
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č1.su-:srzo18lKK V Miloslavove 06.02.201 I

Verejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENIE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podl'a s 1l7 ods.l zákona ć'50119'76 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zźtkon), podlä $$
46,47 zátkona č,.7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), na zźtklade vykonaného konania,
podl'a $ 66 ods.l stavebného zákona vspojení s $ 10 vyhl.ľĺŽP SR ě.453l20OO Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zttkona,

poYol'uje

stavbu : ,, IBV Alžbetin Dvoľ II, Mĺloslavov, lokalita R7' l-2"

stavębné objekty : So 07 - h[N prípojĘ
so 08 - Veľejné osvetlenie

stavebníkovi : RTP 01' s.r.o.' Záboľského 42,83103 Bľatislava, IČo: 47 49O 742

miesto stavby : na pozemku paľc. č. 185/298; k.ú. Miloslavov

úěel stavby : inžĺnieľske stavby (podl'a $ 43a ods.3 písm. i/ stavebného zétkona)

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.
sU-2332l2oI6-2017lI<K zo dňa Ż3.05.2017, právoplatné dřla l7.10.2017 ( vspojení srozhodnutím
vydaným okľesným úradom Bľatislava pod č' OU-BA-OVBPŻ-20I7|835381AJKAZ zo dňa
Ż8.09.2017, právoplatné dňa 17 '10.2017).

Popĺs stavebných objektov:
so 07-NN pľípojĘ:
Z noých skríň SR budú realizované NN prípojĘ do elektromeroqých ronłádzač,ov l-RE až 76-RE
osadených v oplotení rodinných domov na verejne prístupnom mieste. Nová káblová pľípojka od SR
po RE'P bude realizovaná káblom NAYY-J 4Bx25mm2 v celkovej ĺĺzt<e t 450 m. Nová káblová
prípojka od RE.P po RS bude realizovaná samostatne meraným káblom CYKY 5Cx10 mm2. V;ývod z
RE.P navľhujeme káblom CYKY 5Cx10 - rieši ěasť elektľoinštalácie a nie je predmetom daného
pľojektu. Prepoj medzi skľiňou RE'P a rozvádzaěom objektu bude súěastbu stavby a stavebného
povolenia odberatel'a objektu domu.
Káble budú uložené v káblovej ryhe pľi dodržaní STN EN 33 2000 5-52 s min. kľytím

- terén 0'7 m pod úrovňou terénu
- chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka
- cesty l,2 m pod úľovňou cesty

Bilancia spotreby:
Poěet odberných miest: 77 odbeľov
Celkom inštalovaný pľíkon: 1079 kw
Celkom súěasný príkon: 326,7 ky{
Medziobjektoý koeficient: 0,7
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Požadovaný súěasný príkon:
Roěná spotreba:

Ż28'69k:w
400665 kwh
401 Mwh
326,7 kWCelkoqý požadovaný príkon:

so 08 - Veľejné osvetlenie:
Z navrhovanej istiacej skľine 8-SR bude napojený rozvádzaě veľejného osvetlenie RVo' ktoý bude
umiestnený vedl'a uvedenej istiacej skľine 8-SR. skriňa RVo bude napojená NN káblom NAYY-J
4xŻ5 mm2 _ dlŽka 5 m. Z romádzaěa RVo sa vyvedie NN kábel verejného osvetlenia CYKY 4Bx10
mm2 celkovej dĺzĘ l l80 m. Napojenie jednotliqých stožiarov Vo bude realizované slučkovaním a
pravidelným striedaním jednotlivých fáz' VšetĘ stožiaľe budú vzĺjomne pospájané zemniacou
páskou FeZn 3014, uloženou do spoloěného ýkopu s káblami NN ľozvodu. Zemniaca páska bude
umiestnená min. 10cm pod alebo vedl'a káblového vedenia NN. Stožiaľe budú situované v teréne vo
vzźĘomnej vzdialenosti 25-28 m podlä vhodnosti teľénu, možnosti osadenia a intenzity osvetlenia.
Navrhované osvetlbvacie stožiare sú kuželbvé vyšky 6m typu s qýloŽníkom so svietidlami Siteco,
Streetlight l0 mini LED (5xA59l321C08) s ýkonom 27W. Meranie odberu verejného osvetlenia
bude v navľhovanom rozyádzaěi RVo. Spínanie osvetlenia bude realizované cez stykaě od časoqých
spínacích hodín. Pri kľiŽovaní NN káblového vedenia Vo s cestou a inŽinieľsĘmi sieťami bude kábel
uložený v chrániěkách FXKV 110 mm.
Špeciťlkácia stožiara Vo:
Poěet svietidiel so stožiaľom _ 38 ks

NN zemný kábel aľeálové osvetlenie CYKY 4Bxl0 mm2 dl.
Stlpy areálového osvetlenia: Stožiar kužel'oqý 6m .................

..... 1180 m
38 ks

- Svietidlo Siteco' Streetlight l0 mini LED (5XA591321c08) s ýkonom 2'7'|ł,I............. 38 ks
- Poistková skrinka GURO EKM 2035 1XE27 (pre jedno svietidlo) 38 ks

Navrhnuté svietidlá sú od fiľmy SITECO. V stoŽiaľoch bude umiestnená poistková skrinka GURO
EKM 2035 pre jedno svietidlo. Z nej bude vedený v telese stípa kábel CYKY-J 3xl,5 k svietidlu.

Úoa;e o svietidle:
Účinnosť svietidla: 95,6lm/W A30 l00,0%
Klasifikácia 0,0oÁ: CIE Flux Codes: 31 68 95 l00 100 UGR 4H 8H (20yo, 50yo, 70%)
C0lC90:34,7116,5
Celkoý qýkon svietidla: 27,3'w
Dlžka: 619 mm, Síľka: 170 mm, Výška: 137 mm
oznaěenie : LED 4000IíCRI>70
Výkon:27,3w
Faľba:4000K
Svetelný tok: 2610lm
Farebnosť: 73

Záväzné podmienĘ pľe uskutočnenie stavby, uľčené podl'a $ ó6 SZ :

1. Stavba sa bude realizovať podl'a projektovej dokumentácie stavby oveľenej v stavebnom
konaní' ktoľú vypracoval v 1212016 zodpovedný projektant: ELL]NITA s.ľ.o., Romanova27,851 02
Bratislava - Ing. Juraj Szabo, reg. ě. 5752*A2, overenej v stavebnom konaní, ktorá tvoľí
neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia. Kaźdá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí byt' vopľed odsúhlasená stavebným úradom.
2. So stavbou možno zaěať aŽ'po nadobudnutí pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznźtmiť stavebnému úľadu zaěatie stavby ($ 66 ods.3 písm.h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeěí vytýěenie pľiestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zźlkona) a pri kolaudácii stavby pľedloží stavebnému úradu doklady o vy!ýčení
pľiestorovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zétkona)'

5. Pľed zaěatim stavby stavebník zabezpeěí vyĘýěenie existujúcich podzemných inžinieľsĘch sietí ich
správcami.
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6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu označiť štítkom ''Stavba povolená'' s Ęýmito
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitelä; meno koordinátora bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zač,atia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť by' dodľŽaný, stavebník poźiada o predlženie doby'ĺ'ýstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezaěalo do dvoch ľokov odo dňa' keď
nadobudlo pľávoplatnosť ($ 67 stavebného zálkona). Platnosť stavebného povolenia je možné predĺziť
na Žiadosť stavebníka podanej' v primeranej lehote pľed uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné
povolenie a rozhodnutie o predlženíjeho platnosti sű zźnäzné aj pľe právnych nástupcov konania ($ 70
stavębného zákona).
10. Stavenisko musí spĺňať všeĘ technické poŽiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného ztlkona.
11. Pri ľealizácii stavby musia bý v zmysle $ 43e stavebného z,źtkona dodržané všeobecné technické
požiadavky na ýstavbu, vrtiane všeobecných technicĘch požiadavięk na stavby uŹívané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie (vyh|.č;532l2002 Z'z., ktoľou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na qýstavbu a o všeobecných technicĘch
požiadavkách na stavby użívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12.Pri uskutoěňovaní stavby musia bý'dodrŽané ustanovenia vyhlášĘ Ministerstva prtrce, sociálnych
vecí arodiny SR ě.14712013 Z'z. v zneni neskorších predpisov, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti aochrany zdravia pri stavebných prácach aprźrcach snimi srivisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na qýkon niektoých pracovných ěinností.
13. Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sĘ. Stavebník písomne ozntlmi ntlzov zhotovitel'a stavby
do 1 5 dní odo dňa skoněenia výberového konania a doloží na stavebný úrad opľávnenie zhotovitelä na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného ztlkona.
14. Na stavbe musí bý vedený stavebný denník od prvého dňa prípľavných pľác aŽ do skončenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pre qýkon štátneho stavebného dohlädu
a vykonávaný autoľsĘ dozoľ pĄektanta.
16. Stavebník musí zabezpeéiť, aby poěas celej doby qýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úľadom oveľená projektová dokumentácia stavby, pľávoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pľi qýstavbe musia bý použité vhodné stavebné ýľobky, ktoľé budú splňať harmonizované
podmienĘ podlä Nariadenia Euľópskeho parlamentu a Rady EU č,.3o5l201l, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienĘ uvádzania stavebných qýrobkov na trh a podmienky zźk. č,. 133/2013 Z. z.
o stavebných ýrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použidch qýrobkov a mateľiálov.
18. Dodľžiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č' 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
oprípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibrácií aopožiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostľedí.
19. Stavebnú ěinnosť, ktorá svojimi účinkami obt'aŽuje okolie a je zdľojom hluku, otľasov a prachu,
možno vykonávať len vpľacovných dňoch vpondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod', vnoci
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na pľimeraný odpočinok a priaznivé životné
prostredie v zmysle zttkona č). 460/1992 Zb. v zneni neskorších predpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pľi uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný poěas ľealizácie stavby zabezpeěiť vytvoľenie tahŕch
opatrení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana źivotné prostredie.
Stavebník je povinný poěas qýstavby udrżiavať ěistotu na stavbou zneěistených veľejných
komunikáciách a verejných priestľanstvách a dokoněovanie stavby zabezpeěiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné pľávo.
22. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na ľiadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu pľedloží na oÚ Senec - odbor starostlivosti oŻP, odpadové
hospodárstvo; ku kolaudácii pľedloží stanovisko oÚ Senec, odbor soŽP, úsek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
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23, v pľípade nevyhnutného qýľubu drevín alebo kľoviých porastov, ak budú dotknuté qýstavbou,
pożiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zákona č'.543lŻ002 Z.z. o ochrane príľody akľajiny príslušný úľad
o súhlas na ich qýrub.
24.Y pripadenálezu kulturne cenných pľedmetov, detailov stavby alebo chránených ěastí prírody ako
i archeologicĘch nálezov, tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému oľgánu'
25. Dokoněenú stavbu možno uźívať len na základe kolaudačného ľozhodnutia, o ktoré stavebník
potiada príslušný stavebný úľad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady primeľane podl'a $s 17'18 vyhl.MZP SR
č,.45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zźtkona, najmä cenifikáty
a atesty zabudovaných stavebných qýrobkov a mateľiálov, ýsledĘ predpísaných skúšok a revizií
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu nariadenej skládke, poľealizačné
zameranie stavby, odovzdávací/preberací protokol'
27.Dodrźať ,,Zásady pľebeľanĺa miestnych komunĺkácií aveľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Mĺloslavov schválené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením č,. 6612015, doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením č.. 4512017 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
l6.08.20t7 " ( pľíloha ľozhodnutia).
28. Stavebník je povinný pľi uskutoěňovaní stavby dodľžať podmienĘ, uvedené v stanoviskách
dotknuĘých orgánov :

'R 
1 7ÁnqÄnąlanĺ..lrsLÁ ŕĺicfťihrlě.nÁ e c zn ŕĺňe o'l o1 )o1'|'

Z hl'adiska ľozvoja siete energetiĘ s pľedkladanou pĘektovou dokumentáciou pľedmetnej
stavby ,, Miloslavov, čast' Alžbetĺn Dvoľ, IBv - Alžbetin Dvoľ IIo v ľozsahu so 04 _ vN
Prekládka, So 05 - Demontáž vl\, so 06 - NN káblový ľozvod, so 07 _ I\ĺN pľípojĘ" ako
dokumentáciou pľe stavebné povolenie v zásade ,rsúhlasíme" za pľedpokladu splnenia
nasledovných podmĺenok:
l.objekty hoľe uvedenej stavby budú napojené z existujúcich T50002-006 a T50002-012. Nový
It[N káblový distľibučný rozvod bude ľealizovaný lcáblami Ęp: NAYY-J 4 x240 mm2 o dlžke cca
2155 m' ktoré budú okľuhované v 12 ks I\tN skľine SR. Vybudovanie nových NIN káblových
ľozvodov distľĺbučného chaľakteru zabezpečí v ľámci vlastnej investície spoločnosti
Západoslovenská distľĺbučnál ä.S. na základe zmluvy o spolupľáci č. 1613100069-2oS
uzatvoľenej medzĺ spoločnost'ou Západoslovenská distľibučná a.s. a investoľom.
2. Nakol'ko cez územie uľčené pľe ľealizáciu stavby pľechádza existujúce vzdušné 22 kY vedenie
spojovacieho pola liniek čísto 228-437 je nutné pľed zahájením stavby ľiešit'pľeložku uvedeného
22 kv vzdušného vedenia v zmysle $ 45 zákona č,.251l20lŻ Z.z. Z uvedeného zátkona vyplývao že
náklady na pľeložku je povĺnný uhľadit' ten, kto potľebu pľeložky vyvolal. Pľeložka bude
ľiešená na základe Zmluvy o vykonaní pľeložĘ elektroeneľgetického zariadenia č. 1613100046-
ZoYP uzatvoľenej medzi spločnost'ou Západoslovenská distľibučná a.s. a investoľom.
Z technického hl'adiska bude pľeložka 22 kV vzdušného vedenia ľiešená nasledujúcim
spôsobom:
Demontáže:
Existujr'ice YI\ vzdušné vedenie spojovacieho pola l.č,.228-437 typ: 3 x110122 AlF'e o oĺžte zso m
vľátane 1 ks betónového podpeľného bodu s tIV M/228-437 aUv 871228-437 a3 ks betónového
podpeľného bodu v úseku medzi vloženým p.b. do spojovacieho pola l.č.228-437 a existujúcim
p.b. s IIV M]228-437 aUY 8712Ż8-437 sa zdemontuje.
Montáže:
Na seveľnej stľane ľiešeného územia sa vloží do spojovacieho pola liniek čís|o 2Ż8-437 nový
podpeľný bod DB 2 x l0,5lŻ0 kN (t'ažlcĺ konzola + 3 x DK YZL izo|átor), na ktoľý sa osadia dva
nové zvislé IIV Ęp: Fla 15i6400, 25 kv' ó30 A * zvodĺče pľepätia HDA-24 N a typ: oTE 251400-
31 + zvodiče prepätia HDA-24 N, ktoľé pľebeľú označenie Uv M]Ż28-437 aUY 87/228-437 a na
ktorom sa ukončí vzdušné veđenie Y smeľe od tIV 01228-437.
Ukončené vzdušné vedenie spoj. pola l.č..228-437 sa cez nové IIV MJ228-437 aUY 871228-437
pľepojí s existujúcimi VI\ lĺĺblovými vedeniami Ęp: NA2XS(F)2Y 3 x 1 x 150 mm' v smeľe od
Ts0002-001 a TS0002-006 novými VItĺ káblovýmĺ vedeniami Ęp: NA2xs(F)2Y 3 x 1 x 150 o
altue en m cez káblové spojky POLI. Nové VI\ lgĺblové vedenia budú na stľane s novými UV
MJ228-437 aUY 87lŻ28-437 ukončené káblovými koncovkami OXSU.
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3.Jednotlivé káblové prípojĘ NN vrátane elektľomerových rozvádzačov rybuduje na vlastné
náklady investoľ, pľičom deliacim miestom budű NIN skľine SR.
4. Elektľomeľové ľozvádzače ľodinných domov budú umiestnené na veľejne pľístupnom mieste
na hľanici pozemku tak, aby bolĺ pľístupné pľacovníkom eneľgetiĘ v každú dennú a nočnrĺ
dobu-zodpovedný investoľ.
5. Hlavný ĺstič pľed elektľomeľom bude 3 x25 A chaľ. B pľe každé odbeľné miesto.
6.Pripojenie budúcich koncoqých odbeľatelbv bude ľiešené samostatne na základe Zmliw o pľipojení
odberných elektricĘch zariadeni žiadatelbv do distľibuěnej sústavy spoločnosti Západoslovenská
distribučná a's.' po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
7.Ziaďame ľešpektovat' všetĘ energetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distľibučná,a.s. (sĺlové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochranné pásma podl'a $ 43 zákona
č,,251/2012 Z.z. o eneľgetike a jeho novĺel. Zakľeslbvanie sietí je možné vykonať pľe zaľiadenia VN
aNN na tíme spľávy energeticĘch zariadení VN aNN Bratislava _ mesto, Hraniěná ě.l4' pľe
zariadeniaWN a zariadeniaoznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č.3
8.Pre potľeby budovania energetických zariadení poskýne źiadatęľ pľevádzkovatel'ovi pozemok
(koridor) ľesp. priestor, vhodný pre budovanie eneľgetického zariađenia. Majetkoprávne
vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
9.V pľípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoľiť súčasť distribučného
rozvodu el. eneľgie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realiztrciou
predmetnej stavby majetkopľávne vyspoľiadanie pozemkov pre osadenie qýchto zariadeĺí v zmysle
platnej legislatívy, pľiěom nebude účtovaný prenájom poěas ich životnosti.
l0.Pľed zaěatím zemných pľác na eneľgeticĘých zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné
v navrhovaných trasách poŻiadať o presné vyĘýěenie a identifikovanie káblov patriacich spoloěnosti
Západoslovenská distľibuěná,a. s.

ll.Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadeni spoloěnosti Západoslovenská distribučná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ruěným spôsobom. Pri prácach dodľžiavať
bezpeěnostné predpisy a ustanovenia pľíslušných STN.
12' Pri pľácach na zariadeniach patľiacich spoloěnosti Zápađoslovenská disĺibučná' a's. požiadať
pracovníka TSEZ Bratislava, Hľaniěná l4 o technicĘ dozor.
13. Pred zahľnutím qýkopov (káble VN aNN uložené vpieskovom lôžku smechanickou ochranou)
a chľáničiek je potľebné prizvať zástupcu TSEZ BA, Hľaniěná 14.
Toto stanovisko nenahrźtdza vyjadľenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distľibučnĺá/Západoslovenská energetika, a.s.

28.2. oRI\aZZ v P ezinku č, j . ORIIZ-PKI- 1 20 4 -0ü ĺ Ż0 l 7 zo dřta l 3 .0 6.20 | 7
-Súhlasíme bez pripomienok

2 8'3 . HYDRoMELIoRÁCIE.š.p.. č).i. 57 13 -2 l lŻ0 l20 l7 zo dňa 2l .1 1 .ŻO 17 :

Po preveľení predloženej dokumentźrcie adostupných mapoqých podkladov Vám oznamujeme' že
parcely č,. 1063/26, |85/298,I85l299 v k. ú' Miloslavov, určené na qýstavbu ,,IBV Alžbetin Dvor II"
Komunikácie a inžinierske siete sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby ,,ZP Hżo il.", ČS
2 st. ěasť Štvĺok na ostrove 22 (evid,. č). 5202133 007) v správe Hydľomeliorácie, š'p. Stavba zźlvlahy
bola daná do užívania v ľ. 1968 s celkovou ýmeľou l 470 ha. Na parcelách č,. 1063126, l85l298,
I85l299 ani vtrase navrhovaných stavebných objektov So 0l _ So 08 sa podzemné ľozvody
závlahovej vody nenachádzajű.
Zároveřl Vás upozorňujeme, že ěasť trasy 2x navrhovaného NN kábla 2xNAYY-J 4x240 od
existujúcej T50002-012 po 4-SR je navrhnutá v súbehu s podzemným rozvodom závlahovej vody _
vetvou A3 DN 200 uvedenej závlahy.
V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1: 2 880 s orientačným vyznaěením časti záujmového územia
zźlvlahy, podzemného ávlahového potľubia, riešených parciel, NN kábla a existujúcej trafostanice.
Podrobnú situáciu rurovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vybýěenie na zźtkladę
objednávky zabezpeěi zástupca Hydromeliorácie, š.p. _ kontaktná osoba Ing. Bernát, ě.t. 0903
997 967. Zźx|ahovil stavbu _ záujmové územie zź*lahy a podzemné zźx|ahové potľubie Źiadame
rešpektovať.
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Pri súbehu NN kábla 2XNAYY-J 4X240 so závlahoým potrubím żiadame dodrŽať min. 1 m ochranné
pásmo od závlahového potľubia. V pľípade poškodenia majetku štátu _ závlahového potľubia, ku
ktorému má Hydromeliorácie' š.p. právo hospodáľenia, źiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na
náklady investora.

28'4.oÚ Senec-odboľ SoŽP. úsek PVnŽP. Ęvjadrenie ě' OU_SC_OSZP-2018/003805-002-Gu zo dňa
11.01.2018:
Návrh na zaěatie stavebného konania stavby ,,So 07 NN prípojĘ, So 08 VeĘné osvetlenie," na
pozemku parc. č. 1851298 k. ú. Miloslavov, ktoľé sú súěastbu stavby '' BV Alžbetin Dvor II,
Miloslavov, lokalita RZI-Z* je z koncepěného hl'adiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov,
s rozhodnutím vydaným podlä tohto zákona a ich podmienkami.

cę < nri Qpnpn náhnr Ś^žp _ l'lcplz ÔLł č.oU-SC-oS7p_)o l5Ą)) za ĺĺňq )l' n? )o11
- Dodržať ustanovenia ztlkona ě.'79/2015 Z.z. o odpadoch a o Zĺnene a doplnení niektoých zákonov
a ostatné súvisiace pľedpisy na úseku odpadového hospodáľstva.
- Vzniknuý odpad' ktoý vznikne stavebnou činnostbu a pľebyočnú qýkopovrĺ zeminu ukladať na
riadenú skládku, nie ktorú uľěí stavebný úrad (miestnu) alebo investor.
- o zneškodnenom množstve uvedených odpadovje potrebné predložiť doklad na oÚ Senec, odboľ
staľostlĺvosti o ŻP, odpadové hospodáľstvo.
- Nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pľi stavebných prácach a preprave dodržiavať
ěistotu na komunikáciách a verejných pľiestľanstvách.

28.6. oÚ Senec. odbor SoŽP _ úsek oo. č.oU-SC-OSZP/2017l2933-Sl zo dňa 09.02.20l7:
- nemá k predmetnej pľojektovej dokumentácii pripomienky. V zmysle zélkonač:.137l20l0 Z.z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov nevzniká žiadny stredný ani vel'lĺý zdroj zneěistenia ovzdušia.

'lę l ĺ.rĺ\ Qonan ^á}.^* Q^žp -,iooĺ. š\/Q x í\T l_ca-í')c7p-'nĺ 1 n^)1)e^ĺ3Á'IV a zn Áňł l fi) )/.)11.4
Navľhovaná investícĺa je z hl'adiska ochľany vodných pomeľov možná za splnenia nasledovných
podmienok:
l.Pľedmetná stavba bude v súlade s územným plánom obce a územným ľozhodnutím

(stavebnými paľcelami sú aj body napojenia sa na exĺstujúce ľozvody)
2.Budú dodľžané pľíslušné ustanovenia zákona č,.364ĺ2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR

č.372fl990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskorších pľedpisov (vodný zákon), ust. vyhlášĘ MŽP
sR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektoľých ustanovení vodného zźlkona, spolu súvisiace pľávne
pľedpisy a technické normy.

3. Budú dodľžané ochľanné pásma jestvujúcĺch inžinieľskych sietío ľesp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov (SW' š.p., BVS, a.s.' Yv' š.p., Hydromelioľácie, š.p.,
sLovIYAFT pľoduktovod Kl'ačany' SPP).

4.Do vsakovacieho systému môžu byt' zaústené len vody z povľchového odtoku' pľi ktorých sa
nepľedpokladá,źe obsahujű látĘ' ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnit'kvalitu povľchovej vody
a podzemnej vody v zmysle ltv sR č'.26912010, ktorým sa ustanovujú požiadavĘ na
dosiahnutĺe dobľého stavu vôd a po pľedchádzajrńcom zĺst'ovaní (záveľečná hydľogeologĺclcí
spľáva podlh $ 37 ods. 4 v spojení $ 3 ods. 4 vodného zákona).

5. Żiadatel' ovydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeéí pľedchádzajúce zisťovanie' ktoľé musí
byť v zmysle ust. $ 37 vodného zákona zameraĺé najmä na preskúmanie a zhodnotenie
hydrogeologicĘch pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samoěistiacich schopností pôdy
a preskúmanie a zhodnotenie moŽných ľizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

6. Dažďové vody z RI) nesmú bý zaústené do splaškovej kanalizácie v obci, ale ľiešit' do vsaku
na pozemku RD po predchádzajúcom zĺst'ovaní.

7. Vzhl'adom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenei vodohospodáľskei oblasti
ŽitnÝ ostľov, možno plánovat' a vykonávat' čĺnnost', len ak sa zabezpečí všestľanná ochľana
povľchových vôd a podzemných vôd a ochľana podmienok ich tvoľbyo výsĘtu' pľĺľodzenej
akumulácĺe vôd a obnovy ich zásob a pľeto je potľebné dodľžat' podmienĘ $ 31 a $ 39
vodného zńkona, V chľánenej vodohospodáľskej oblasti podl'a $ 31 ods. (4) vodného zákona sa
zakazujez

I
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a) stavať alebo rozšiľovať
l. Nové priemyselné zdroje lebo jestvujúce priemyselné zdroje, vktoých sa vyrábajú lebo na

qýrobu používajú zneěisťujúce látky, s výnimkou rozširovania a prestavby priemyselných
zdrojov , ktoĘŕmi sa dosiahne riěinnejšia ochĺana vôd,

2. Nové priemyselné zdľoje alebo jestvujúce pľiemyselné zdľoje, ktoré pľodukujú priemyselné
odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpeěné látky'

3. Ropovody a iné líniové produktovody na prepravu zneěisťujúcich látok,
4. Sklady ropných látok s celkovou kapacitou väěšou ako 1000 m3 na Zitnom ostľove

s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotliqých nádrżi väěšou ako 50 m3,
5. Veterinárne asanaěné zariadenia a sanitárne bitúnky,
6. Stavby vel'kokapacitných faľiem alebo stavby sústľedených menších faľiem'
7. Stavby hľomadnej rekreácie lebo individuálnej rekĺeácie bez zabezpečenia čistenia

komunálnych odpadoqých vôd,
b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív a chemicĘch látok na ochľanu rastlín alebo na ničenie

škodcov alebo buriny v blízkosti povrchoqých vôd odkryĘých podzemných vôd, kde môŽe
dôjsť k zneěisteniu vôd alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti vôd,

c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v takom ľozsahu, kto4ým sa podstatne
narušia vodné pomery v chľánenej oblasti priľodzenej kumulácie vôd

d) odvodňovať polhohospodáľske pozemky vo výmeľe väěšej ako 50 ha súvislej plochy,
e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 na jednom mieste,

Đ taŹiť nevyhradené nerasý 4l,povľchoým spôsobom alebo vykonávať iné zemné prtĺce,
ktorymi môže dôjsť k odkrýiu súvislej hladiny podzemnej vody,

g) ukladať rádioaktívny odpad'
h) budovať skládĘ na nebezpečný odpad,
i) stavať alebo rozširovať stavby' ktoré si vyžadujú poěas ýstavby alebo prevádzky špeciálne

ošetľenie poľastov zneěistĘúcimi látkami uvedenými v ZOZNAME I pľílohy ě. l(vodného
zźtkona).

8. Bude dodľžané ochľanné pásmo II. stupňa príľodných liečivých zdrojov v Cilistove podl'a
vy-hl. MZ sR č. 552/2005, ktoľou sa vyhlasujú ochranné pásma pľíľodných liečivých zdľojov
v Cilistove' nakollĺo k.ú. Miloslavovo _ Alžbetin Dvor spadá do tohto ochranného pásma II. stupňa.
Dodľžat' podmienĘ stanoviska MZ sR podl'a zálkona č. 538/2005 Z.z. o pľíľodných liečivých
vodách, pľíľodných liečivých kúpel'ocho kt'ipel'ných miestach a pľíľodných mineľálnych
vodách a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov (podl'a $ a0 a $
50 ods. (17) pís. b)).

9. Napojenie sa na veľejný vodovod a veľejnú kanalizácĺu bude možné aź po podpísaní zmlúv
s vlastníkom a prevádzkovatelbm a so súhlasom k ÚR a sp

10. Zmluvy o budt'icej zmluve na odbeľný výkon pľevádzĘ a medzi vlastníkmi pľevádzkovo
slivisiacich veľejných vodovodov akanal.izácĺí a na vypúšt'anie splaškových vôd predložit' už
k sP)

So 02 Vodovod vodovod s pľípoikami. So-03 Veľeiná snlašková kanalizácia s prípoikami sú
vodné stavbv.
Investoľ požiada o wdanie povolenia na vodnú stavbu pľed wdaním stavebného povolenia na
hlavnÝ obiekt, v zmysle ust. $ 26 zák č.. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sI\ĺR č.
37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zálkon) o povolenie na osobĺtné
užívanie vôd v zmvsle ust. $ 21' zá.Jĺ. č,.36412004Z.z. o vodách a o zmene zátkona sI\R č. 37211991
Zb. o pľĺestupkoch vznení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) a o súhlas na komunikáciu
v zmysle ust. $ 27 ods. (1) pís. b) a c) zá.k č,. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zálkona sI\R č.
37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon)
Toto vyjadľenie nie je ľozhodnutím vspľávnom konaní anenahľádza povolenie, ani súhlas
oľgánu štátnej vodnej spľávy vydávané podl'a vodného zákona a podl'a $ 73 ods. 17 zákona č.
36412004 Z.z. ovođách aozmene zálkona sI\R č. 372lĺ990 Zb. o pľiestupkoch vznení
neskoľších pľedpisov (vodný zákon) sa považuje zaztnäzné stanovisko.

'icoL ŕ\DąTZ Ě í\Tl-cŕ--ŕ\q7p-,)n1?/1 Ąe1o^/Tl\/l zn ÄÁą 1i 11 )n11
'a 

a ŕ\TI Qa-on ^Ák^. Sn7D
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1. Stavby sa navrhujú mimo zastavaného űzemia obce a v inemi, pre ktoľé platí pľqý stupeň ochĺany
v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
2.R:ealizácia stavby nepredstavuje ěinnosť podlä zákonav ilzemí zakázanű.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté ztujmy územnej ani druhovej ochrany .

4. V pľípade nevyhnutného qýľubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozoľňujeme' že
mimo zastavaného inemia obce sa podl'a ztlkona vyžaduje súhlas na ýrub stľomov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou akroviých porastov sýmerou nad 20 m2,

o súhlase na ýrub dľevín podl'a $ 47 ods. 3 zákonaje pľíslušná rozhodnúť obec Miloslavov oľgán
ochrany prírody a kľajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti dľevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana prírody

- ošetrovanie, udľžiavanie aochľana stromovej vegetácie, bod 4.1 pľi stavebných prácach sa drevina
chľáni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pľed poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástľojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia dľevín' V zelenom
páse ukladať potľubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stľomov. Výkopové práce v blízkosti
stromov a kľíkov sa budú uskutoěňovať ruěne s dôrazom na ochranu ich koreňoqých systémov.
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trźlvnaté poľasty budú upľavené do
pôvodného stavu s opätovným zatrźxnęnim'
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný široĘ pás na zalotenie technickej zelene s rešpektovaním
ochľanných pásiem inžinieľsĘch sietí.

')e o sDp-áicfĺih'inią ą c infnmąfírrnĺr zákres nlrrnrr - )^ 11 )fi1'7
_ V záujmovom území sa nenachádzajűplynźtrenské zariadenia v správe SPP-distribúcia, a.s. żiadamę
dodrŹať ustanovenia Zákon č,.25112012 Zb. z' $ 70 a $ 80 a pľíslušných STN. Pred začatím zemných
prác dotknuté zariadenia vy|ýěiť oprávnenými pracovníkmi SPP _ distľibúcia, a.s.

?Q lÍl Qĺnrląlł pl.Lnm q c uvedené v sfąnnrricLrr ř 6.Á1 1'711'7)1 zn Äňą)1 11 )n1'7T
- Pre vyznaěené záujmové nedôjde do styku so siet'ami elektronicĘch komunikácií (d'alej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o'
- Poěas rea|izácie stavby dodržať podmienĘ uvedené v stanovisku č,.66117317Żl zo dř'aZl.l1'201'I

28'l1. oR PZ v Senci.oDl. ě. ORPZ-SC-ODI-1-343/20l6 zo dňa 08.08'2016 :

oDI Senec s predloŽeným návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle pľedloženej žiadosti
a projektovej dokumentácie po posúdení dopľavno _ bezpečnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za
splnenia nasledovných podmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia bý' riešené v súlade s STN 73 6056, STN 73 6057 tak, aby bol
zabezpećený náleżiý rozhl'ad pri vychádzani zpozemkov na komunikáciu - žiadame stavebný úľad.

ab}' pri povolbvaní oplotení stľiktne zabezpeěil dodľžanie uličnei ěiary. tj. 2.0 m od okľaja vozovky.
- odstupy azalomenia oplotenia pozemkov musia byt'vsúlade spožiadavkami STN 73 6102
o rozhl'ade v kriŽovatkách - priehľadné oplotenie 

'- pre potreby každého z rodinných domov musia bý' navrhnuté minimálne 3 paľkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku, z tohto poětu bude jedno miesto urěené pre návštevy v zmysle STN 73

6110lzŻ (do celkového poětu môžme zarźltať aj gartňové státie),
- objekty meľacích zariadení inžinieľsĘch sietí požadujeme umiestniť na hľanici dopľavného
pľiestoľu komunikácií.
- všetĘ chodníky poŽadujeme riešiť bezbariérovou úpravou v mieste styku s komunikáciou
v súvislosti s pohybom telesne a zľakovo postihnuých osôb, v zmysle pľávnych noľiem a technických
predpisov,
- priechody pre chodcov požadujeme osvetliť veľejným osvetlením v zmysle vyhlášĘ č. 9/2009 MV
SR,
- k d'alšiemu stupňu PD požadujeme spracovať a predložiť PoD _TDZ od najbližšej regionálnej cesty
až po novonavrhovanú lokalitu,
- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírĘ pľil'ahlého jazdného pruhu' spodný okłaj DZ (aj

dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povľchom časti komunikácie, v ktorej je znaěka umiestnená,
v zmysle STN 018020,
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- Investor pred zaéatim stavebných pľác zasahujricich do dopravného priestoru pril'ahlých
komunikácií, je povinný pľedložiť projekt organiztrcie dopravy poěas ýstavby _ pľenosné dopľavné
značenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôľ 30 dní pred jeho zaéatím,
- TDZ, żiadame Znovu pľedložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch'
- oDI Senec bude oznttmené meno a telefonny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť
osadenia znaěenia počas prác, najneskôr Ż4hod. pľed zaěiatkom osadenia DZ.
- oDI Senec żiada, aby bol věas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol včas prizvaný ku kontrole použitia resp. osadenia dopľavného značenia.
K použitiu odsúhlaseného trvalého a doěasného dopľavného značenia je potrebné vydať uľčenie ($ 3
Zákona č. l35/l961 Zb). ktoré žiadame zaslať k hore uvedenému číslu.

28.lŻ. SVP' š.p.. wiadrenie ě.i. CS SVP oZ BA 190/20l1/f6 zo dňa 07 '1Ż.2017 :

SVP, š.p.' oZ Bratislava ako správca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s predloženou
dokumentáciou súhlasí pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

l. Pri v,ýstavbe a użívani stavby źiadame dodrżať ustanovenia zźlkona č). 36412004 Z.z' o vodách
a o zmęne ztlkona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov ( vodný
zákon).

2. VšetĘ stavebné práce v chĺánenej vodohospodáľskej oblastiZitný ostľov musia byť v súlade s

$3l zĺkona č,.36412004 Z.z. ovodách.
3' Výstavbou ani počas jej užívania stavby nesmie dôjsť kzhoršeniu (zneěisteniu) kvality

povrchoqých ani podzemných vôd.

Ż8.l3. Slovenslaŕ pozemkov'ŕ fond. stanovisko ě. sPFZĺŻIl7/24192.zo dňa 08.03.2017:
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením predmetnej stavby na pozemkou SPF, podlä PD za
podmienky:
- na dotknuté pozemĘ SPF bude najneskôr do vydania kolaudaěného rozhodnutia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnutelhostí a to odplatne v pľospech SPF'
Súěasťou zmluvy o zriadeni vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometľicĘ
plán podlä skutoěného vedenia a uloženia stavby,
_ k realizácii stavby je potľebné stanovisko prípadných užívatel'ov pozemkov SPF'
- v pľípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- pri realizácii stavby nebudú negatívne dotknuté práva azáujmy SPF aužívatelbv okoliĘých
pozemkov,
_ všetĘ náklady, ktoré źiadatel' v súvislosti so stavbou vynaloží, sú jeho vlastnými nákladoqými
poloŽkami'
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a Žiadatelbm, na
základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť nażiadatel'a, zároveřl
źiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuĘýmipozemkami SPF.
Toto stanovisko SPF vydáva na Žiadosť Źiadatel'a a platí 12 mesiacov od jeho vydania'

28.14. Technická inšpekcia' a.s. odboľné stanovisko č,' 1876ĺ112017 zo dřlaŻ1.06.2017:
Z hl'adiska požiadaviek bezpeěnosti a ochľany zđravia pri pľáci a požiadaviek bezpeěnosti technicĘch
zariadeni uvádzame zistenia, pripomienĘ a upozornenia, ktoľé je potľebné doriešiť a odstľániť
v procese ýstavby:
Zistenia:
2.l Pľojektová dokumentácia (So 0Ż,03) nerieši spôsob zaistenia bezpečnosti a ochľany zdľavia pri

práci pre qýstavbu, rozpor s $9 ods. l písm. b8) vyhl. Č. ąssĺzooo Z.z. /ST/
Ż.2 so 03 _ stupadlá do đerpacej šachty sú osadené v rozpoľe s $19 ods. 4 vyhl. Č. sgĺlgv za.

v zneni neskorších predpisov. /ST/
2.3 So 06 NN káblový ľozvod, so 07 NN prípojĘ, So 08 Verejné osvetlenie _ STN 33 2000-3:2000'

uvedená projektová dokumentácia je neplatná, rozpot s STN 33 2000-1 :2009. lEZl
2.4 So 06 NN káblový rozvod, So 07 NN prípojĘ, So 08 Verejné osvetlenie _ STN 33 3Ż01:?004 je

neplatná a nerieši predmet projektovej dokumentácie (rieši inštalácie nad 1000 v). /EZl

9



2.5 So 06 NN káblový ľozvod, So 07 NN pľípojĘ, So 08 Veľejné osvetlenie _ STN 33 Ż310:1987
uvedená v projektovej dokumentácii je neplatná,rozpor s STN 33 2000-5-51.2010. lEZl

PripomienĘ a upozornenia:
2'6 Vtechnickej spľáve So 0l uvedená vyhláška č,.37411990 Zb.bola zrušená anahľadená vyhl. č.

147lŻ0|3 Z.z. ĺSTl
2'7 so 06 NN káblový rozvod, So 07 NN prípojĘ, so 08 VeĘné osvetlenie - v d'alšom stupni

projektovej dokumentácie riešiť zźk|aďy osvetlbvací ch stożiarov' lEZl
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoľé pri užívani stavieb
a ich súčastí' pľacovných pľiestoľov, pracovných prostriedkov a technicĘch zariadení môžu ovplyvniť
stav bezpeěnosti a ochľany zdraviapri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - So 04 VN pľekládka je potľebné
posúdiťvzmysle požiadavĘ $5 ods.3 a4 vyhlášky č' 508/2009 Z.z. a $ 14 ods. 1 písm. d) zákona
č. 12412006 Z.z. v znení neskorších pľedpisov oprávnenou pľávnickou osobou, Technickou
inšpekciou, a.s.
Pred uvedením do prevádzĘ je potrebné na vyhľadenom technickom zaľiadení _ So 04 \rN
prekládka vykonať úľadnú skúšku v zmysle $ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a $ 14 ods' 1 písm. b)

ad) zákona ě. 12412006 Z.z. vznení neskoľších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostľiedĘ _ strojnotechnologické zaľiadenię čerpacej stanice _ 2 ks čerpadiel je možné
uviesť do prevádzĘ podlä $ 13 ods. 3 a 4 zźtkona ě' 124/2006 Z'z. v zneni neskoľších predpisov a $
5 ods. l nariadenia vlády SR ě. 39212006 Z.z' len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie
bezpeěnosti a ochľany zdravia pľi práci, po vykovaní kontľoly po ich inštalovaní, pľed ich prvym
použitím, aby sa zabezpeěila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
Technické zariadenię _ strojnotechnologické zariadenie ěeľpacej stanice _ 2 ks ěeľpadiel sri
určenými qýľobkami podl'a naľiadenia vlády SR č). 436/2008 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do
pľevádzkyje potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
Na splaškovú kanalizáciu a kanalizačné prípojĘ je prevádzkovatel' povinný podl'a $ 39 zákona
36412004 Z.z. a $ 3 vyhl. ě. 100/2005 vykonať skúšky tesnosti.

Toto odborné stanoviskoje vydané pľe účely stavebného konania'
Uvedené zistenia, pripomienky a upozoľnenia nebľánia vydaniu stavebného povolenia.

28.15. KľajsĘÝ pamiatkouý úrad Bľatislava. záväzné stanovisko č. KPUBA-2O16/14355-2146l65/PRA
zo đřla 15.06.20l6:
Súhlasí s umiestnenim area|izźlciou predmetnej stavby, ktorá sa nedoĘýka národnej kultúrnej
pamiatĘ evidovanej v Ústrednom Zozname pamiatkového fondu SR a nenachádzasana
pamiatkovo m inemi, s podmienkou :

- V prípade archeologického nálezu ná|ezca alebo osoba zodpovedná zavykonávanie prác podlä $ 40
ods.2 a3 pamiatkového zákona oznttmi nález KPÚ anŕilez ponechá bezo zmeny aŽ do obhliadĘ
KPU alebo ním poveľenou odboľne spôsobilou osobou'

Toto ztlvđzné stanovisko po uplynutí tľoch ľokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť, ak nedošlo
kjeho použitiu na úěel, na ktoré je uľěené. Neuplatňuje vecne príslušné záujmy na urbanisticko-
aľchitektonickom ľiešení predmetnej stavby aje podkladom pľe vydanie rozhodnutia stavebným
úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

Ż8.l 6. BY S. a.s. 
^ 

v .vj adľ enie č,' 3 57 7 l 40Ż0 l Ż0 1 7 lMe zo dřta l 5 .03 .20 17 :

I. Z hl'adĺska situovania navľhovanej stavby
- k projektovej dokumentácii pľe vydanie rizemného rozhodnutia smę zauja|i stanovisko
Ż3Ż661 4020lŻ01 6/Me zo dňa 30.06.2076, podmienĘ ktorého żiadame dodrtať.
- pri realizźtcii stavby Źiadame rešpektovať exist. vodovodné a kanalizaéné potľubia nachádzajúce sa
v blízkosti stavby' vrátane ich pásma ochľany, v súlade so zák. č,. 442/2002 Z.z. - 5 19 ,' o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách" .

Akákol'vek činnosť v ochľannom pásme našich zariadeni môže bý' vykonávaná iba so súhlasom
a podlä pokynov BVS.
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme, tľasovanie podzemných IS
sietí tľeba riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov rešpektovať ochľanné
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pásmo existujúcich i navrhovaných VH sietí _ v súlade so zák. č,. 44212002 Z.z. ,,O veľejných
vodovodoch a veĘných kana|izáciách" - $19.

28.l7. Mo SR. ASM Bratislava. wjadrenie ě. ASM-77-I567/2016 zo dňa 10.06.2016:
S ľealizáciou akcie podl'a pľedloženej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie uvedených
podmienok. Investoľ /projektanť je povinný informovať o qýchto podmienkach pľíslušný územný
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby
evidované.
Vyjadrenie plati za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných paľametroch stavby ( situovanie,
zýšenie objektov' rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva roĘ a to sťrěasne pre všetĘ ďalšie stupne projektu i pľe všetĘ ďalšie konania.
Na jeho záklađe je možné vydať i;zemné i vodohospodríľske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (projektant) je povinný doľučiť ho v odpise všetĘm d'alším orgánom a organizáciám' ktoľé
budri na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

?R l R pRÔGRF-Ś-TŚ s r n ĺrwiqĺĺľenie zo dř'le )4 11 )n11'
- v danej lokalite obec Miloslavov' katastrálne územie Miloslavov' paľ Č' ltslzgg, nemáme položené
ľozvody káblového distribučného systému

'R 
lo T pcrr (P ěn (\7 I plliae .^'ioÁrpnipř Ę'Áo2Dő 1IAfiN Ż9189/Ż0I lo/.o4' za Äňq (|) 11 )n1'74 1

- súhlasia s predloženým pĄektom, nakol'ko pľojekt nezasiahne ýruzne do lesných pozemkov a je to
zároveřl projekt vo veľejnom záujme, nakol'ko podporuje bytovú výstavbu.
Podmienky súhlasu:

o Podpis dohody za obmedzenie vlastnícĘch a użivacích práv podl'a zźlkona ě. 326/2005 Z.z.
o lesoch $ 35.

o Náklady spojené s vyňatím podľa zilkonač,.32612005 Z.z. o lesoch $ 7 znáša żiadatel'' Jedná
sa o vypracovanie geometrického plánu, znaleckého posudku a platbu odvodu.

. Żiadame Vás poěas realizácie projektu nepoškodzovať okoliĘý lesný porast, minimálne
vstupovať do lesných poľastov, nevykonávať nelegálny ýrub dľevín alebo inak nelegálne
vstupovať do integrity lesných pozemkov nad rámec povolený rozhodnutím orgánov štátnej
správy.

. Żiađame Vás poěas realizácie projektu dodľžiavať legislatívu na úseku lesného hospodáľstva
a odpadového hospodárstva, nezneěisťovať pozemky odpadmi.

. iiadame Vás všetĘ práce ohlasovať a konzultovať s LS Gaběíkovo, infoľmovať o všetĘých
mimoľiadnych situáciách.

a odboľ
18.1Ż'2017:
- Vykonať skr'-ývku humusového hoľizontu polhohospodáľskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpeéiť
jej hospodáľne a úěelné využitie ĺa zátklade vypracovanej bilancie skľývky humusového horizontu,
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia,
- Zabezpeéiť základnű starostlivosť o polhohospodáľsku pôdu odňatu Ęýmto rozhodnutím až. do
realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a poľastom samonáletu dľevín.

27.21. Regionáln}, úrad veľejného zdravotníctva. záväzné stanovisko č. HŽPl11087/2016 zo dňa
29.06.2016:
Súhlasí sa s návrhom źiadateľa na územné konanie stavby ,,IBV Alžbetin Dvoľ II, Miloslavov _
komunikácie a inŽinierske siete"' pri splnení nasledovných podmienok:
- Preveriť potľebu ochľany navľhovaného obytného prostredia proti pľenikaniu radónu zpodloźia
podlä vyhlášĘ MZ SR ć,. 528/2007 Z.z, ktorou sa ustanovujú podľobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiareĺia z príľodného žiaľenia. Uvedené preukázať pri kolaudácii.
- objekt navrhovanej transformaěnej stanice zabezpeěiť tak, aby nebol zdľojom nadmerného hluku pre
súvisiace chránené obytné prostredie v zmysle vyhlášĘ MZ sR č,' 549lŻ007 Z.z., ktorou sa
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ustanovujú podrobnosti oprípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibrácií aopožiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibľácií v životnom pľostľedí. Uvedené preuktnať pri kolaudácii.
- Ku kolaudácii pľedložiť výsledok laboľatórneho rozboru vzorky vody zo spotľebiska, kto4ý preukáže
jej súlad s požiadavkami NV SR ě.354/2006 Z.z., ktoým sa ustanovujú požiadavky na vodu urěenú na
l'udskú spotrebu a kontľolu kvality vody určenej na l'udskú spotľebu v zneni ].n/ SR ě.49612010 Z.z.

2 8.22.osobitné podmienĘv:
- Stavebník je povinný pľi ľealizácii stavby dodľžiavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov.
- Stavebník je povinný čistit'stavbou znečistené pľil'ahlé komunilaácie.
- Dodávatel'stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo

staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.

- Pľi tĺpľave teľénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinieľsĘch sietí. Takisto je pľi ľealizácií zemných pľác potľebné dbat' na to' aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušeniu ich statiĘ.

V stavebnom konaní vzniesol pripomienĘ úěastník konania: Zdrużenie domoqých samospráv,
Námestie SNP 13, P.o.Box 218' 850 00 Bratislava ( doruěené dř.a 2'7.12.2017) a to v nasledovnom
zneni:
I.Kpredmetnej stavbe ,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov, lokalitaRZ 1-2" bolo vykonané zisťovacie
konanie zakončené rozhodnutím, v horom si Zdľuženie domoých samospráv uplatnilo pripomienlĺy.
Podľa s24 ods'2 poslednó veta zákona Eu č.24/2006 Z.z. su minimálne v ľozsahu uplatnených
pripomienok pľiamo dotlmuté próva a opróvnené zóujmy Združenią domových samosprđv. Podľa
s140c ods.l Stąvebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé
povoľovacie konanie, teda aj predmetně stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky
uplatnené v zisťovacom konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmeĺnom stavebnom konaní
o povolení Stavby; zapracovanie a zohľadnenie ýchto pľipomienok a požiadatliek do pľojehovej
dokumentácie pľe stavebné povolenie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.
Pripomienke sa nevyhovuje.

2. Žiadame do rozdeľovníka zaradit'aj dotlłlutú verejnosť zo zisťovacieho konania a doručiť jej
oznámenie o začatí predmetných stavebných konaní.
Pľipomienka j e neopodstatnená.

3. Žiadanle o doľučenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp' jeho častí v rozsahu ýknjĺúcich sa nami
uplatnených pripomienok, tj. :

a. Koordinačnásituócia
b. Pľeukázanie dostatočnej dopľavnej kapaciý dopľovného napojenia
c. Sprievodná spľáva ýkajúca sa odpadového hospodórstva ajeho zabezpečenia
d. Sprievodná spľáva ýkajúca sa bilancie vôd, vodných zaľiadení (oRL)' cestnej zelene, odtoku

z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej dlažby
e. Sprievodná spróva ýkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohl|adnit'miestne

klimatické pomery stavby a zapľacovanie Adaptačnej stľatégie SR
Toto vyjadrenie a spôsob abým sa s ním stąvebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
ľozhodnutí.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručiť v zmysle $25a Spľavneho poriadku do
elektronickej schľdnlE nášho zdľuženia na ústrednom portáli verejnej spráły slovensko'sk.
Pripomienke sa nevyhovuje.

Kpodaným pľipomienkam úěastníka konania sa písomne vyjadľil navrhovateľ RTP 0l, s.r.o.,
Záborského 4Ż,83l 03 Bľatislava' listom zo dňa l7.01.2018, v ktorom uvźtdza nasledovné:

,,Združenie domoých samospľdv (dblej len ,,Združenie") podalo dňa 24.12.2017 nómietky
v stavebnom konaní, čj. 3027/2017/KK av stavebnom konaní, čj. 3028/20]7/KK,ktoré sú vedené

stavebným úradom obce Miloslavovo povolení výstavby stavebných objektov v ľómci stavby ,,IBV
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Alžbetin Dvor II, Miloslavov", Iokalita RZ ]-2, ato So 04 _ ĺlN prekládka, W pľípojka, so 05 -
Demontáž W a So 06 _ NN kóblový rozvod v rámci stavebného konania č' j. 3027/20I7/KK a So 07

- NN pľípojlE a So 08 _ Veľejné osvetlenie v rómci stavebného konania čj. 3028/2017/KK.
NámietlE Združenia vo vyššie uvedených stavebných konaniąch sú nasledovné:

a) Zdľuženie uplatňuje v plnom ľozsahu v predmetných stavebných konaniach pripomienlĺy
uplatnené Zdľužením v zisťovacom konaní, ktoré boĺo k stavbe ,,IBV Aĺžbetin Dvoľ II,
Miloslavov", lokalita RZ ]-2, vykonané v súlade so zókonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné pľostredie (d'alej len ,,zíst'ovacie konanie");

b) Združenie žiadą do rozdeľovníka zaľadit' aj dotlłlutú verejnosť zo zist'ovacieho konania
a doľučit' jej oznámenie o začatí predmetných stavebných konaní'

Ad a)
Podľa $ 6I ods. Itretej veĘ zdkona č. 50/1976 Zb'o územnom plónovaní a stavebnom

poriadku (sĺavebný zákon),sa v stavebnom konaní na pripomienlĺ}l a nómietlqł, ktoré boli alebo mohli
b)lť uplątnené v územnom konaní alebo pri prerokúłaní územného pldnu zóĄł. neprihliada'

Áko vyplýua aj zo samotného znenia nómietok Združenia wedených vyššie v písm. a),

Združenie uplatňuje v stavebnom konąní námietlqł, horé uplatnilo už v zisťovacom konąnĺ, a teda sa
jedná o nómietley, ktoré mohli byť uplatnené v územných konaniach o umiestnení predmetných
stavebných objektov - územné konania čj. SÚ-B32/20I6-2017/KK a čj. SU-2333/2016-2017/KK.

Začatie vyššie uvedených územných konaní bolo účastníkom a dotlmuým oľgónom oznámené
verejnou vyhláškou zo dňa 26.10.20I6 a dooznámené verejnou vyhláškou zo dňa 10.04'20l7. V ýchto
oznámeniach bola stanovená lehota, do Horej mohli účastníci uplatniť svoje nómietlE a zároveň
v nich bolo upozornenie, že na neskôr podané nómietlql sa neprihliadne. Združenie v stanovených
lehotách nepodalo žiadne námietĺE proti vydaniu predmetných územných ľozhodnutí.

Po uplynutí lehôt na podanie námietok vo vyššie ułedených územných konąniach a po vydaní
predmetných územných rozhodnutí Zdľuženie uplatniĺo svoje námietlcy vo forme odvolaní zo dňa
23.05.2017 pľoti ýmto územným rozhodnutiam. Snámietkami Združenia uvedenými vodvolaniąch
pľoti územným rozhodnutiam sa vysporiadal olcresný úľad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politilqł, ako odvolací orgón, vrómci svojich rozhodnutí čj. OU-BA-)VBP2-2017/83538/,ŁKAZ zo
dňa 27.09.2017 a čj. OU-BA-OVBP2-20l7/8353&/B/KAZ zo dňa 28'09.2017, ktorymi čiastočne
zmenil, avšak v prevažnej mieľe potvrdil napadnuté územné ľozhodnutia, ktoré tąk nadobudli
prdvoplatnosť dňa l 7. 1 0. 20 1 7.

Pokiaľ sa jedná o samotný obsah oneskoľene uplatnených pripomienok, lłyádzame, že okľesný
úrad Senec, odboľ starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie, vydal podľa s 38 ods. 4 zókona o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie zóvtizné
stanoviská č' OU-SC-OSZP-2017/007979-003-Gu zo dňa 17.05.2017 a č. oU-sC-osZP-
20l7/007979-002-Gu zo dňa 17'05.2017, v Hoých konštatuje, že ndvľh na začatie územného konania
na stavbu ,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov", lokalita RZ 1-2, v ľozsahu všetbých vyššie wedených
stavebných objehov (So 04 až So 08), je z koncepčného hľadiska v súĺąde so zákonom o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, s rozłtodnutím vydaným podľa tohto zókona a s ich podnlienkami.

Združenie vo svojich oneskorene uplatnených námietkach takisto netnódzą žiaden ľozpor
medzi žiadosťami o vydanie stavebných povolení na predmetné stavebné objekty, k nim pripojenou
dokumentóciou a pľávoplatnými územnými rozhodnutiami, ktoými bolo povolené umiestnenie ýchto
stavebných objektov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Združenie v stavebnom konaní, čj. 3027/2017/KK
avstavebnom konaní, čj. 3028/2017/KK uplatnilo nómietky obsahovo zhodné sndmietkami
(pľipomienkami) uplatnenýmí Združením už v zist'ovacom konaní, ktoré mohli byt' (aj keď neboli)
uplatnené v územnom konaní, Nakoľko predmeíné ndmietky Zdľuženía mohli byt' uplatnené
v ílzemnom konaní, na tieto nómietĘ v stilode s $ ó1, ods. 7, tretia veta stavebného zltkona nemožno
vôbec pľihliadat'.

Ad b)
Pokiaľ sa jedná o námietku Združenia uvederui vyššie v písm. b), uvódzame, že jediným

účastníkom zisťovacieho konania z radov dotlmutej veľejnosti boĺo práve Združenie. Združenie je
ýsĺovne uvedené v rozdeľovníku ozndmenia o začatí stałebného konania, čj. 3027/20I7/KK aj
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v rozdeľovníku oznámenia o začątí stavebného konania, čj. 3028/20I7/KK pričom obe tieto
oznámenia boli Združeniu doľučené, v súlade s $ ó1, ods. 4 stayebného zákona av súlade s $ /8, ods.

3 zákona č. 71/1967 Zb. o spľóvnom kananí (spravny poľiadok), veľejnou vyhlóškou, pričom
neexistuje dôvod, pľe ktoý by Združeniu mali byť doručované opĺźtovne poštou alebo alEmkolýek
iným spôsobom.

Vzhl'nđnm no uuššíp uĺpdpnó skutněnoslí. žioĺInme- ahv sÍavehnű úrad ohce
Miloslavow síllade s S 6I, ods, I, tretÍa veta stavebného ztűkona na ndmieíkv Združenia domových
samosoróv zo dňa 24.12.2017, uvedené wššie v písm. a| toltto stanoviska, ktoré boli uplatnené
v stavebný,ch konaníach, č.i. 3027/2017/KK o č.i. 3028/20I7/KK, ako na oneskoľene uolatnené
neprihliadala abv na predmetné stavebné obiektv wdal stavebné povolenia bez zoltl'adnenia tý,chto
nómietok.

Vzhl'adom na wššie uvedené skutočnosti zároveň žiadame, abv stavebnű, ílrad obce
Miloslavov nómietku Združenia domov,űch samosprdv zo dňa 24.12.2017, uvedenťt wššie v písnl bI

tohto stanoviskĺl, ktoró bola uplatnenó v stavebnűch konaniach, č.i. 3027/20l7/KK a č.i.
3 028/2 0 1 7/KK, ako neopodstatneníl zamietol.

Toto stanovisko podała naša spoločnosť za seba, ako stavebníkn v stavebnom konaní čj.
3028/2017/KK, ako aj za spoločnosť Západoslovenskń distribučruź, a's', so sídlom Čuĺenova 6, 816 47
Bratislava, lČo: so 36] 5]8, ktorá je stavebníkom vstavebnom konąní čj. 3027/20I7/KK ąktorú
naša spoločnosť v tomto stavebnom konaní zastupuje na základe splnomocnenia' "

Pre stavbu ,,IBV AlŽbetin Dvor II" bolo okľesným úradom Senec, odboľ starostlivosti o životné
prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, podl'a zźtkona ě. 2412006 Z. z'
o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie a o znene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoľších pľedpisov vydané Rozhodnutie ě. OU-SC-osZP-20l7/000735-Gu (2016113440) zo dňa
17.0Ż.2017, právoplatné dňa29.03'Ż017' ktoým bolo vzisťovacom konaní rozhodnuté, že uvedená
navrhovaná ěinnosť sa nebude posudzovať. okľesný úrad Senec' odbor starostlivosti o Životné
pľostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie' vydal podl'a $ 38 ods. 4 ztlkona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zźxazné stanovisko ě. oU-SC-osZP-Ż0181003805-002-
Gu zo dňa 11.0l.2018, vktoľom konštatuje, že návľh nazaěatię stavebného konania stavby,, So 07
NN prípojĘ, So 08 Veľejné osvetlenie" na pozemku parc. č. l85l298 k.ú. Miloslavov, ktoré sú
súčastbu stavby ,,IBV Alžbetin Dvor II' Miloslavov, lokalita RZ l-Ż* je z koncepěného hlädiska
v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s ľozhodnutím vydaným podl'a tohto zákona a ich
podmienkami.

odôvodnenie:
Stavebník: RTP 0l, s'r.o., Zźtborského 4Ż, 831 03 Bratislava, IČo: 47 590 742 podal dňa

23.10.2017 na tunajší stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty: ,'
so 07 NN prípojĘ, So 08 Veľejné osvetlenie" na pozemkoch parc. č). I85l298 k.ú. Miloslavov,
ktoľé sú súčastbu stavby ,,IBV AlŽbetin Dvoľ II, Miloslavov, lokalita RZ 1-2u, doloženú projektovou
dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie' vypracovanú zodpovedným projektantom: ELUNITA
s.r'o., Romanova27,851 02 Bratislava _ Ing. Juľaj Szabo, ľoB. ě. 5752*AŻ, oveľenej v stavebnom
konaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia.

Vlastníkom pozemku paľc. č. 1851298 je spoloěnosť RTP 0l, s.ľ.o', Záborského 42,83l 03
Bľatislava _ podľa Lv ě. Ż4l9.

Dňom podania Žiadosti bolo zaěaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaéatie konania
o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania, dotknuým orgánom
a or ganizáciám oznámęnim ě. 3 028 l 20 l 7/KK zo dřla 20.12'Ż0 | 7 .

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.
sU-Ż33Ż/2o16-Żo17 lKK zo dňa 23 .05 .Ż017 , pľávoplatné dřla 17 .IO.201 7 ( v spoj ení s rozhodnutím
vydaným okľesným úradom Bľatislava pod ě. oU-BA-ovBP2-2017l83538lA/KAZ zo dňa
28 .09 .Ż0l7 , pľávoplatné dřn 17 .10 .2017).

Stanoviská a poŽiadavĘ účastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní,
boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
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Pripomienkam podaným úěastníkom konania sa nevyhovelo' a to z nas|edovných dôvodov:
Kbodu l:
S pripomienkami uplatnenými v zisťovacom konaní sa už vysporiadal druhostupňoqý spľávny oľgán
v rozhođnutí ě. OU_BA-OVBP2-2017/83538/A/KAZzo dňa28.09.2017, právoplatné dřla17.l0.20l7,
v rámci odvolania účastníka konania Zdrutenie domoqých samospráv, Námestie SNP 13, P.o.Box
2l8' 850 00 Bratislava voěi ľozhodnutiu obce Miloslavov pod č,' su-233ŻlŻol6-Ż0l7/Y\K zo dňa
23'05.2017. Ďalej bolo vydané zźtväzné stanovisko okresného úradu Senec, odboru staľostlivosti o ŻP,
úseku posudzovaniavplyvov na životné pľostľedie pođ ě. oU-SC-oSZP-Ż0l71007979-003-Gu zo dňa
17 .05.Ż017, v ktoľom bolo konštatované, że predlożený návrh je z koncepěného hlädiska v súlade so
zákonom o posudzovaní vplyvov' s ľozhodnutím vydaným podl'a tohto zákona a ich podmienkami.
V rámci stavebného konania vydal okresný úrad Senec, odboľ staľostlivosti oŻP, úsek posudzovania
vplyvov na životné pľostredie záväzné stanovisko ě. oU-SC-osZP-2018l003805-002-Gu zo dňa
1 1 .01 .201 8, v ktorom uvádza, że nźlvrh na zaěatie stavebného konania stavby ,,So 07 NN prípojĘ' So
08 Verejné osvetlenie"'na pozemku paľc. č. |85/298 k. ú. Miloslavov, ktoré sú súčasťou stavby ,, BV
Alžbetin Dvor II, Miloslavov, lokalita P.Zl-z* je z koncepěného hl'adiska v súlade so zákonom o
posudzovaní vplyvov, s ľozhodnutím vydaným podl'a tohto zákona a ich podmienkami.
K bodu 2:
Zaěatie konania o povolení stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknutym
orgánom aorganizáciám oznźtmením č. 302812017lI<K zo dňa 20'1Ż.2017. V rozdelbvníku doľuěenia
oznámenia je pod bodom 3' zaradený aj účastník konania: Zdrużenie domoqých samospráv.
oznámenie sa doľučuje všetĘým úěastníkom konania ľovnakým spôsobom, tj. veľejnou vyhláškou
K bodu i:
Účastník konania mal možnosť v zmysle $ 23 ods. 1 spľávneho poriadku nazerať do spisu, robiť si
z neho výpisy, odpisy a kópie, tak ako każdý úěastník tohto konania. Żiadosť o vydanie stavebného
povolenia pre predmetné stavby spolu s projektovou dokumentáciu bola na stavebný úrad podaná
v písomnej forme' nie v elektľonickej forme'

V konaní o povolení stavby stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 aŽ $ 66 stavebného zákona pľiěom zistil, źe povolením stavby nebudú
ohľozené verejné zźtujmy ani právom chránené záujmy ostatných účastníkov konania'
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Záąadoslovenská distribuěná'a.s' zo dňa 07.03.2017
- ORIIaZZ v Pezinku čj. oRHZ-PKI-1204-00l/20l7 zo dňa 13.06'2017
- řryDRoMELIoRÁCIE,š.p., č, j. 3260-2l l20 /20l 6 zo dňa 09.06'2ol 6
- oÚ Senec-odbor SoŽP' úsek PVnŽP, vyjadľenie č. oU-SC-osZP-2018/003805-002-Gu zo dňa

11.0r.2018
- oÚ Senec, odbor soŽp _ úsek oH, ě.oU-SC-osZP-20|7l54ŻŻ zo dřla24.03.2017
- oÚ Senec, odbor soŽp _ úsek oo, ě.ou_Sc-oszPl2o17l2933-Sl zo dňa 09.02.2017
- oÚ Senec, odboľ SoŽp _ úsek ŠvS' ě.oU-SC-osZP-2ol7l0o2728N-24lKe zo dňa 14.02.2017
- oÚ Senec, odboľ soŽp _ úsek oPaK' ě.ou-Sc-oszP-Żol7ll5849A/IM zo dňa Ż4.ll.2017
- SPP-distribúcia,a.s'' informatívny zákres plynu _ 24.11.Ż017
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku ě. 66117317Żl zo dňa 21.1I.Ż0I7
_ oR PZ v Senci,oDl, ě. ORPZ-SC-ODI-1-3 4312016 zo dřla 08.08.2016
- SVP, š.p., vyjadľenie čj. CS SvP 0ZBA 190/2017176 zo đťla07.I2'20l7
- SlovensĘ pozemkoý fond, stanovisko č. sPFZlŻ017/24192,zo dřla 08.03.20l7
- Technická inšpekcia, a.s. odbomé stanovisko č,.18'161112017 zo dňaŻ7.06.2017
- KPU Bľatislava, zátvazné stanovisko č. KPUBA-20L6|14355-2146165|PRAzo dňa 15.06.2016
- BVS, a.s., vyjadrenie ć. 3577 /40201201'7lMe zo dřla 15.03.2017
- Mo SR, ASM Bratislava, vyjadrenie č. ASM -77 -156712016 zo dřla 10.06.2016
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dńa24.|l'2017
- Lesy SR, š.p., vy'jadrenie č,. 45693/2017 /400,29189/2017 ĺ0494 zo dňa 02.l l.2017
-oU Senec' pozemkový alesný odbor, rozhodnutie č. oU-SC-PLo-2017l16828/ľIan. zo dňa

18.12.2017
- RÚVZ' záväzné stanovisko č).HżPll108712016 zo dňa 29.06.2016
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Na základe zistených skutoěností stavebný úľad rozhodol tak, ako znie výroková časť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške l00.- Euľ podl'a
poloŽky 60 písm.g) zákonač,.I45/l995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenĺe:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7I/1967 Zb. o spľávnom konaní (správny poľiadok) v znení neskoľších

pľedpisov, pľoti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok)' a to v
lehote 15 dní odo dňa doruěenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov,900 42 Miloslavov l8l.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných pľostľiedkov preskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Spľávneho súđneho poľiadku (zákon č,. 16212015 Z.z').

Milan B nsk ý

Rozhodnutie sa doručĺ :
účastníkom konanĺa verejnou vyhláškou:
1. RTP 01, s.ľ'o. Záborského 42,83l03 Bľatislava
2. Zdrużenie domových samospráv, P.o.BoX 218, 850 00 Bľatislava
3. ELL]NITA s.ľ'o., Romanova27,851 02 Bratislava_zodp' pľoj.
4. Znźtmym a neznámym úěastníkom konania - pľávnickým a ffzicĘm osobám' kto4ých vlastnícke

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu bý
stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na riradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zálkonač,.71/1967 Zb' o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doľučenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dř,a: (, / ]o ď Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpis i1 Peěiatka, podpis

Na vedomie:
1' RTP 01, s.r.o' Záborského 4Ż,83103 Bľatislava - nemá úěinky doruěenia
Prílohy:

_ 1 xoverenáPD
- Zásady prebeľania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia
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