0 zo d a04.12.2017
- Únia nevidiacich a slabozľaĘch Slovenska, stanovisko ě. 108ruR/2017lKo zo dla

13.11.2017
- Slovensky mđztelesne postihnutych, vyjadľenie č:.26712017 zo d a0Ż.ll.2017
- MICHLOVSKY, spol. s r.o.' vyjadrenie č. BA-2980l20l7 zo dlaŻ3.10.2017
- Mv SR, SITB, zéxäzné stanovisko č' SITB-oT4-2017l000233-l189 zo dťla25.10.Ż017
- Regionálne cesty Bratislava, a.s., stanovisko č. vl. 1819/17loSI zo d a 1Ż'1Ż.2017
- oÚ Senec, odboľ SoŽP, irsek PVnŽP, vy'jadrenie ěj.ou-Sc-osZP-20l7lO150l8-002-Gu

zo d a07.1ĺ.2017
Na základe zisten; ch skutoěností stavebn; rirad rozhodol tak, ako znie q roková ěasť

tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods'l) stavebného

zákona tri roĘ odo diia, ked'nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial'bude
v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti zemného rozhodnutia
možno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného ztlkona prediziť na žiadosť navrhovatel'a podaníl
v primeľanej lehote pred uplynutím tehoty jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle $
40 ods.4) stavebného zźlkona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navľhovatel'a
a ostatn; ch liěastníkov ťlzemného konania.

Za vydaĺie tohto rozhodnutia bol zaplaten1 spľávny poplatok vo q ške 100'- Euľ
podl'a položky 59 ods.a), bod 2. zźtkona č)'145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, vzneni
neskoľších pľedpisov.

Poučenie

Podl'a $ 53 a nasl' zákona č,.7I/1967 Zb. o sprźnnom konaní (správny poriadok) v zneni
neskoľších predpisov, pľoti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (ľiadny opľavny
pľostľiedok), a to v lehote 15 dní odo d a doruěenia rozhodnutia' odvolanie sa podáva na
tunajšiu obec - obecn ľad Miloslavov' 900 42 Miloslavov l81
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Rozhodnutie je po vyěeľpaní riadnych opľavn; ch prostľiedkov pľesklmatelhé správnym
slidom podl'a ustanovení Spľávneho sridneho poriadku (zákon é. L62/2015 Z.z.).

ÉNst{

)--
-Ą

C
utr- Milan Baďa

Og

Rozhodnutie sa doruěí:
rĺčastníkom konania verej nou vyhláškou :

l/ LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov
2/ DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,900 42 Dunajská Lužnźt
3/ Znämym aj neznźĺmym pľávnicĘm a Ęzick m osobám , lĺÍorych vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb m Žu byť

zemn; m roźlodnutím priamo dotknuté

Toto ľozhodnutie má povahu veľejnej vyhlášĘ podl'a $ 36 ods. 4 stavebného ákona v znení
neskorších zmien a doplnkov a podl'a $ 26 ods. 2 zÁkona č,.7111967 Zb. o správnom konaní
v zneni neskorších predpisov sa vyvesí na radnej tabuli a zverejni na webovom sídle obce
Miloslavov po dobu 15 dní. Posledn; de tejto lehoty je d om doľuěenia.

Potvľdenie oznámenĺa konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené d a ( 0. |. ?oť Rozhodnutie bolo zvesené d a :

Peěiatka, podpis ':'-,l'{' i1 ĺl sLA'ťo\I 
Peěiatka' podpis

oÚ
(Í\
o

i, 
'"1, 

.1 ;.','::v 13!
..':.1 i, :, i .i i l o
:.'- 3:, i 9.i: DI

"l
1^iq.,('n1ą')
Lwtv!\ttLvzl

Navedomie:
1/ LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov _ nemá ričinky doruěenia
2lDJ eĺgiĺeering s.r.o., Krajná.23,900 42 DunajskáLużná_ nemá ričinky doručenia

Pľílohy : - situácia
- oveľená PD pre UR
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