
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č1.sv-+oĺzo18/KK V Miloslavove 06.02.201 I

Veľejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENIE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podl'a $ 117 ods.l zákona é.5011976 Zb.

o územnom plánovaní a stavębnom poľiadku v znęní neskorších predpisov (stavebný zźtkon), podl'a $$
46,47 zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok), na zźtklade vykonaného konania,
podlä $ 66 ods.l stavebného zttkona vspojení s $ 10 vyhl.vĺŽľ sR č.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zttkona,

povol'uje

stavbu : ,, IBV Älžbetin l)voľ II, Miloslavov, lokalita Rz l-2"

stavebné objekty : So 04 - Vlt pľekládka' vl\ pľípojka
so 05 _ Demontáž Vl\[
so 06 - NIN káblový ľozvod

stavebníkovi Západoslovenslľá distľibučná a.s.o čulenova 6, 816 47 Bľatĺslava
ICO:36 361 518
v zastupení RTP 01, s.r.o., Záboľského 4Ż,83l 03 Bľatislava

miesto stavby na pozemkoch parc. ě. l85l225, 1851226, l85l2Ż7, 185/15' 397 (pozemok
podl'a ľegistra,,E" paľc. č,. 1063/29),185/1 (pozemok podlä registra,,Eo'
parc. ě. 1063/23,1063/24),185/357 ( vznikla zpafc. ě. l85/298)' 185/298'
l8sl94,185/114' l8sl476 ( vznikla zparc. ć,.1851363,185/364' GP ě'
73l20l5 zo dťla 16.1l '2016); k.ú. Miloslavov

účel stavby : ĺnžinĺeľske stavby (podl'a $ 43a ods.3 písm. i/ stavebného zźlkona)

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.
su-2333l2016-2o17lY.K zo dňa 23.o5.2o1r7, právoplatné dřn 17 .10'2017 ( v spojení s rozhodnutím
vydaným okľesným úľadom Bľatislava pod č. OU-BA-OVBP2-2017/83538|BKAZ zo dňa
Ż7 .09.2017, pľávoplatné dňa 17 .I0.Ż0l7).

Popis stavebných objektov:
so 04 -YlI pľekládka' Vl\I pľípojka:
Z dôvodu výstavby plánovanej IBV rodinných domov je nevyhnutná pľekládka existujúceho
vzdušného vedenia - linĘ č,. 228-437. Zapojenie VN vzdušného rozvodu je riešené cez exist. Uo
M]228-437 a 87 /2Ż8-437, kde existujúce vzd. vedenie linĘ č). 228-437 je cez podperný bod prepojený
do VN káblového rozvodu. Z dôvodu požiadavky zdemontovať VN vedenie cez plánovanú lokalitu
ýstavby bude existujúce VN vzdušné vedenie 3xll0l22 AlFe od nového p.b. ozračeného ako ,,A'' po
Uo M/228-437 a 871228-437 zdemontované. Existujúce prepoje sa nahradia noqými kábloqými
ukoněenými na novom podpernom bode ,,A'' cez nové úsekové odpojovače - 2ks. Navrhovaný je VN
podperný bod pre koncoý ťah existujúceho VN vzdušného vedenia s koncov,ým ťahom 38kN (DB
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10,5/20kN) s kábloými VN koncovkami, obmedzovaěmi prepätia a noqými úsekoqými odpojovaěmi
podl'a toho času platného qýberového konania typu: oTE Ż51400 - 32.

so 05 _Demontáž VN:
Predmetom tohto stavebného objektu je demontáŽ vzdušného vedenia linĘ č. ŻŻ8-437 ' Po
zĺea|izovaní So 04 - VN prekládka - pľekládka VN vzdušného vedenia do kábloqých bude existujúce
VN vzdušné vedenie v trase zrejmej z celkovej situácie stavby v rozsahu od bodu ,,A'' Po bod ,,B''
zdemontova né. oizka demontáže bude 23 0m.
Pľeložené VN káble povedú v spoloěnej trase a budú uložené v káblovej ryhe 650x1200 mm v
pieskovom lôžku kľýé betónoqými doskami a výstľažnou fóliou. Pri kľižovaní s cestou prípadne s
inými inŽinieľsĘmi sieťami budri VN káble uložené v kábloých ryhách 650x1200 mm v chráničkách
FXKV 200 na spevnenom podklade.

so 06 - Ir[N káblový ľozvod:
Pľedmetom tohto stavebného objektu je návľh 1 kV kábloých distribuěných rozvodov. Ako bod
napojenia noqých NN káblovych rozvodov bude existujúca TS 0002-006 a existujúca TS 0002-0l2. Z
transformaěnej stanici T50002-006 a TS0002-0l2 navľhujeme vyistiť noqými NN kábloqými
rozvodmi typu 2xNAYY-I 4X240 v celkovej dizte zĺss m, ktoré budú uložené v tľase zrejmej z
celkovej situácie stavby. Navrhované káble budú zasluěkované do navľhovaných rozpojovacích a
istiacích skríň sR. Z noých skríň SR budú silovo napojené elektľomerové skľine RE. Pľípojková
skriňa bude plastová. Káble budú uložené v chodníku vo ýkope v pieskovom lôžku s ochľanným
zakrýimbetónoqými doskami, pripľechode pod komunikáciou do chrániěĘ FxKv a 160mm.
Bilancia spotľeby:
Poěet odbeľných miest: 77 odbeľov
Celkom inštalovaný príkon: 1079 kw
Celkom sričasný príkon: 3Ż6,7 kw
Medziobjektoý koeficient: 0,7
Požadovaný súěasný pľíkon: 228,69kw
Ročná spotreba: 400665 kwh

401 MWh
Celkoqý požadovaný príkon: 326,7 kw

Zá.ľäzné podmienĘ pre uskutočnenie stavby, uľčené podl'a $ 66 SZ :

1. Stavba sa bude ręa|izovať podl'a projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom
konaní' ktoru vypľacoval v 12/2016 zodpovedný projektant: ELLINITA s.r.o.' Romanova27,851 02
Bratislava _ Ing. Juraj Szabo, reg. č. 5752*A2, overenej v stavebnom konaní' ktorá tvorí
neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena opľoti schválenej projektovej dokumentácii
musí bý'vopľed odsúhlasęná stavebným úradom.
2. So stavbou moŽno zaéať až po nadobudnutí pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povÍnný písomne oznámiť stavebnému tradu zaěatie stavby ($ 66 ods.3 písm.h/ SZ).
4. Stavebnik zabezpeéí vytýěenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pľi kolaudácii stavby pľedloží stavebnému úradu doklady o vyĘýčení
priestorovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného ztlkona).
5. Pred zaěatim stavby stavebník zabezpeěi vyĘýčenie existujúcich podzemných inžinieľsĘch sietí ich
správcami.
6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaéiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : nźlr;ov stavby; meno stavebníka; ntnov zhotovitel'a; meno kooľdinátora bezpeěnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zaěatia a dokoněenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V pľípade, ak teľmín nebude môcť byť dodrźaný, stavebník pożiada o pľedlženie doby qýstavby.
9. Stavebné povolenie stľáca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť ($ ó7 stavebného zákona)' Platnosť stavebného povoleniaje moŽné prediziť
na žiadosť stavebníka podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti' Stavebné

2



povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sű zźtvlizné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zttkona).
10. Stavenisko musí spĺňať všetĘ technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zákona.
11. Pľi rea|izácii stavby musia bý'v zmysle $ 43e stavebného zákona dodľžané všeobecné technické
požiadavky na qýstavbu, vrátane všeobecných technicĘch poŽiadaviek na stavby uŹívané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie (vyhl.č:.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujri
podrobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na qýstavbu a o všeobecných technicĘých
poźiadavkźrch na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12.Pri uskutoěňovaní stavby musia byt dodľŽané ustanovenia vyhlášĘ Ministerstva prtrce, sociálnych
vecí arodiny SR č.14712013 Z.z' vznení neskoľších predpisov, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti aochrany zdravia pri stavebných prácach aprácach snimi srivisiacich
a podrobnosti o odboľnej spôsobilosti na qýkon niektoých pracovných ěinností.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sĘ. Stavebník písomne oznáml názov Zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skoněenia výberového konania adolożí na stavebný úrad oprávnenie zhotovitel'a na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedrĺceho v zmysle $ 44 ods.l. stavebného zźlkona.
14. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od pľvého dňa prípravných prác aż do skoněenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona)'
15. Po celri dobu ýstavby musia bý zabezpeěené podmienky pľe qýkon štrátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorsĘ dozor projektanta.
16. Stavebník musí zabezpeéiť, aby poěas celej doby ýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom overená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný dęnník.
17. Pri ýstavbe musia byt' použité vhođné stavebné qýľobky, ktoré budú splňať harmonizované
podmienĘ podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ e. 3}5l2ol1, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienĘ uvádzania stavebných výľobkov na tľh a podmienĘ zák. č,. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiĘých qýľobkov a materiálov.
18. Dodľžiavať ustanovenia vyhlášĘ MZ SR ě. 549ĺ200'7 Z.z', ktoĺou sa ustanovujri podrobnosti
o prípustných hodnotĺách hluku, infľazvuku a vibľácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí.
19. Stavebnú činnosť, ktorá svojimi účinkami obťaŽuje okolie a je zdrojom hluku, otrasov a prachu,
možno vykonávať len vpracovných dňoch vpondelok aŽ piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeľaný odpočinok a priaznivé životné
pľostredie v zmysle zátkona č). 460/1992 Zb. v znení neskorších pľedpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný poěas realizácie stavby zabezpeěiť vytvoľenie taĘch
opatrení, kto4ými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana żivotné pľostľedie.
Stavebník je povinný poěas výstavby udržiavať ěistotu na stavbou zneěistených verejných
komunikáciách a veľejných 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 ktoqým
má vlastnícke alebo iné právo.
22. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na ľiadenri skládku odpadu, prípađne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu pľedloží na oÚ Senec _ odbor staľostlivosti oŻP, odpadové
hospodárstvo; ku kolaudácii pľedloží stanovisko oÚ Senec, odbor soŽP, úsek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
23. v pľípade nevyhnutného ýrubu dľevín alebo kroviĘých poľastov' ak budú dotknuté ýstavbou,
poźiadať vzmysle $ 47 ods. 3 ztlkona č,. 543/2002 Z.z. o ochľane pľírody akľajiny príslušný úľad
o súhlas na ich qýrub.
24.Y pripadę ná|ezu kultúme cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody ako
i archeologicĘch nálezov, tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úľadu alebo príslušnému orgánu.
25. Dokončenú stavbu možno uŽivať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník
pożiada príslušný stavebný úrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník predloŽí doklady pľimeľane podlä $$ 17'18 vyhl.IvĺŽľ sn
ě.45312000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niekÍoré ustanovenia stavebného zźtkona, najmä cenifikáty
a atesty zabudovaných stavebných v'.ýrobkov a materiálov, výsledĘ predpísaných skúšok a revizií
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podľa osobitných pľedpisov' doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke' poľealizaěné
zameranie stavby, odovzdávací/preberací protokol.
27. Stavebník je povinný pľi uskutoěňovaní stavby dodrźať podmienĘ, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov :

11 1 7,ínqÄnąlnllenc'lrá áicfrihrrňn4 ą c zn Áňc fi'7 n1 )o1'7

Z hl'adiska ľozvoja siete eneľgetĺky s pľedkladanou pľojektovou dokumentáciou predmetnej
stavby ,, Miloslavov, čast' Alžbetin I)vor, IBv - Alžbetin Dvoľ II, v ľozsahu so 04 - vN
Pľekládka, so 05 - Demontáž vN, so 06 - NN káblový ľozvod, so 07 - NN pľípojkyo' ako
dokumentáciou pľe stavebné povolenĺe v zásade ,rsúhlasíme" za pľedpokladu splnenia
nasledovných podmienok:
l.objekĘ hoľe uvedenej stavby budú napojené z exĺstujúcich Ts0002-006 a TS0002-012. Nový
NN lcĹblový distľibučný ľozvod bude ľealĺzovaný lcĺblami typ: NAYY_J 4 x Ż40 mmŻ o dlžke cca
2155 mo ktoľé budú okľuhované v 12 ks NN skľine SR. Vybudovanie nových l[N káblových
ľozvodov distľibučného charakteľu zabezpečí v ľámci vlastnej investície spoloěnosti
Západoslovenská distľibučnár ä.S. na základe zmluvy o spolupľáci č. 1ó13100069-2oS
uzatvoľenej medzĺ spoločnost'ou Západoslovenská dĺstľibučná a.s. a investoľom.
2. Nakol'ko cez územie uľčené pľe ľealĺzácĺu stavby pľechádza existujúce vzdušné 2Ż kv vedenĺe
spojovacieho pola liniek číslo 228-437 je nutné pľed zahájením stavby ľiešit'pľeložku uvedeného
ŻŻ kv vzdušného vedenĺa v zmysle $ 45 zákona č,25112012 Z.z. Z uvedeného zálkona vyplýva' že
náklady na pľeložku je povinný uhľadit'ten, kto potľebu pľeložĘ vyvolal. Pľeložka bude
ľiešená na základe Zmluvy o vykonaní pľeložĘ elektroeneľgetického zaľiadenia č. 1ó13100046-
ZoYP uzatvoľenej medzĺ spločnost'ou Západoslovenská distľibučná a.s. a investoľom.
Z technického hl'adĺska bude pre|oźka 22 kV vzdušného vedenia ľiešená nasledujúcim
spôsobom:
Demontáže:
Existujúce Vl\ĺ vzdušné vedenie spojovacieho pola l.č,.228-437 typ: 3 x11:0lŻ2 AlFe o oĺžľe zso m
vľátane 1 ks betónového podpeľného bodu s Uv MJ2Ż8-437 aUY 871228-437 a 3 ks betónového
podpeľného bodu v úseku medzi vloženým p.b. do spojovacieho pola l.č,.2Ż8-437 a existujr'icim
p.b. s tIV MJŻ28-437 aaY 871228-437 sa zdemontuje.
Montáže:
Na seveľnej stľane ľiešeného územia sa vloží do spojovacieho pola liniek čís|o 228-437 nový
podpeľný bod DB 2 x l0,5l20 kN (t'ažká konzola + 3 x DK YZL izo|átor), na ktorý sa osadia dva
nové zvislé tIV typ: Fla 15/6400,25 kv, ó30 A + zvodĺče pľepätia HDA-24 N a Ęp: oTE 251400-
31 + zvodĺče pľepätia HD^-24 N, ktoľé pľebeľú označenie Uv MJ228-437 aUY 871228-437 ana
ktoľom sa ukončí vzdušné vedenie v smeľe od UV 01228-437.
Ukončené vzdušné vedenie spoj. pola l.č..228-437 sa cez nové UV MJ228-437 aaY 871228-437
pľepojí s existujúcimĺ Vl\ káblovými vedenĺami Ęp: NA2XS(F)2Y 3 x 1 x 150 mm2 v smeľe od
Ts0002-001 a TS0002_006 novýmĺ VItĺ káblovými vedenĺami Ęp: NA2xs(F)2Y 3 x 1 x 150 o
aĺĺrc ozo m cez káblové spojĘ POLL Nové Vl\ lcĹblové vedenia budú na stľane s novými tIV
M]228-437 aUY 871228-437 ukončené káblovými koncovkami OXSU.
3.Jednotlĺvé lcĺblové pľípojĘ NN vľátane elektľomeľových rozs,ádzaćov vybuduje na vlastné
náklady investoľ, pľičom deliacim miestom budrĺ I\N skľĺne SR.
4. Elektľomeľové rorvádzače ľodinných domov budú umiestnené na veľejne pľístupnom mieste
na hranici pozemku tak, aby boli pľístupné pľacovníkom eneľgetiĘ v každú dennű a nočnú
dobu-zodpovedný investoľ.
5. Hlavný istĺč pred elektľomeľom bude 3 x 25 A chaľ. B pľe kaźdé odbeľné miesto.
6.Pripojenie budúcich koncových odbeľatelbv bude riešené samostatne na zélklade Zmlűv o pripojení
odberných elektricĘch zariadeni žiadateľov do distribučnej sústavy spoloěnosti Západoslovenská
distribuěná a.s.' po vydaní kolaudaěného ľozhodnutia stavby.
7.Ziađame ľešpektovat' všetĘ eneľgetĺcké zaľĺadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ĺch ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č.25ll20l2 Z.z, o eneľgetike a jeho noviel. Zakreslbvanie sietí je možné vykonať pľe zaľiadenia VN
aNN na tíme spľávy energeticĘch zariadení VN aNN Bľatislava _ mesto, Hľaniěná ě.l4, pľe
zariadeniaWN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova č.3
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8.Pre potreby budovania energeticĘch zariadení poskytne žiadateľ pľevádzkovatelbvi pozemok
(koľidoľ) resp. priestor, vhodný pre budovanie energetického zariadenia. Majetkoprávne
vyspoľiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
9.V pľípade, Že novonavrhované energetické zariadenia, ktoľé budú tvoriť súčasť distribučného
rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka' je potrebné ľiešiť pred realizáciou
predmetnej stavby majetkoprávne vyspoľiadanie pozemkov pľe osadenie qýchto zańadeni v zmysle
platnej legislatívy, priěom nebude úětovaný prenájom poěas ich životnosti.
l0'Pred zaéatím zemných prác na energeticĘých zaľiadeniach budovaných vtejto stavbe je potrebné
v navľhovaných trasách pożiadať o presné vyýěenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti
Západoslovenská distribuěná,a. s.

II'Zemné pľáce - pri kľižovaní a súbehu zańadeni spoloěnosti Západoslovenská distribuěná, a.s. -

požadujeme vykonávať so zqýšenou opatrnostbu - ľuěným spôsobom. Pri pľácach dodržiavať
bezpeěnostné pľedpisy a ustanovenia príslušných STN.
12. Pri prácach na zariadeniach patriacich spoloěnosti Ztryadoslovenská distľibuěná, a.s. požiadať
pľacovníka TSEZ Bľatislava' Hraničná 14 o technicĘ dozor.
13. Pred zahrnutím qýkopov (káble VN aNN uložené vpieskovom lôžku smechanickou ochranou)
a chľániěiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, Hraničná 14.
Toto stanovisko nenahrádza vy'jadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribuěná/ Západoslovenská eneľgetika, a.s.

27 .Ż. ORIIaZZ v P ezinku ě j' 0P.ÍIZ-PKI- lŻ0 4 -00 l l Ż0 1 7 zo dňa l 3 .0 6.20 1 7
-Súhlasíme bez pripomienok

'7 
? TJvT-rpôh/tFT ĺnp Ánĺp x ^ x ł Ą?ĺ 7,3t1)^nn11 zn ĺ7řlą )1 1"l )^11 .

Po preverení pľedloŽenej dokumentácie a dostupných mapoqých podkladov Vám oznamujeme, že
parcely č,. 1063126,185/298,185/299 v k. ú. Miloslavov, uľěené na qýstavbu ,,IBV Alžbetin Dvor II"
Komunikácie a inžinierske siete sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby ,ZP HŽO II.", ČS
2 st. ěasť Štvľtok na ostrove 22 (evid. ě. 5202l33 007) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba zźtvlahy
bola daná do užívania v r. 1968 s celkovou qýmerou 1 470 ha. Na paľcelách č,. 1063126, 185/298,
l85l299 ani vtľase navľhovaných stavebných objektov So 0l _ So 08 sa podzemné rozvody
ztĺv lahov ej vo dy n enach ádzajű.
Zźroveň Vás upozorňujeme, że ěasť trasy 2x navrhovaného NN kábla 2xNAYY-J 4x240 od
existujúcej T30002-012 po 4-SR je navrhnutá v súbehu s podzemným rozvodom závlahovej vody _
vetvou A3 DN 200 uvedęnej zźx|aĘ.
V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1: 2 880 s orientaěným vyznaěením časti záujmového ilzęmia
zźxlahy, podzemného zźxlahového potrubia, riešených parciel, NN kábla aexisĘúcej tľafostanice.
Podrobnú situáciu ľúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu posĘrtne a jej vyt'ýěenie na zźtklade
objednávky zabezpeč,i zÍstupca Hydľomeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Bernát, ě.t. 0903
997 967. Zźxlahovtl stavbu _ záujmové územie zźxlahy a podzemné zźx|ahové potrubie Źiadame
rešpektovať.
Pľi súbehu NN kábla 2xNAYY-J 4X240 so zívlahor1ým potľubím źiadamę dodľźať min. 1 m ochranné
pásmo od závlahového potrubia. V pľípade poškodenia majetku štátu _ závlahového potľubia, ku
ktoľému má Hydromelioľácie, š.p. pľávo hospodárenia, Źiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na
náklady investora.

27.4.oÚ Senec-odboľ SoŽP. úsek PVnŽP. záväzné stanovisko ě. oU-SC-oSZP-2018/003805-003-Gu
zo dňa l l.01.20l8 :

Návľh nazaěatie stavebného konania stavby ,,So 04 - VN prekládka, So 05 - Demontáž \rN' so 06 _
NN káblový roa,Iod," na pozemkoch parc. č,. 185/225, 185/226, 185/227 , l 85/1 5, 397 (pozemok podl'a
registra ,,E" parc. ě' 1063129)' 181/1 ( pozemok podlä ,,E'o parc. č,. 1063lŻ3, 1063124), 185/357 (

vznikla zparc' č. 185/298), l85lŻ98, 185/94, I85/1I4, 1851476 ( vznikla zparc. č. l85/363' 1851364,
GP č,.73lŻ015 zo dňa 16.11.Ż016) k. ú. Miloslavov, ktoré sú súčasťou stavby,' IBv Alžbetin Dvor II'
Miloslavov' lokalita RZl" je z koncepčného hlädiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov,
s rozhodnutím vydaným podl'a tohto ákona a ich podmienkami.
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27.5. oÚ Senec" odboľ SoŽP _ úsek oH" č.OU-SC-OSZP-20l7/5422 zo dňa 24.03.20l7:
- Dodržať ustanovenia zákona č).79lŻ0l5 Z.z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
- Vzniknu{ý odpad, kto4ý vznikne stavebnou činnostbu a prebytočnú qýkopovú zeminu ukladať na
riadenú skládku, nie ktoru určí stavebný úrad (miestnu) alebo investor.
- o zneškodnenom mnoŽstve uvedených odpadovje potľebné pľedložiť doklad na oÚ Senec, odboľ
starostlĺvosti o ŻP, odpadové hospodárstvo.
- Nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pľi stavebných pľácach a pľeprave dodľžiavať
ěistotu na komunikźrciách a veľejných priestranstvách.

02.2017:
- nemá k pľedmetnej projektovej dokumentácii pripomienky.V zmysle zźlkonač:.137l20l0 Z'z.
o ovzduší v zneni neskoľších predpisov nevzniká Źiadny stľedný ani velký zdľoj zneěistenia ovzdušia.

'>l l ĺ]ili Qoĺan nál"^' Q^žp_,iooL š\/Q ň r)IT-cÍ--í)q.7p-Ż0l7l00Ż728N-24lKe za Äňq 1Á. n) )n11'
Navľhovaná investícia je z hl'adiska ochrany vodných pomeľov možná za splnenia nasledovných
podmienok:
l.Predmetná stavba bude v súlade s územným plánom obce a územným ľozhodnutím

(stavebnými paľcelami sú aj body napojenia sa na existujúce ľozvody)
2.Budú dodľžané pľíslušné ustanovenia zákona č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR

č.372Ägg0 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon), ust. vyhtášĘ MŽP
sR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektoľých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace pľávne
pľedpisy a technĺcké noľmy.

3. Budú dodľžané ochľanné pásma jestvujúcĺch inžinieľsĘch sietí, ľesp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov (SW' š.p., BVS, a.s., W, š.p., Hydľomelioľácie, š.p.,
sLovNAFT pľoduktovod Kl'ačany' SPP).

4.Do vsakovacieho systému môžu byto zaústené len vody z povľchového odtoku' pľi ktoľých sa
nepľedpokladń,źe obsahujú látky' ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnit'kvalĺtu povrchovej vody
a podzemnej vody v zmysle hl-v sR č.26912010, ktoľým sa ustanovujú požiadavĘ na
dosiahnutie dobľého stavu vôd a po pľedchádzajúcom zist'ovaní (záveľečná hydľogeologĺclcĺ
spľáva podl'a $ 37 ods. 4 v spojení $ 3 ods. 4 vodného zákona).

5' żiadatel'ovydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeěi predchádzajúce zisťovanie, ktoľé musí
byt' v zmysle ust. $ 37 vodného zttkona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie
hydrogeologicĘch pomeľov pľíslušnej oblasti' zhodnotenie samoěistiacich schopností pôdy
a pľeskúmanie a zhodnotenie možnýchrizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

ó. Dažd'ové vody z RD nesmú bý zarĺstené do splaškovej kanalizźrcie v obci, ale ľiešit' do vsaku
na pozemku RD po pľedchádzajúcom zist'ovaní.

7. Vzhl'adom k tomuo že sa záujmové územie nachádza v chľánenei vodohospodárskei oblasti
ŽitnÝ ostľov, možno plánovat' a vykonávat'činnost', len ak sa zabezpečí všestľanná ochľana
povľchoých vôd a podzemných vôd a ochľana podmienok ich tvoľby, ýsĘtu' pľiľodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob a pľeto je potľebné dodľžat' podmienĘ $ 31 a $ 39
vodného zálkona, V chľánenej vodohospodáľskej oblasti podl'a $ 31 ods. (4) vodného zákona sa
zal<aztje'.
a) stavať alebo rozširovať
1. Nové priemyselné zdľoje lebo jestvujúce pľiemyselné zdroje, v ktoných sa vyľábajú lebo na

ýrobu používajú zneěisťujúce látky, s ýnimkou rozširovania a prestavby pľiemyselných
zdrojov , ktoými sa dosiahne úěinnejšia ochrana vôd'

2. Nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, ktoľé produkujú pľiemyselné
odpadové vody obsahujúce pľioritné nebezpečné látĘ,

3. Ropovody a iné líniové pľodukÍovody na pľepľavu zneěisťujúcich látok,
4. Sklady ľopných látok s celkovou kapacitou väěšou ako 1000 m3 na Zitnom ostrove

s celkovou kapacitou väěšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotliqých nádrźi väčšou ako 50 m3,
5. Veteľinárne asanaěné zariadenia a sanitáľne bitunĘ,
6. Stavby velkokapacitných faľiem alebo stavby sústľedených menších fariem,
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7. Stavby hromadnej rekľeácie lebo individuálnej rekľeácie bez zabezpečenia ěistenia
komunálnych odpadoqých vôd,

b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív a chemicĘch látok na ochľanu rastlín alebo na niěenie
škodcov alebo buriny v blízkosti povľchoých vôd odkryqých podzemných vôd, kde môže
dôjsť k zneěisteniu vôd alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti vôd,

c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v takom rozsahu, ktoým sa podstatne
narušia vodné pomery v chránenej oblasti priľodzenej kumulácie vôd

d) odvodňovať polhohospodáľske pozemky vo qýmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,
e) t'ažiť ľašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 na jednom mieste,

Đ ťaŹiť nevyhradené nerasty 4l,povrchoým spôsobom alebo vykoĺtxať iné zemné práce,
ktoými môže dôjsť k odkľýiu súvislej hladiny podzemnej vody,

g) ukladať rádioaktívny odpad,
h) budovať skládĘ na nebezpeěný odpad,
i) stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyŽadujú poěas qýstavby alebo pľevádzky špeciálne

ošetrenie poľastov znečistĘúcimi látkami uvedenými v ZoZNAME I prílohy ě. l(vodného
zźłkona).

8. Bude dodľžané Ochľanné pásmo II. stupňa pľírodných liečivých zdľojov v Cilistove podl'a
vyhl. MZ sR č. 552/2005, ktoľou sa vyhlasujú ochranné pásma pľíľodných liečivých zdľojov
v čilistove, nakol1ĺo k.ú. Miloslavovo _ Alžbetin Dvor spadá do tohto ochľanného pásma II. stupňa.
Dodľžat'podmienĘ stanoviska MZ sR podl'a zálkona č.538/2005 Z.z. o pľíľodných liečĘch
vodách, pľíľodných liečivých kt'ipelbch' kúpel'ných miestach a pľíľodných mineľálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 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 pľevádzkovatelbm a so súhlasom k I]R a SP

10. Zmluvy o budúcej zmluve na odbeľný výkon pľevádzĘ a medzi vlastníkmi pľevádzkovo
súvĺsiacĺch veľejných vodovodov a kanalizácií a na vypúšt'anie splaškových vôd pľedloźiť aź
k sP)

So 02 Vodovod vodovod s pľípoikami. So-03 Veľeiná splašková kanalizácĺa s prípoikami sú
vodné stavbY.
Investoľ požiada o wdanie povolenia na vodnú stavbu pľed wdaním stavebného povolenĺa na
hlavnÝ obiekt. v zmysle ust. $ 26 zátk č.. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č.
37Żĺ1990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) o povolenie na osobitné
užívanie vôd v zmvsle ust. $ 21, zá.Jr č..36412004Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č. 37211991
Zb. o pľiestupkoch vznení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) a o súhlas na komunikáciu
v zmysle ust. $ 27 ods. (1) pís. b) a c) zák č. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sn[R č.
372/1990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskorších pľedpisov (vodný zákon)
Toto vyjadľenie nie je ľozhodnutím v spľávnom konaní a nenahľádza povolenie, anĺ súhlas
oľgánu štátnej vodnej spľávy vydávané podl'a vodného zákona a podl'a $ 73 ods. 17 zátkona č.
36412004 Z.z. ovodách aozmene zákona sI\R č. 37211990 Zb. o pľiestupkoch vznení
neskoľších predpisov (vodný zákon) sa považuje zazáväzné stanovisko.

'7 
R ÔII Śaneo odboľ Śn7P _ ÔPqT{ č.oU-Śŕ--Ôs7p-rn1'7 11<R'LO^ITM zn Äňą )411 )n1'7'úsek

1. Stavby sa navrhujú mimo zastavaného űzemia obce a v ínemi, pre ktoré platí prrrý stupeň ochľany
v rozsahu ustanovení $ 12 zétkona.
2.Rlealizźrcia stavby nepľedstavuje ěinnosť podlä zźlkonav űzemi zakázanű'
3. Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté ztnjmy územnej ani druhovej ochrany .

4. V pľípade nevyhnutného ýrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného űzemia obce sa podl'a zźlkona vyŽaduje súhlas na qýrub stľomov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meľaným vo ýške 130 cm nad Zemou a kroviqých porastov s qýmerou nad 20 m2,
o súhlase na ýľub drevín podlb $ 47 ods. 3 zźtkonaje príslušná ľozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochrany prírody a krajiny.
5. V pľípade stavby v blízkosti drevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana prírody
_ ošetrovanie' udľžiavanie a ochľana stľomovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných pľácach sa dľevina
chráni celá (koruna, kmeň' koreňová sústava) pred poškodením. Pľi používaní stavebných
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mechanizmov, nástrojov a pomôcok Sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom
páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stľomov. Výkopové pľáce v blízkosti
stromov a kľíkov sa budú uskutoěňovať ručne s dôľazom na ochranu ich koreňoých systémov.
Činnostbu nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Naľušené trávnaté porasty budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zattávnenim.
6. Popľi komunikácii ponechať dostatoěný široĘ pás na zalożenie technickej ze|ęne s rešpektovaním
ochranných pásiem inŽiniersĘch sietí'

,7 o spp-Áicfľihíleiq q c infnľmctírrnv zĄkres nlwnll _ )Ą 11 )o11'
- V záujmovom území sa nenachádzajű plynárenské zaľiadenia v správe SPP-distľibúcia' a.s. žiadame
dodrźať ustanovęnia Zttkon č,' 25112012 Zb' z. $ 70 a $ 80 a príslušných STN. Pred zaěatím zemných
pľác dotknuté zariadenia vyfýěiť oprávnenými pracovníkmi sPP _ distľibťlcia' a's.

)1 nq lovak Tclclrnm q rrrrcÁené rl cfqnnrriclćrl ř Á61 17111)1 z^ ĺlřlz. )1 11 )fi1'7'
- Pľe vyznačené záujmové nedôjđe do styku so siet'ami elektronicĘch komunikácií (d'alej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom' a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA' s.r.o.
- Poěas rea|izácie stavby dodržať podmienĘ uvedené v stanovisku č,' 6611731721zo dřnZl.ll.2017

27.11. oR PZ v Senci.oDl. č' ORPZ-SC-ODI-1-34312016 zo dřla 08.08.2016 :

ODI Senec s predloženým návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle pľedloženej žiadosti
a projektovej dokumentácie po posúdení dopľavno _ bezpeěnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za
splnen ia nasledovných podmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia byť ľiešené v súlade s STN 73 6056, STN 73 6057 tak, aby bol
zabezpeěený náleżiý rozhl'ad pri vychádzani zpozemkov na komunikáciu - žiadame stavebný úľad.
aby pľi povol'ovaní oplotení stľiktne zabezpeěil dodržanie uliěnej ěiary. tj. 2.0 m od okľaja vozovĘv.
- odstupy azalomenia oplotenia pozemkov musia byt' v sťllade s požiadavkami STN 73 610Ż
o rozhl'ade v kľižovatkách - priehl'adné oplotenie ,

- pre potreby kaŽdého z rodinných domov musia byť navrhnuté minimálne 3 paľkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku, z tohto poětu bude jedno miesto uľčené pľe návštevy v zmysle STN 73

6110lz2 (do celkového poětu môžme zarátať aj garźůové státie),
- objeĘ meracích zariadení inžiniersĘch siętí požadujeme umiestniť na hranici dopľavného
priestoru komunikácií.
- všetĘ chodníĘ požadujeme riešiť bezbaľiéľovou úpravou v mieste styku s komunikáciou
v súvislosti s pohybom telesne a zrakovo postihnuĘých osôb, v zmysle pľávnych noriem a technicĘch
pľedpisov,
- pľiechody pre chodcov požadujeme osvetliť veľejným osvetlením v zmysle vyhlášĘ č. 9/2009 MV
SR,
- k d'alšiemu stupňu PD požadujeme spracovať apredložiť PoD _TDZ od najbližšej regionálnej cesty
až po novonavrhovanú lokalitu,
- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírky prilhhlého jazdného pruhu, spodný okłaj DZ (aj

dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povrchom ěasti komunikácie, v ktorej je znaěka umiestnená,
v zmysle STN 018020,
- Investor pľed zaěatím stavebných pľác zasahujúcich do dopľavného pľiestoru pril'ahlých
komunikácií, je povinný predložiť projekt organizácie dopravy počas qýstavby _ pľenosné dopravné
znaćenie, na tunajší oDI sc na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pľed jeho zaćatím,
- TDZ, žiadamę Znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pľed kolaudačným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,
- oDI Senec bude oznilmené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za spľávnosť a funkěnosť
osadenia znaěenia poěas prác, najneskôr Ż4hod. pred zaěiatkom osadenia DZ.
- oDI Senec źiada, aby bol věas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol včas prizvaný ku kontrole použitia resp. osadenia dopravného znaěenia.
K použitiu odsúhlaseného trvalého a doěasného dopravného znaěeniaje potrebné Ęvdať uľčenie ($ 3
7á1rnną ň 1?A/1oÁĺ 7h\ lz+aĺá łiąÄqme zaslať k hnre lrrreápnémtl ěíclll

A 1on/?nl '7 l'7Á zn Äńc n1 1) )n11
',7 

t' q\/p š n rnriąáĺania ň i í-q s\/p OZB
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SVP, š.p., oZ Bratislava ako správca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s predloženou
dokumentáciou súhlasí pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

l. Pri qýstavbe a użivani stavby żiadame dodržať ustanovenia zttkona č,. 364ĺ2004 Z.z. o vodách
a o Znene ztlkona SNR č' 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pľedpisov ( vodný
zákon)'

2. VšeĘ stavebné práce v chľánenej vodohospodráľskej oblastiŽitný ostrov musia bý'v súlade s

$3l zákona č.364lŻ004 Z.z. o vodách.
3. Výstavbou ani poěas jej užívania stavby nesmie dôjsť kzhoršeniu (zneěisteniu) kvality

povľchoých ani podzemných vôd.

27.13. Slovenshý pozemkoĘŕ fond. stanovisko ě. SPFZ/2017/24192. zo dňa 08.03.2017:
SPF Vám oznamuje, že srĺhlasí s umiestnením predmetnej stavby na pozemkou SPF, podl'a PD za
podmienĘ:
- na dotknuté pozemĘ SPF bude najneskôľ do vydania kolaudaěného rozhodnutia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapisané v príslušnom katastri nehnutelhostí ato odplatne v prospech SPF.
Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometricĘ
plán podlä skutočného veđenia a uloženia stavby,
-kľealizácii stavby je potľebné stanovisko pľípadných užívatelbv pozemkov SPF'
- v pľípade spôsobenia škôd ich stavebník odstľáni na svoje náklady,
- pri rea|izácii stavby nebudú negatívne dotknuté práva azáujmy SPF aužívatelbv okoliých
pozemkov,
- všetĘ náklady' ktoré žiadatel' 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 ktoĘ by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť natiadate|'a,ztroveřl
Žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuými pozemkami SPF.
Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť źiadate|'aaplati 12 mesiacov od jeho vydania'

27.14. Technická inšpekcia' a.s. odborné stanovisko č,. 18761112017 zo đňa27.06.2017:
Zhl'adiska poŽiadaviek bezpeěnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpeěnosti technicĘch
zańadeĺi uvádzame zistenia, pripomienĘ a upozoľnenia, ktoré je potľebné doriešiť a odstrániť
v procese qýstavby:
Zistenia:.
2.l Projektová dokumentácia (So 02,03) neľieši spôsob zaistenia bezpeěnosti aochľany zdravia pľi

práci pľe ýstavbu, rozpor s $9 ods. t písm. b8) vyhl. Č. ąszlzooo Z.z.lSTl
2.Ż so 03 _ stupadlá do čerpacej šachty sri osadené vrozpore s $19 ods. 4 vyhl. Č. sgĺl-9az za.

v znení neskorších pľedpisov. /ST/
2.3 So 06 NN káblový ľozvod' So 07 NN prípojĘ' so 08 Veľejné osvetlenie - STN 33 2000-3:2000,

uvedená projektová dokumentáciaje neplatná,rozpor s STN 33 2000-1.'2009.lEZl
2.4 So 06 NN káblový rozvodo So 07 NN prípojĘ, So 08 Veľejné osvetlenie _ STN 33 3201:2004 je

neplatná a neľieši predmet projektovej dokumentácie (ľieši inštalácie nad 1000 v). ĺEZl
2.5 So 06 NN káblový rozvod, So 07 NN prípojĘ, So 08 Veľejné osvetlenie _ STN 33 2310:1987

uvedená v pĄektovej dokumentácii je neplatná, rozpor s STN 33 2000-5-51:2010. lEZl
PripomienĘ a upozoľnenia:
2.6 v technickej správe so 01 uvedená vyhláška č,. 37411990 Zb. bola zrušená a nahľadená vyhl' č.

147/2013 Z.z.lST/
2.7 so 06 NN kábloý rozxod, So 07 NN prípojĘ, So 08 Verejné osvetlenie - v d'alšom stupni

projektovej dokumentácie riešiť zźklady osvetlbvací ch stožiarov. lEZĺ
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpeěnostných pľedpisov, ktoľé pri lżívaní stavieb
a ich súěastí, pľacovných priestorov, pľacovných prostľiedkov a technicĘch zariadení môžu ovplyvniť
stav bezpeěnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhľadeného technického zariađenia _ So 04 VN pľekládka je potrebné
posúdiť v zmysle požiadavky $5 ods. 3 a4 vyhlášky ě. 508/2009 Z'z. a $ 14 ods. 1 písm. d) zákona
ě. 124/2006 Z.z. v zneni neskorších pľedpisov oprávnenou pľávnickou osobou' Technickou
inšpekciou, a's.
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Pred uvedením do prevádzĘ je potrebné na vyhľadenom technickom zaľiadení _ So 04 \,rN
prekládka vykonať úrađnú skúšku v zmysle $ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z'z' a $ 14 ods. 1 písm. b)
a d) zákona ě' 12412006 Z.z. v mení neskoľších predpisov oprávnenou pľávnickou osobou,
Technickou inšpekciou, a.s.
Pľacovné pľostľiedĘ - stľojnotechnologické zariadenie čerpacej stanice - 2 ks čerpadiel je možllé
uviesť do pľevádzky podl'a $ 13 ods. 3 a 4 ztlkona č,. 124lŻ006 Z.z' v znení neskorších predpisov a $
5 ods. l naľiadenia vlády SR č. 392lŻ006 Z.z. len, ak zodpovedajri pľedpisom na zaistenie
bezpečnosti a ochľany zdravia pri práci, po vykovaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvym
použitím, aby sa zabezpeči|a ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
Technické zariadenie _ strojnotechnologické zariadenie čeľpacej stanice _ 2 ks ěeľpadiel sú
určenými ýľobkami podlä nariadenia vlády SR ě. 43612008 Z.z. Pri uvedení na tľh alebo do
prevádzĘ je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
Na splaškovú kanalizáciu a kanalizaěné prípojĘ je prevádzkovatel' povinný podl'a $ 39 zákona
36412004 Z.z' a $ 3 vyhl. č. l00/2005 vykonať skúšky tesnosti.

Toto odborné stanoviskoje vydané pre účely stavebného konania.
Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebľánia vydaniu stavebného povolenia.

27.l5. Krajský pamiatkor{ŕ ťlrad Bľatislava. záväzné stanovisko č. KPUBA-20l6/14355-2/46165/PRA
zo đńa 15.06.Ż076:
Súhlasí s umiestnenim area|izźlciou pľedmetnej stavby, ktoľá sa nedoĘýka národnej kultuľnej
pamiatĘ evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádzasana
pamiatkovo m űzem| s podmienkou :

- V prípade aľcheologického nálezu ntůezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podl'a $ 40
odś.2 a3 pamiatkového ztlkona ozntlmi nález KPÚ antl|ez ponechá bezo zmeny až do obhliadĘ
KPU alebo ním poverenou odboľne spôsobilou osobou.

Toto záx'ázné stanovisko po uplynutí tľoch ľokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť, ak nedošlo
kjeho použitiu na úěel' na ktoľé je určené. Neuplatňuje vecne príslušné záujmy na uľbanisticko-
architektonickom ľiešení predmetnej stavby aje podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným
úradom v irzemnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

17 ĺÁ El\/Q ą c rnliąÁľpnip ř ą<11 l^^)^Dn 1 zo r{ňą l i1 )n1'7.5

I. Z hl'adiska situovania navrhovanej stavby
- k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia sme zauja|i stanovisko
Ż326 6 l 4020 l 20 1 6 ll|ĺde zo dňa 3 0 .0 6.20 l 6, podmienky ktorého Źiadame do drtať .

- pri realizźlcii stavby źiadame rešpektovať exist. vodovodné a kanalizaěné potrubia nachádzajúce sa
v blízkosti stavby' vrátane ich pásma ochĺany, v súlade so zźlk. č). 44212002 Z.z. - 5 19 ,, o verejných
vodovodoch a verej ných kana|izáciách" .

AkákolVek ěinnosť v ochľannom pásme našich zariadeni môže bý' vykonávaná iba so súhlasom
a podl'a poĘnov BVS.
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme, trasovanie podzemných IS
sietí tľeba riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov rešpektovať ochľanné
pásmo existujúcich i navrhovaných VH sietí _ v súlade so zák. č,. 442lŻ002 Z'z. ,,o veľejných
vodovodoch averejných kanalizáciách" - $19.

27'17. Mo SR. ASM Bratislava. qvjadľenie ě. ASM-77-l567/2016 zo dňa 10.06.2016:
S ľealizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie srihlasím pľi splnení nižšie uveđených
podmienok. Investoľ /pľojektanť je povinný informovať o ýchto podmienkach pľíslušný űzemný
orgán a stavebný úľad.
Spojovacie káble ani iné inžinieľske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v pľiestoľe stavby
evidované.
Vyjadrenie platí za pľedpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných paľametroch stavby ( situovanie'
zqýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva ľoĘ a to sričasne pľe všeĘ ďalšie stupne pľojektu i pre všetĘ ďalšie konania.
Na jeho zźtklade je možné vydať inemné i vodohospodáľske rozhodnutie a stavebné povolenie.
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Investor (pĄektant) je povinný doľučiť ho v odpise všetĘm d'alším oľgánom aorganizáciám, ktoré
budú na akcii zainteresované, aby sa zabrźnilo d'alšiemu preľokovaniu.

'7 
l R pPôŕlRFŚ-TŚ c ľ n rnriqÁľenie zn Äňą )d 11 )n1'7

- v danej lokalite obec Miloslavov, katastľálne územie Miloslavov' paľ Č. llslzgg,nemáme poloŽené
rozvody káblového distribuěného systému

)1 1g I.esw ŚR š n (^)7 T.ewice rrwicŕĺrenie ě' 4569?/)011lĄoo )s1Rg/)o 7/0494 zo dňao? 11 )O17:I

- súhlasia s predloženým projektom, nakolko projekt nezasiahne ýrazne do lesných pozemkov aje to
ztlroveň pľojekt vo veĘnom záujme, nakolko podporuje býovíl ýstavbu.
Podmienky súhlasu:

o Podpis dohody za obmedzenie vlastnícĘch a użivacích práv podl'a zttkona č,. 32612005 Z.z.
o lesoch $ 35.

o Náklady spojené s vyňatím podlä ztlkona ě.32612005 Z.z. o lesoch $ 7 znáša Źiadateľ. Jedná
sa o vypľacovanie geometľického plánu' znaleckého posudku a platbu odvodu.

. Żiađame Vás poěas realizácie pľojektu nepoškodzovať okoliý lesný poľast, minimálne
vstupovať do lesných porastov, nevykonávať nelegálny ýľub drevín alebo inak nelegálne
vstupovať do integrity lesných pozemkov nad ľámec povolený rozhodnutím orgánov štátnej
správy.

. Żiadame Vás počas rea|izácie projektu dodržiavať legislatívu na úseku lesného hospodárstva
a odpadového hospodáľstvą nezneěisťovať pozemky odpadmi.

. Żiadame Vás všetĘ práce ohlasovať a konzultovať s LS Gaběíkovo, informovať o všetĘých
mimoľiadnych situáciách.

27.20. oÚ Senec. pozemkoĘÝ a lesný odbor. rozhođnutie č. oU-SC-PLo-2017/16828/Han. zo dňa
18.12.2017:
- Vykonať sĘývku humusového hoľizontu polhohospodárskej pôdy odnímanej natľvalo a zabezpeěiť
jej hospodáme a úěelné využitie na základe vypľacovanej bilancie skľývky humusového horizontu,
schválenej v bode II. tohto ľozhodnutia,
- Zabezpeěiť základnű starostlivosť o polhohospodáľsku pôdu odňatu ýmto rozhodnutím až, do
realiztlcię stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu dľevín.

11 )1 Patinnáĺn.r r1rąÁ .raĺain Ähn zÄĺąllnłĺirłllą zÁll2)znÄ cfqnnlriclrn č,. HŻPn[ nn1Á zn Äńq

29.06.Ż016:
Súhlasí sa s návrhom žiadatel'a na územné konanie stavby ,,IBV Alžbetin Dvor II' Miloslavov _
komunikácie a inžinieľske siete", pri splnení nasledovných podmienok:
- Preveľiť potrebu ochrany navrhovaného obytného prostľedia pľoti pľenikaniu radónu zpođ|oźia
podľa vyhlášĘ MZ SR ě. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti o požiadavkách na
obmedzenie oźiarenia z pľírodného żiarenia. Uvedené preukázať pri kolaudácii.
- objekt navrhovanej transformaěnej stanice zabezpeěiť tak' aby nebol zdrojom nadmeľného hluku pľe
súvisiace chľánené obytné prostľedie v zmysle vyhlášĘ MZ SR č,. 549/2007 Z'z., l<torou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotĺách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom pľostľedí' Uvedené preukázať pri kolaudácii.
- Ku kolaudácii pľedloŽiť qýsledok laboratórneho ľozboru vzoľĘ vody zo spotľebiska' ktoý preukáŽe
jej súlad s požiadavkami NV SR č.35412006 Z.z., ktoným sa ustanovujú poŽiadavky na vodu určenú na
l'udskú spotrebu a kontrolu kvality vody urěenej na l'udskú spotrebu v zneni NV SR ě.49612010 Z.z'

27.22.osobitné podmienĘv:
- Stavebník je povĺnný pľi realizácii stavby dodľžiavat' čĺstotu a poľiadok podl'a VZN

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

staveniska na miestnu komunilgáciu boli dôkladne očĺstené a nedochádzalo k jej
zneěist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávky.
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Pľi úpľave teľénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinĺeľsĘch sietí. Takisto je pľi ľealizácĺí zemných pľác potľebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodenĺu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušeniu ich statiĘ.
Stavebník je povinný pľed začatím stavby, vo vzt'ahu k cudzím pozemkom, postupovat'
podl'a $ 11 zákč. 25112012 Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektoľých zákonov,
čo pľeulcĺže pri kolaudačnom konaní.

V stavebnom konaní vmiesol pripomienky úěastník konania: Zdrużęnie domoqých samospľáv,
Námestie SNP 13, P.o.BoX 218, 850 00 Bratislava ( doruěené dňa27.l2.20l7) ato vnasledovnom
znení:
1.Kpredmetnej stavbe ,,IBVAlžbetin Dvor II, Miloslavov, ĺokalita RZ I-2" bolovykonané zisťovacie
konanie zakončené ľozhodnutím, v horom si Združenie domoých samospľóv uplatnilo pľiponlienlE.
Podľa f 24 ods.2 poslednó veta zákona Eu č'24/2006 Z.z' su minimálne v rozsahu upĺatnených
pľipomienok pľiamo dotlłtuté próva a oprávnené zóujmy Zdľuženia domových samospráv. Podľa
$140c ods.I Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pľe každé
povoľovacie konanie, teda aj pľedmetné stavebné konanie. Vzhľadom na lnedené si pripomienlry
uplatnené v zisťovacom konaní uplatňujeme v plnom rozsałlu aj v pľedmetnom stąyebnom konaní
o povolení stavby; zopracovanie a zohľadnenie ýchto pľipomienok a požiadaviek do projektovej
dokumentócie pre stavebné povolenie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.
Pľipomienke sa nevyhovuje.

2. Žiadame do ľozdeľovľlíka zaľadiť aj dottłtutú verejnosť zo zisťovacieho konania a doľučiť jej
oznámenie o začatí predmetných stavebných konaní.
Pľipomienka j e neopodstatnená.

3. Žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) ľesp. jeho častí v ľozsahu ýkajĺ,icich sa nami
uplatnených pripomienok, tj. :

a. Koordinačná situácia
b. Preukázanie dostatočnej doprałnej kapaciý dopravného napojenia
c. Sprievodná správa ýkajúca sa odpadového hospodáľstva ajeho zabezpečenia
d. Sprievodnó správa ýkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadełlí (oRL), cestnej zelene, odtoku

z povrchu kamunikdcii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej dlažby
e. Sprievodná spľóva ýkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadnit'miestne

klimatické pomery stallby a zapracovąnie Adaptačnej stratégie SR
Toto vyjadrenie a spôsob alýnl sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviest'v stavebnom
rozhodnutí'
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doľučiť v zmysle $25a Spľałneho poriadku do
elekłonickej schránlql nášho združenia na ústľednom portáli verejnej spróvy slovensko.sk.
Pripomienke sa nevyhovuje.

K podaným pripomienkam úěastníka konania sa písomne vy'jadľil navrhovateľ Západoslovenská
distribuěná a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava, IČo :36361518, vzastúpení spoloěnosti RTP 0l,
s.r.o',Ztlborského 42,831 03 Bľatislava, listom zo dřla 17.0l.20l8, v ktorom uvádzanasledovné:
,,Združenie domoých samospráv (d'alej len ,,Združeníe") podalo dňa 24.12.2017 námietĺry
vstavebnom konaní, čj' 3027/2017/KK avstavebnom konaní, čj. 3028/20l7/KK,ktoré sú vedené
stavebným úradom obce Miloslavovo povolení výstałby stavebných objektov v rdmci stavby ,,IBV
Álžbetin Dvor II, Miloslavov", lokalita RZ l-2, a to So 04 - W prekládka, W prípojka, So 05 -
Demontóž W a So 06 - NN káblový rozvod v rdmci stavebného konania č. j. 3027/2017/KK a So 07

- NN prípojlry a So 08 _ Verejné osvetlenie v rómci stavebného konania čj. 3028/2017/KK.
Nómietlry Združenia vo vyššie uvedených stavebných konaniach sú nasledovné:

a) Združenie uplatňuje v plnom rozsahu v predmetných stałebných konaniach pripomienlĺy
uplatnené Zdľužením v zisťovacom konaní, ktoré bolo k stavbe ,,IBV Alžbetin Dvor II,
Miloslavov", lokalita RZ I-2, vykonané v súlade so zdkonom č' 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie (d'alej len ,,zist'ovacie konanie");
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b) Združenie žiada do rozdeľovníka zarądiť aj dotlmutú verejnosť zo zisťovącieho konania
a doručiĺ' jej oznómenie o začatí predmetných stavebných konaní.

Ad a)
Podľa $ 61 ods. Ltretej veĘ zákona č. 50/1976 Zb.oúzemnom plónovaní astąvebnom

poriadku (stavebný zĺźkon),sa v stavebnom konaní na pľipomienlql a námietlq;. ktoré boli alebo mohli
b)łť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného pldnu zóny. neprihliada.

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

Združenie uplatňuje v stavebnom konaní námietlĺy, horé uplaĺnilo už v zist'ovącom konaní, a teda sa
jedná o nánlietlE, Horé mohli byť uplatnené v územných konaniach o umiestnení pľedmetných
stavebných objektov - územné konania čj. SÚ-B32/2016-2017/KK a čj. sÚ-B33/20t6-2017/KK.

Začatie vyššie wedených územných konąní bolo účastníkom a dotknuým orgónom oznámenĺt
verejnou vyhlóškou zo dňa 26'10'2016 a dooznámené verejnou vyhláškou zo dňa 10.04.2017. V ýchto
oznámeniach bolą stan'ovená lehota, do ktorej mohli účastníci uplatniť svoje nómietlły a zároveň
v nich bolo upozoľnenie, že na neskôr podané námietlqł sa neprihĺiadne. Zdľuženie v stanovených
lehotóch nepodalo žiadne námietlql pľoti vydaniu predmetných územných ľozhodnutí'

Po uplynutí lehôt na podanie námietok vo vyššie uvedených územných konaniach a po vydaní
predmetných územných rozhodnutí Zdľuženie uplatnilo svoje nómietky vo foľme odvolaní zo dňa
23.05.2017 proti ýmto územným rozhodnutiam. Snámietkami Združenia wedenými vodvolaniach
pľoti územným rozhodnutiam sa vysporiadal okresný úrad Bľatislavą, odbor výstavby a bytovej
politilry, ako odvolací oľgón, vľámci svojich rozhodnutí čj. oU-BA-oVBP2-20l7/83538/A/KAZ zo
dňa 27.09.2017 ačj. oU-BA-oVBP2-20l7/83538/B/KÁZ zo dňa 28.09.2017, hoými čiastočne
zmenil, qvšak v prevažnej miere potvrdil napadnuté územné rozhodnutia, Horé tak nadobudli
pravoplatnosť dňa I 7. l 0' 20 l 7.

Pokiaľ sa jedná o samotný obsah oneskorene uplatnených pripomienok, uvádzame, že okresný
úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie, vydal podľa $ 38 ods. 4 zókona o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie zđvcjzné
stanoviská č' OU-SC-OSZP-2017/007979-003-Gu zo dňa l7.05.20l7 a č. OU-SC-OSZP-
2017/007979-002-Gu zo dňa 17'05.2017, v ktoých konštatuje, že návľh na začatie územného konania
na stąvbu ,,IBV Alžbetin Dvoľ II, Miloslavov", lokalita RZ 1-2, v rozsahu všetkych vyššie uvedených
stałebných objektov (So 04 až So 08),je z koncepčného hľadiska v súĺade so zákonom o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, s ľozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a s ich podmienkami.

Združenie vo svojich oneskoľene uplatnených námietkach takisto neulládza žiaden ľozpor
medzi žiadosťami o vydanie stalłebných povolení na predmetné stavebné objeký, k nim pripojenou
dokumentáciou a právoplatnými územnými rozhodnutiami, ktoými bolo povolené umiestnenie ýchto
stavebných objehov.

Z vyššíe uvedeného vyplýva, že Združenie v stavebnom konaní, čj. 3027/2017/KK
avstavebnom konaní, čj. 3028/2017/KK uplatnilo nómietky obsahovo zhodné snómietkami
(pľipomienkami) uplatnenými Združením už v zist'ovacom konaní, ktoré mohli byť (aj ked' neboli)
uplatnené v ílzemnom konaní. Nakoľko predmetné nómietky Združenía mohlí byt' uplatnené
v ílzemnom konaní, na tíeÍo ndmietĘ v síilade s $ ó1, ods. I, tretia veta stavebného zltkona nemožno
vôbec prÍhliadat'.

Ad b)
Pokiaľ sa jednd o námietku Združenia wedenú vyššie v písm' b), wádzame, že jediným

účąstníkom zisťovącieho konania z radov dotknutej verejnosti bolo próve Zdľuženie. Združenie je
výslovne uvedené vrozdeľovníku oznámenia ozačatí stavebného konania, čj. 3027/2017/KK aj
v ľozdeľovníku oznámenia o začatí stayebného konania, čj' 3028/2017/KK, pľičom obe tieto
oznómenia boli Združeniu doľučené, v súlade s $ ó/' ods' 4 stavebného zókoną av súIade s $ 18, ods'
3 zdkona č. 71/1967 Zb. o spľóvnom konaní (spľavny poriadok), verejnou vyhláškou, pričom
neexistuje dôvod, pre ktoý by Združeniu mali byť doručované opĺitovne poštou alebo alĺymkolvek
iným spôsobom.

Vzhl'adom na wššie uvedené skutočnosti žiadalae, ahy stavebný úrad obce
MílnslnunvusúlnĺIo s 8 6l^ nĺIs- I^ łtełínveta stavebného záknnn nn námipłkll ZĺIľužpnín ĺIomovűah
samosordv zo dňa 24.12.2017, uvedené wššie v nísnl a| tohto stanoviska, ktoré boli uplatnené
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v stovebný,ch konaniach, č.i. 3027/2017/I{K a č.i. 3028/2017/KK, ako na oneskorene uplatnené
neprihliadala abv na predmetné stavebné obiektv wdal stavebné oovolenía bez zohl'adnenia tű,cltto

ndmietok.
Vzhľadom na wššíe uvedené skutočnosti zóroveň žiadame, abv stavebný, úrad obce

Míloslavov nómietku Združenia domový,ch samospróv zo dňa 24.12.2017, uvedenú wššÍe v písm- b|
ínhłn qĺlnmnllickn kÍonź hola llnInłnonĺ| cłnwohn{lnh knnnninnh ži ?n)7Dnl7/KK nřív
3 0 2 8/20 1 7/KK, ako neopodstatnenú zomietol.

Toto stanovisko podava naša spoločnosť za seba, ako stavebníka v stavebnom konaní čj.
3028/20t7/KK ako aj za spoločnosť Západoslovenskń distľibučnó, a.s., So sídlonl Čulenovą 6, 816 47
Bratislava, lČo: so 361 5t8, ktorđ je stavebníkom v stavebnom konaní čj. 3027/20t7/KK aHorú
naša spoločnosť v tomto stavebnom konaní zastupuje na základe splnomocnenia. "

Pľe stavbu ,,IBV Alžbetin Dvor II" bolo okľesným úradom Senec, odboľ staľostlivosti o životné
prostredie, úsek posudzovania vplyvov na Životné prostredie, podl'a ztĺkona ě. 2412006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o zĺnene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoľších pľedpisov vydané Rozhodnutie č. OU-SC-osZP-20I7/000735-Gu (Ż016113440) zo dňa
l7.0Ż.2017, právoplatné dřn29'03.2017' ktoým bolo vzisťovacom konaní rozhodnuté' Že uvedená
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. okresný úrad Senec, odbor staľostlivosti o Životné
prostľedie' úsek posudzovania vplyvov na životné prostľedie, vydal podl'a $ 38 ods. 4 zźłkona
o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie ztxäzné stanovisko č. OU-SC-OSZP-2018/003805-003-
Gu zo dňa 1 1.01.2018, v ktorom konštatuje' že návrh ĺa zaéatie stavebného konania stavby ,, So 04 _
VN prekládka, VN prípojka, So 05 - DemontáŽ VN' So 0ó - NN káblový rozvod" na pozemkoch
paľc. ě' 1851225, 1851226, l85l227, 185/15' 397 (pozemok podlä ľegistra ,,E" paľc. č,. 1063/29)' I8llI
( pozemok podľa ľegistra ',E" paľc. č,. 1063123, 1063lŻ4), 1851357 (vznikla zpafc. č,. 185/298),
1851298, l85l94, 185/ll4, 1851476 ( vznikla zpaÍc. č,' 1851363, 1851364, GP ě. 73/2015 zo dňa
16.ll.2016) k.ú. Miloslavov, ktoľé sri súčastbu stavby ,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov, lokalita RZ
|" je zkoncepěného hl'adiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným
podlä tohto zákona a ich podmienkami.

odôvodnenie:
Stavebník: Západoslovenská distribuěná ô.S.' Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava,

lČo : 36361518, vzastúpení spoloěnosti RTP 01, s.r.o., Zźtborského 42,831 03 Bľatislava na
základe plnej moci zo dňa 14.09.2016, podal dńa 23.10.2017 na tunajší stavebný úľađ Žiadosť o
vydanie stavebného povolenia pľe stavebné objekty: ,, So 04-\rN pľekládka, VN pľípojka, So 05-
Demontáž \ł.l, So 06_NN kábloý rozvod" na pozemkoch parc. č. 1851225, 185ĺ2Ż6, 18512Ż7,
185/l5, 397 (pozemok podl'a registra ,,F'o parc. ě' 1063129),l85/l (pozemok podlä registra,,E" parc.
č,. 1063lŻ3, 1063/24)' l85l357 ( vznikla zparc. č. 185/298), I85l298, l85l94, l85lll4, l85l476 (
vznikla zparc. ě. l85/363, 1851364, GP č. 73/2015 zo dřla 16.11.Ż016) k.ťr. Miloslavov, ktoľé sú
súěasťou stavby ,,IBV AlŽbetin Dvoľ II, Miloslavov, lokalita RZ l-zu, doloženú projektovou
dokumentáciou stavby pľe stavebné povolenie' vypľacovanú zodpovedným pĄektantom: ELUNITA
s.r'o., Romanova27,851 02 Bratislava - Ing. Juraj Szabo, ľo8. ć,.5752*A\ overenej v stavebnom
konaní, ktorá worí neoddelitelhú súčasť tohto ľozhodnutia.

Spoloěnosť RTP 0l, s.r.o., Ztlborského 42,831 03 Bľatislava, IČo: 47 590 74Ż uzavrela dřta
05.12.2016 so stavebníkomZźpadoslovenská distribuěná a.s.' Čulenova 6, 816 47 Bľatislava, IČo :
36361518 Zmluvu ospolupľáci zo dňa 28.07.2016 pri qýstavbe elektľoenergeticĘch stavieb
azariadęni pre zabezpečenie realizácie pripojenia stavby ,'Miloslavov, IBV Alžbetin Dvor II"
k distribuěnej sústave a Zmluvu o vykonaní pľeložky elektroenergetického zariadenia zo dňa
21.07.2016.

Vlastníkom pozemkov parc. č. I85/l14, 1851225, 185lŻ26, l85l227 je Ztlpadoslovenská
distribuěná, a's. Culenova6,816 47 Bľatislava_podl'aLV č' l480.

Vlastníkom pozemku parc. ě. 185/15 je Ing. Anton RuŽický, osuského 36' 85l 03 Bratislava _
podl'a LV ě. 1100 ( podľa LV je zĺiađené vecné bľemeno vprospech Západoslovenská distribuěná,
a.s.).
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Vlastníkom pozemku parc. č. 397 (pozemok podl'a ľegistra ,,E" parc. ć. 1063/Ż9) sú Lesy SR,
š.p., Námestie SNP 8,975 66 Banská Bystrica _ podlä Lv č,. |425 ( doložený súhlas s predloženým
pľojektom).

Vlastníkom pozemku paľc. ě. 185/1 (pozemok podlä ľegistra,'E" paľc. č,. l063l23)je SR-
SlovensĘ pozemkoqý fond, Búdkova 36, 8l5 17 Bratislava _ podlä Lv ě. 1375 (vydali súhlas
s umiestnením stavby s podmienkou, że najneskôľ do vydania kolaudaěného ľozhodnutia bude
zriadené vecné bremeno).

Vlastníkom pozemkov parc. č. 185ĺŻ98, 185/357,1851476 je RTP 01 s.r'o., Zźhorského 42,
83l 03 Bratislava _ podl'a LV ě. 2419 ( podl'a LV je zriadené vecné bremeno v prospech
Západoslovenská distribuěná, a. s.).

Vlastníkom pozemku paľc. ě' 185l94je obec Miloslavov _ podlä LV č.440 ( pľedloŽenźt
Náj omná zmluv a zo dňa 1 5.l2'20l7).

Podl'a $ 139 ods.l pod pojmom ,,iné pľáva k pozemkom a stavbám ,, použitým v spojení
oo vlastnícke alébo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nich ' sa podl'a povahy pľípadu ľozumie
právo vyplývajúce z vecného bľemena spojeného s pozemkom alebo stavbou.

Podl'a $ 11 zák.č. 2sll20l2 Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektoľých zákonov (

d'alej len zálkon o eneľgetike ) je dľžĺtel' povolenia - Západoslovenská distľibučná a.s. opľávnená
zľĺad'ovat' na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektľické vedenie a
elektroeneľgetické zaľiadenie pľenosovej sústavy a distľibučnej sústavy a zaľiadení uľčených na
ich ochranu, zabránenie ich poľt'ich alebo haváľií, alebo na zmiernenie dôsledkov poľt'ich alebo
haváľií na ochľanu źivotaozdravia a majetku osôb; pľi povol'ovaní takej stavby stavebný úľad
ľozhodne o podmienkach, za aĘch možno stavbu uskutočnĺt' a prevádzkoYat' na cudzom
pozemku; opľávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím
právoplatnosti takého ľozhodnutia.
Povinnosti zodpovedajúce opľávneniam sú vecnými bľemenamĺ spojenými s vlastníctvom
nehnutel'nosti, čo je pľeukázanĺe vlastníckeho alebo iného pľáva k pozemkom určeným na
zastavanie podl'a $ 139 stavebného zálkona.
V súlade s $ 11 zálkona o energetike stavebný úľad uľčil stavebníkovĺ podmienĘ, súvisiace
s ľealizáciou stavby na cuđzích pozemkoch, ešte pľed začatím stavby.

Dňom podania žiadosti bolo zaěaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaćatie konania
o povolení stavby bolo oznámęné účastníkom stavebného konania, dotknuým orgánom
a organiztĺciám oznámením č. 30Ż7/Ż017/KK zo dřla20.l2'2017.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.
sU-2333l2o|6-20l7/KK zo dřla Ż3.o5.2ol7, právoplatné dřn t7.10.2017 ( v spojení s rozhodnutím
vydaným okľesným úradom Bľatislava pod ě. oU-BA-oVBPŻ-2017l83538lBlKAZ zo dňa
27 '09 '2017, právoplatné dňa 17 '10.Ż0I7).

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknuých oľgánov, uplatnené v tomto konaní,
boli pľeskúmané' skooľdinované a zahmuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Pripomienkam podaným úěastníkom konania sa nevyhovelo, a to z nasledovných dôvodov:
K bodu 1:

S pľipomienkami uplatnenými v zisťovacom konaní sa už vyspoľiadal druhostupňoqý správny oľgán
v rozhodnutí ě. OU-BA-OVBP2-20 17 /83538|BKAZ zo dřla 27 '09 .Ż0I7 , pľávoplatné dňa 17 .10.2017 ,

vrámci odvolania úěastníka konania Zđnňenie domoqých samospráv,'Námestie SNP 13, P.o.BoX
218, 850 00 Bľatislava voěi rozhodnutiu obce Miloslavov pođ ě. SU-2333lŻ01'6-2017/I<K zo dňa
23.05.2017.Ďalejbolovydané zttväzĺéstanoviskookľesnéhoúraduSenec,odborustaľostlivostioŻP,
úseku posudzovania vplyvov na životné pľostľedie pod ě. OU-SC-OSZP-Ż017l007979-00Ż-Gu zo dňa
17.05.2017, v ktorom bolo konštatované, že predložený návrh je z koncepěného hl'adiska v súlade so
zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným podlä tohto zákona a ich podmienkami.
V rámci stavebného konania vydal okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania
vplyvov na životné prostľedie záväzné stanovisko ě. oU-SC-osZP-Ż0l8/003805-003-Gu zo dňa
1 1 .0 l .201 8, v ktorom uvádza, że nźxrh na zaěatie stavebného konania stavby ',So 04 _ VN prekládka,
So 05 _ Demontáž \rN, so 06 - NN káblový rozvod," na pozemkoch paľc. ě' 185/225, 785/226,
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185/227,185/15, 397 (pozemok podlä registra,,E" parc. č,' 1063/Ż9)' 181/1 ( pozemok podl'a,,E"
paľc. ě. 1063123,1063124),I85l357 ( vznikla zparc. ć. l85l298),l85l298,1'85194,l85l174,185/476 (

vznikla Zparc. é' 185/363, 185/364, GP č. 73/2015 zo dňa 16.11.20l6) k. ú. Miloslavov, ktoré sú
súčasťou stavby ,, IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov' lokalita RZl" je zkoncepěného hl'adiska
v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným podl'a tohto zákona a ich
podmienkami.
K bodu 2:
Zaéatię konania o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania, dotknuĘým
orgánom aorganizérciám oznttmením č. 302712017lI<K zo dňaŻ0.l2.20l7. V ľozdelbvníku doruěenia
oznámenia je pod bodom 3 zaľadený aj účastník konania: Zdľuženie domoých samospráv.
oznámenie sa doruěuje všetĘm riěastníkom konania rovnaĘm spôsobom, tj. veľejnou vyhláškou.
K bodu 3:
Účastník konania mal možnosť v zmysle $ 23 ods. 1 správneho poriadku nazeÍaÍu do spisu, robiť si
z neho výpisy, odpisy a kópie, tak ako kažÄý riěastnft tohto konania. Žiadosť o vydanie stavebného
povolenia pľe predmetné stavby spolu s pľojektovou dokumentáciu bola na stavebný úľad podaná
v písomnej forme' nie v elel,ĺ:tľonickej forme'

V konaní o povolení stavby stavebný úrad pľeskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 až $ 66 stavebného zákona pričom zistil, Źe povolením stavby nebudú
ohrozené verejné zźujmy ani pľávom chránené zźnjmy ostatných úěastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Západoslovenská distľibuěná, a.s, Zo dňa 07 .03 .2017
- oRÍIazZ v Pezinku čj. ORHZ-PKI-1204-001|2017 zo dřla13.06.Ż017
- HYDRoMELIoRÁCIE,š.p., čj. 3260-21120lŻ016 zo dňa 09.06.20l6
- oÚ Senec-odboľ SoŽP, úsek PVnŽP, ztlvđzné stanovisko č. OU-SC-OSZP-2018/003805-003-Gu zo

dňa l l.01.20l8
- oÚ Senec, odboľ SoŽp _ úsek oH' ě.ou-sc-oszP-2o1715422 zo dřlaŻ4.O3'2017
- oÚ Senec, odbor soŽp _ úsek oo, ě.oU-SC-osZP/2o17l2933-Sl zo dňaO9.02.ŻO17
- oÚ Senec, odbor soŽp _ úsek ŠVS, ě.oU-SC-o1ZP-2OI7l002728N-24lKe zo dřla 14.0Ż.2017
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oPaK, č.oU-SC-osZP-2017ll5849^/IM zo dňa24.11.2017
- SPP-distribúcia,a.s.' informatívny zákres plynu _ 24.l1.2017
- Slovak Telekom,a.s', uvedené v stanovisku č). 66117317Ż1 zo dílaz1'.IL2017
- oR PZ v Senci,oDl, ě. ORPZ-SC-ODI-I-34312016 zo dňa 08.08.2016
- SVP, š.p.' vyjadľenie čj. CS SVP 0ZBA 19012017/'16 zo dřla07.12.2017
- SlovensĘ pozemkoqý fond' stanovisko ě. sPFZlŻ017/Ż4|92,zo dňa 08'03.2017
- Technická inšpekcia, a.s. odborné stanovisko č,.1876lL/Ż017 zo dňa27 '06'Ż017
- KPU Bratislava, závđzné stanovisko ě.KPUBA-2016/14355-Ż146165/PRA zo dřla15.06.2016
- BVS, a.s., vyjadrenie č,. 3577l4020l20l7lMe zo dř:'a 15.03.Ż0l7
- Mo SR, ASM Bratislava, vyjadrenie č. ASM-77-I5 6712016 zo dňa 10.06'2016
- PROGRES-TS, s'r.o., vyjadrenie zo đřla24.IL20I7
- Lesy SR, š.p., vyjadrenie č.45693/Ż0771400,Ż9|89/2017ĺ0494 zo dňa 02.11.2017
_ oU Senec, pozemkoqý alesný odbor, ľozhodnutie ě. ou_sc-PLo-20l7ll6828ltlan. zo dňa

18.r2.2017
- RÚVZ, zétväzné stanovisko č,.HŽPllloľ7lŻ016 zo dřn29.06.2016

Na základe zistených skutočností stavebný úrad ľozhodol tak' ako znie qýroková časť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto ľozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo qýške 100.- Eur podlh
poloŽky 60 písm.g) zákonač).145l1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenĺe:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskoľších

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný pľostriedok)' a to v
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lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov l8l.

Rozhodnutie je po vyěeľpaní ľiadnych opravných prostriedkov preskúmatelhé spľávnym súdom
podlh ustanovení Správneho súdneho poriadku (zźtkon ě' 162/2015 Z.z.).

ď ýNsrr4
Milan B a ď su)
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Rozhodnutĺe sa doručí :
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l. Zápađoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. RTP 01, s.ľ.o. Záborského 42,83103 Bratislava
3. ELUNITA s.r.o., Romanova27,851 02 Bľatislava_zodp. proj.
4. Zđrużenie domoqých samospráv' Námestie SNP 13, P.o.Box 218, 850 00 Bľatislava
5 . Známym a neznámym úěastníkom konania - pľávnickým a ýzicĘm osobám' ktoých vlastnícke

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

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zźtkonač,.7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní' Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa: (' , Z /ł /ť Rozhodnutie bolo zvesené dňa

v
C
@t-

ś-

Peěiatka, (-7\ Pečiatka, podpis

Na vedomie:
1.Západoslovenská distribuěná a.s' Čulenova 6, 816 47 Bratislava - nemá úěinky doľuěenia
2. RTP 01, s.r.o. Záboľského 42,831 03 Bratislava - nemá úěinĘ doruěenia

Prílohy: 1xoveľenáPD
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