
b
oaec

OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č1. o-ot l/2018/KK V Miloslavove 22.03.2018

STAVEBNE POVOLENIE

obec Miloslavov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a úěelové
komunikácie podl'a $ 2 písm. a) bod 3. zákona č;4161200l Z.z. o prechode niektoqých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obcę a na vyššie územné celĘ v znení neskorších pľedpisov' podl'a $ 3a
ods.4 zákona č:.135/1961 Zb' o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný
zttkon), podl'a $ l20 zálkona č,'5011976 Zb. otnemnom plánovaní astavebnom poriadku vznení
neskorších predpisov (stavebný zákon) a podlä $ 46 a$ 47 ztlkonač.7111967 Zb. o spľávnom konaní
v zneni neskorších predpisov (správny poľiadok), nazálk|ade vykonaného konania rozhodol takto :

podl'a $ 66 ods.l stavebného zákona v spojení s $ 10 vyhl.MŽP SR č.45312000 Z.z', ktorou sa
vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zétkona

povol'uje

stavebný objekt | ;s so-01 Dopľavné komunilcĺcie a spevnené plochy"
ktoĘŕ je súčastbu stavby : ,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov, lokalita RZ 7-2u,

stavebníkovi : RTP 01, Záboľského 42,831 03 Bľatislava, lČo ąl 590 742

miesto stavby : pozemok paľc.č. l85l298,1063123,\85/94,185/433, 185/355' k.r'i. Miloslavov

úěel stavby : inžĺnieľska stavba _ miestna komunikácia

Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané :
Rozhodnutie oumiestnení stavby :.,,IBV AlŽbetin Dvoľ II, Miloslavov, lokalita RZ l-Ż",bolo

vydané obcou Miloslavov pod čj. sU-2332l2016-2017lI<K zo dňa 23.05.2017, právoplatné dňa
17.10.2017, v spojení s rozhodnutím Okľesného úľadu Bratislava, odbor ýstavby abytovej politiĘ,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vydaným pod ě. OU-BA-OVBP2-2017|83538/NKAZ zo dřla
28'09.2017, právoplatné dňa 17 .10.2017 .

1. Stľučný popis stavby:
Pľedmetná lokalita sa nachádza mimo zastavaného űzemia obce Miloslavov v ěasti Alžbetin dvoľ.
Jedná sa o ľozvojovú lokalitu, v zmysle územného plánu určenri na qýstavbu ľodinných domov,
ohraničenú existujúcou zástavbou rodinných domov a novou lokalitou, ktorá sa v súčasnosti
dokončuje. Uzemie bude dopravne napojené z Miloslavskej ulice' Stavba zabezpečí dopravnú obsluhu
a nároĘ statickej dopravy pre pripravovanú stavbu IBV Alžbetin Dvor II.
Tento stavebný objekt rieši ýstavbu noqých vetiev obsluŽných miestnych komunikácií funkěnej
triedy C3, ktoré budú slúžiť ako prístup k noqým rodinným domom. Výškovo sú komunikácie osadená
na úrovni jestvujúceho terénu s miernym preýšením kvôli odvedeniu daŽdbqých vôd. V mieste
zaěiatku obynej zőny sa zrealizujű cestné retaľdéry.
Pľieěny sklon navľhovaných komunikácií Vetvy B' C, D a E je jednostranný 2.0%o.Prieěny sklon
Vetvy A sa navrhuje obojsmeľný 2%.Zékladný sklon zemnej pláne je 3 '00%.

2. Rozdelenie a funkčné paľametľe komunikácií :
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Navrhované komunikácie budú pľioľitne slúžiť pľe dopravnú obsluhu pľipľavovaného územia
vozidlami skupiny 1, podskupiny 02 v zmysle sTN 73 6110/ZŻ.
Vetva A sa navrhuje ako obojsmerná komunikácia s parametrami:

šírkajazdných pruhov Żx2,75 m
chodník 2,0 m, v ěasti obojstranný a v časti so zeleným pruhom 2,0 m.

VeĘv B" C. D a E sa navľhujú ako jednosmerné s paľametľami:
šíľkou jazdného pruhu 3,50 m
jednostľanný chodník šírĘ 2,0 m
zelený pás so šírkou 2,0 m.

3'. Napojenie na jestvujúce komunikácie :

Uzemie bude dopravne napojené z Miloslavskej ulice

4. PľvĘ upokojenia dopľavy :
V mieste zaěiatku obytnej zóny sa zrealizujil cestné retardéry _ chodníkové prejazdy (viď gľaťtckú
prílohu), ktoré so stavebno-technického hlädiska vodiča upozornia na vstup do obynej zőny, ktorá
bude osadená príslušným zvislým aj vodoľovným dopľavným znaéením podl'a vyhlášĘ MV SR
č)'9ĺ2009.

5. Skladba vozovĘ:
Konštľukčné vľstvy - komunĺkácĺe alt. I / únosnost' podložia Ea"r60MPa
-Cementoý betón C30/37-XF4-D^^,32 CB 220 mm sTN EN 206-1
-MechanicĘ spevnené kamenivo 31,5 Gn MSK 180 mm STN 73 6126
-Štľkodrva 31.5 (45) Gc Šo l80 mm STN EN13285

,i

CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 580 mm

Konštľukčné vrstvy _ komunikácie alt. II / únosnost'podložia Edef=60MPa
-ZámkovádlaŹba_ sivá DL 80 mm STN EN 1338
-Dľvené kamenivo2l4 L 40 mm STN EN 13242
-MechanicĘ spevnené kamenivo 31,5 Gľ MSK l80 mm STN 73 6126
-Štľkodrva 31.5 (45) Gc Šo ŻŻ0 mm STN EN l3285

,i
CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 520 mm

Konštľukčné vľstvy - chodníĘ
-Betónové dlažbové tvaľovky
-Drvené kamenivo2l4
-MechanicĘ spevnené kamenivo 31,5 Gn
-Štrkodrva 3l"5 (45) Gc

60 mm STN EN 1338
30 mm STN EN 13242

120 mm STN 73 6126
150 mm STN EN 13285

DL
L

Šo
MSK

-CELKovÁ HRÚBKA KoNŠTRUKCIE 360 mm

Minimálne požadované Eđef7 na úrovni zemnej pláne je 45MPa a E,dęťŻlEdęfI< 2.5. Na vľchnej
úrovni podkladnej vrstvy je potrebné dodľžať minimálne Edeť2=60 MPa. Pod výmenou podložia sa
uloží netkaná separaěná geotextília (CBR min. 1,5kN).

6. obľubníĘ:
Prieěny sklon navrhovaných komunikácií Vetvy B' c, D a E je jednostranný Ż.0%' Prieěny sklon
Vetvy A sa navľhuje obojsmerný 20Á. Zélkladný sklon zemnej pláne je 3.00%. Po okľajoch, kde nie je
navrhovaný chodník je navrhnuý betónoqý cestný obrubník uložený do betónového lôžka Ct2lls.
obľubník sa uloží do úrovne vozovky tak, aby bolo možné odvedenie dažďoých vôd do okolitého
terénu. Navľhnuý je betónoý obrubník ABo-1-15, 150/300/1000 mm s boěnou betónovou oporou'
špáry zaliate cementovou maltou.
VšetĘ chodníĘ sa zrealirujű v minimálnej šíľke 2,00 m s výškovým odsadením od povrchu vozovky
0,03 _ 0,05 m. Ukoněenie chodníka v pokľaěovaní zeleným pásom sa zľealiĄe záhonoqým
obrubníkom uloženým do prostého betónu Clzlls. Povrch chodníkov bude zľealizovaný z cemento-
betónovej zámkovej dlažby sivej alebo červenej farby.
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Bezbaľiérové úpľavy na chodníkoch budú navrhnuté vmax. sklone 1:8 arešpektujú vyhlášku
č,.532/2002vŽp sn.

7. Odvodnenie:
Dažďové vody budú odvádzané z cestnej komunikácie, parkovacích miest a zo ze|ene. Na
zachytźnanie daždbqých vôđ budú slúžiť uliěné vpusty/obrubníkové vpusty. Uličné vpusty následne
budú zaústené do perfoľovaného potľubia z PE, ktoľé sa uloží pozđl'ž' cesty do ze|ene, prípadne pod
chodník alebo paľkovacie miesta. Celkovo sa osadí 19 vpustí.
Vsakovanie rura-rigol zabezpeěí úplné vsiaknutie takmeľ ěistej zĺážkovej vody. Zachýená daždbvá
voda sa dostáva cez kontľolnú a rozdeľovaciu šachtu do príslušného ľigolu a odtial'vsiakne do pôdy.
Rúroý rigol oplášt'ený geotextíliou slúži pľitom ako doěasná ľeteněná nádrž, až do ukončenia daźďa.
Vsakovanie korýo - rigol zabezpeěuje vsakovanie, rętenciu a akumuláciu mierne zneěistenej
daždbvej vody. Táto je doěasne zdrźiavaná v koľyte a potom pokraěuje do rigolu. Znečistenia sa
prirodzenou cestou vyfi ltrujú.

8. Zatrávnenie a sadové úpľavy dopľavného pľiestoľu:
V rámci zelených plôch situovaných v cestnom pásme (2,0 m zelený pľuh) sa oseje trávnaým
semenom nízkeho vzrastu. Nie je dovolené v qýchto pásoch umiestňovať zqýšené kroviny ani dľeviny,
mobiliáľ a iné pľvĘ vybavy. Pripúšt'a sa len umiestnenie stožiarov verejného osvetlenia, dopravné
znaěenie a navigaěné tabule.

9. Cestné značenie:
Doěasné značenie _ Pľi doěasnom dopravnom znaéeni musia bý' dopľavné značĘ umiestnené
v podstavcoch s príslušnou stabilitou tak, aby nedochádzalo k ich pľevľáteniu vplyvom
poveternostných podmienok. Dodávateľ prác je povinný vykonávať priebežné kontroly stavu
dočasného dopravného znaěenia, zabezpeěovaťjeho správnosť a funkěnosť. Použité dopravné znaěĘ
nesmú bý' poškodené' zneěistené aani inak znehodnotené aby bol jednoznačný ich ýznam,
ěitatelhosť a viditelhosť. Typy a polohy znaěiek sú zrejmé z ýkresu ,'Doěasné dopravné maéenie".
Trvalé značenie - v lokalite bude osadené zvislé značenie - typy a polohy znaěiek sú zrejmé z qýkresu
,,Trvalé dopravné znaěenie".

10. Statická doprava:
Potreba odstavných stojísk: 152'00
Potreba stojísk spolu: N:l,l . oo + 1,l . Po . k'o . lca: 167,Ż0
Po zaokrúhlení: 168,00
Pri povolbvaní jednotlivých RD realizovaných v rámci lokality sa vyžaduje vybudovanie min. 3 ks
paľkovacích stání na pozemku investora _ prislúchajúcemu k príslušnému RD.

Pľe uskutočnenie stavby sa podl'a $ 66 ods.2 SZ stanovujú tieto záväzné podmienĘ:
1/ Stavba sa bude rea|izovať podl'a pĄektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie,
vypracovanej v 03l20l7 zodpovedným pľojektantom: HolBa-SK, s.r.o., Ružová 9, 900 3l Stupava _
Ing. Branislav Balún, ěíslo oprávnenia 6386*12' overenej v stavebnom konaní o povolení stavby, ktorá
tvorí neoddelitelhú súěasť tohto ľozhodnutia. Każđá ZÍnena opľoti schválenej projektovej
dokumentácii musí bý' vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2l Pred zaćatím stavebných prác je nevyhnutné podrobne vytýčiť všetky inžinieľske siete na
dotknutom pozemku ako i pril'ahlých, stavebnou činnosťou dotknuých paľcelách ' Za správnosť ako
i kompletnosť vyýčenia inžiniersĘch sietí v plnej miere zodpovedá investor.
3/ Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznźtmi názov Zhotovitelä stavby
do 15 dní odo dňa skončenia ýberového konania a dolożí na stavebný úrad oprávnenie áotovitel'a na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného zákona.
4/ Stavebník je povinný písomne oznźmiť zaéatie stavby ($ 66 ods.2 písm.h/ SZ).
5/ Stavba bude dokončená do 24 mesĺacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6/ V prípade, ak teľmín nebude môcť bý' dodržaný, stavebník poźiadao predĺŽenie doby ýstavby.
7/ So stavbou možno zaěať až po nadobudnutí pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia'
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8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezaěalo do dvoch ľokov. odo dňa, ked'
nadobudlo pravoplatnosť ($ 67 SZ). Platnosť stavebného povolenia je možné prediziť na žiadosť
stavebníka podanej v pľimeľanej lehote pľed uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavębné povolenie
a ľozhodnutie o pľedlženíjeho platnosti sű záväzné aj pre pľávnych nástupcov konania ($ 70 sZ).
9/ Stavebník zabezpeěí vyýěenie priestorovej polohy stavby opľávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zźlkona) a pľi kolauđácii stavby predloží stavebnému úľadu doklady o vy{ýčení
priestoľovej polohy stavby ($ 75a ods.4 stavebného zákona).
10/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s Ęýmito
údajmi ; názov stavby; meno stavebnika; názov zhotovitel'a; meno koordinátora bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zaéatia a dokončenia stavby;
11/ Na stavbe musí bý vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác ($ 46đsZ).
12lPo celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienĘ pre výkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autoľsĘ dozor projektanta.
13/ Stavebník musí zabezpeěiť, aby poěas celej doby qýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom overená projektová dokumentácia stavby' pľávoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
14l Pri realizácii stavby musia bý' v zmysle $ 43e stavebného zákona dodľžané všeobecné technické
požiadavky na výstavbu, vrátane všeobecných technicĘch požiadaviek na stavby użívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie (vyhl.čl.53Żl200Ż Z.z., ktorou sa ustanovujú
podľobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na ýstavbu a o všeobecných technicĘch
poŽiadavkách na stavby użivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
15/ DodľŽiavať ustanovenia vyhlášky MZ sR č,. 54912007 Z.z., ktoroll sa ustanovujú podľobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ich objektiviáciu
v životnom prostredí.
16/ Stavebnú ěinnosť, ktorá svojimi úěinkami obťažuje okolie a je zdrojom hluku' otľasov a prachu'
možno vykonávať len vpľacovných dňoch vpondelok aŽ piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
av dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeraný odpoěinok apriaznivé životné
pľostredie v zmysle zźlkona č,. 46011992 Zb. v zneni neskoľších pľedpisov.
17l Pri uskutočňovaní stavby musia bý' dodržané ustanovenia vyhlášĘ Ministeľstva práce, sociálnych
vecí a rodiny sR č,' I47l20l3 Z.z. v zneni neskorších predpisov' ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti aochľany zdravia pri stavebných pľácach aprácach snimi súvisiacich
a podľobnosti o odbornej spôsobilosti na qýkon niektoqých pracovných činností.
18/ Stavebnik zabezpeěí na stavbe dodľžiavanie zttkona č,. 52511990 Zb. v zneni neskorších zmien
a doplnkov, o požiarnej ochľane.
19/ Stavebnik zabezpećí dozor na stavenisku po ukoněení pľác z hl'adiska protipožiarnej ochrany' aby
poěas neprítomnosti pľacovníkov na stavbe nevznikol pożiar.
20/ Stavenisko musí splňať všetĘ technické poŽiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zttkona.
21l Pti qýstavbe musia byť použité vhodné stavebné výľobky, ktoľé budú splňať harmonizované
podmienĘ podl'a Nariadenia Euľópskeho paľlamentu a Rady EU č,' 3o5l2011, ktoým sa ustanovujú
haľmonizované podmienĘ uvádzania stavebných ýrobkov na trh a podmienĘ zák. ć,. I33/20l3 Z. z'
o stavebných qýrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiých qýrobkov a materiálov.
22l 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 taĘých
opatľení' ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana żivotné pľostredie.
Stavebník je povinný poěas ýstavby uđrźiavať čistotu na stavbou znečistených verejných
komunikáciách aveĘných priestranstvách adokončovanie stavby zabezpeěiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
23l Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný mateľiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
24l Stavebníkje povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení
odpadu pľedloží na oÚ Senec _ odboľ starostlivosti oŻP, odpadové hospodárstvo; ku kolaudácĺi
p.ôĺloĺi stanovisko OÚ Senec, odboľ soŽPo úsek odpadového hospodáľstva v kolaudačnom
konaní.
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25/Y pripade ntúezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených ěastí prírody ako
i archeologických ntiezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo pľíslušnému oľgánu'
26l v prípade nevyhnutného qýľubu drevín alebo kĺoviĘých poľastov, ak buđú dotknuté ýstavbou,
pożiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zákona č,. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody akľajiny pľíslušný úľad
o súhlas na ich ýrub.
27l Dokonč,enú stavbu možno uźívať len na zálklade kolaudačného ľozhodnutia, o ktoré stavebník
poźiada pľíslušný stavebný úľad.
28l Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady primeľane podl'a $$17,18 vyhl.uŽľ SR
č,.45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zźtkona, najmä certifikáty
a atesty zabudovaných stavebných qýrobkov a materiálov, qýsledĘ predpísaných skúšok a revizii
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na ľiadenej skládke, poľealizačné
zameranie stavby, odovzdávac il preberaci protokol.
29l Dodrźať ,,Zásady prebeľania miestnych komunilaĺcií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením č.. 6612015, doplnené oZ ďňa
27.04.2011 uznesením č,. 4512017 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
16.08.2017'ś ( pľíloha ľozhodnutia).
30/ Kolaudácia stavebného objektu komunikácii je podmienená vybudovaním a skolaudovaním
veľejných inžiniersĘch sietí vodovodu, kanalizźrcie, vypúšťania odpadorných dažd'oqých vôd do
podzemných alebo povrchových vôd, NN rozvodov a Vo, nachádzajúcich sa v komunikáciách'
31/ Stavebník je povinný pri uskutoěňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov a organizäcií :

] oR PZ v Śenci ŕ)I)I w Senc-i rrrreĺĺerrÁ rr sfnnnwicLrl ň ÔIłp7-Śí--ÔDT-1_?Á?/'nlÁ rĺňozo
08.08.2016:
Po posúdení dopľavno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za splnenia nasledovných
podmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia byť riešené v súlade s STN 73 6056, sTN 73 6057 tak, aby bol
zabezpeěený ntúežiý rozhl'ad pri vychádzani zpozemkov na komunikáciu - žiadame stavebný úrad.
aby pri povol'ovaní oplotení stľiktne zabezpečil dodržanie uličnej ěiary. tj. 2.0 m od okľaja vozovk},.
- odstupy azalomenia oplotení pozemkov musia byt'vsúlade spožiadavkami STN 73 610Ż
o rozhläde v kľiŽovatkách 

'- pľe potreby každého z rodinných domov musia bý navrhnuté minimálne 3 parkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku' z tohto poětu bude jedno miesto urěené pre návštevy v zmysle STN
736110lZ2 (do celkového počtu môžeme zarźltať aj garátové státie),
- objeký meracích zanadení inžiniersĘch sietí požadujeme umięstniť na hranici dopravného
priestoru komunikácií,
- všetĘ chodníky požadujeme riešiť bezbariérovou úpravou v mieste styku s komunikáciou
v súvislosti s pohybom telesne a zľakovo postihnuých osôb, v zmysle právnych noriem a technicĘch
predpisov,
- pľiechody pre chodcov požadujeme osvetliť veľejným osvetlením v zmysle vyhlášĘ č. 9/2009 MV
SR,
- k ďalšiemu stupňu PD poŽadujeme spracovať apredloŹiť PoD _TDz od najbližšej regionálnej cesty
až po novonavľhovanú lokalitu,
- okĺaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírĘ pľil'ahlého jazdného pruhu' spodný o|<raj DZ (aj
dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povrchom časti komunikácie v ktorej je znaěka umiestnená,
v zmysle STN 018020,
- Investoľ pred zaěatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného pľiestoru pril'ahlých
komunikácií, je povinný predložiť pľojekt organizácie dopravy poěas výstavby _ prenosné dopravné
znaěenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pred jeho zaěatím.
- TDz, żiadame Znovu pľedložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred kolaudaěným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,
- oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkěnosť
osadenia znaěenia počas prác, najneskôr 24hod' pľed zaěiatkom osadenia DZ,
- oDI Senec žiada, aby bol věas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s pľedmetnou
stavbou a aby bol včas pľizvaný ku kontrole pouŽitia resp. osadenia dopravného značenia.
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K použitiu odsúhlaseného tľvalého a doěasného dopľavného značeniaje potrebné vydať uľčenie ($ 3
Zákona ě. 135/l961 Zb) lĺÍoré žiadame zaslať k hoľe uvedenému ěíslu.

2.okresný úľad Senec. odbor starostlivosti o životné prostredie _ úsek odpadového hospodárstva. čj.
oU-SC-oSZP-20l7l54ŻŻ zo dňa 24.03'2017 :

- Dodržať ustanovenia ztlkona č,'79ĺ20|5 Z'z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoqých zákonov
a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodáľstva.
- Vzniknuý odpad, ktoý vznikne stavebnou činnosťou a pľebytočnú qýkopovú zeminu ukladať na
riadenú skládku' nie ktoľú uľčí stavebný úľad (miestnu) alebo investor.
- o zneškodnenom mnoŽstve uvedených odpadovje potľebné pľedložiť doklad na oÚ Senec, odboľ
staľostlivosti o ŻP' úsek odpadového hospodáľstva.
- Nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných pľácach a preprave đodtŹiavať
ěistotu na komunikáciách a verejných pľiestranstvách.

3. okľesný úrad Senec. odbor starostlivosti o životné pľostľedie - úsek štátnej vodnej spráĘv. súhlas
I'a ust. 27

Ż9.0l.Ż0I8:
PoDMIEhIKY sÚrrr,łsu:
1. Dodržať podmienĘ stanoviska okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné pľostredie,

úseku ochľany prírody a krajiny zo dřla 24.11.2017 pod ěíslom OU-SC-OSZP/20I7|15849/VIM,
úseku štátnej spľávy ochrany ovzdušia zo díla09.0Ż.2017 pod ěíslom OU-SC-OSZP|Ż}I7l2933-sl,
úseku štátnej správy odpadového hospodáľstva zo dřn 24.03.2017 pod ěíslom oU-sC-
oszPl201715422 arozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní úsekom posudzovania vplyvov na
životné prostľedie pod ěíslom OU_SC-OSZP-20171000735-Gu(201 6113440) zo đńa 17 .02.2017 .

2. Do&źať podmienĘ rozhodnutia o umiestnení stavby pod číslom sU-2332l20l6-2017lY,'K zo dňa
23.05.2017 vydané obcou Miloslavov a rozhodnutia pod ěíslom OU-BA-OVBP2-
2017l83538lA/KAZ zo dňa28.09.2017 vydané okľesným úradom Bratislava, odborom ýstavby
a bytovej politiĘ, Tomášikova 46,832 05 Bratislava 3.

3.Dodrżať podmienky Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 815 17 Bratislava správca p.

ě.: 1063ĺ23 KNE k. ú. Miloslavov) pod číslom sPFZlŻIlllŻ4l9Ż zo dňa 08.03.20l7
4. Dodrźať podmienĘ vy'jadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, ś.p., oZ Bľatislava,

Karloveská 2,842 17 Bľatislava zo dňa07.12.Ż017 pod číslom CS SvP 0ZBA 190ĺ2017176.
5. Dodržať podmienĘ odboľného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Tľnavská cesta 56, 821 01

Bratislava k projektovej dokumentácii stavby č,. 1876l|12017 zo dňa27.06.2017.
6. Do&żať podmienĘ stanoviska okľesného ľiaditel'stva PZ v Senci, okľesný dopľavný inšpektorát

v Senci zo dňa 08.08.2016, ěíslo: ORPZ-SC-ODI-1-343lŻ016.
7' Dodrżať podmienky stanoviska Hydromeliorácií' š.p., zo dňa 21.ll.20l7 pod číslom 5713-

21 120/2017 k stavebnému povoleniu.
8. Dodľžať podmienky Rozhodnutia okresného úľadu Senec, Pozemkového a lesného odboru pod

číslom oU-Sc-PLo -2017 ĺ16828lÉfan. Zo dřn 18'12.2017 .

9. Dodľžat' pľíslušné ustanovenia zá,Jr č.. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zźtkona sI\R č.
37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon), vzhl'adom k tomu,
že sa záujmové územie nachádza v chľánenei vodohospodáľskei oblasti ZitnÝ ostľov, je
možné ěinnost' vykonávat' len ak sa zabezpečí všestľanná ochľana povľchových
a podzemných vôd a pľeto je potrebné dodľžat'podmienky $ 31 a $ 39 vodného zákona.

l0. Do vsakovacieho systému môžu byt'zaústené len vođy z povľchového odtokuo pri ktoľých sa
nepľedpokladá, źe obsahujú látky' ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnĺt' kvalĺtu povrchovej
vody a podzemnej vody v zmysle Iw sR č,. 269/Ż010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutĺe dobľého stavu vôd a po pľedchádzajr'icom zĺst'ovaní lzáverečná hydľogeologiclaĺ
spľáva podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods.4 vodného zátkonal

1 1. Budú dodľžané ochľanné pásma jestvujrĺcich inžinieľsĘch sietí, ľesp. zohl'adnené
požiadavĘ ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov

l2.Pľojektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zilkona zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania dokumentácie podl'a $ 45 ods. 2 Stavebnéh o ztlkona a aj za jej realizovatelhosť.
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Tento súhlas nie je rozhodnutím v spľávnom konaní a podl'a ust. $ 73 odst. 17 zák.č,.36412004 z.z. o
vodách v zneni neskoľších noviel sa považuje za záxäzné stanovisko v zmysle $ l40b nk. č,. 5011976
Zb. (stavebný zäkonv zneni neskoľších noviel).
Súhlas je podkladom pľe stavebné konanie. Nenahľádza povolenĺe na uskutočnenie vodných
stavieb podl'a ust. $ 2ó zá.kč'.36412004 Z.z. o vodách. Jeho platnost' zanikáo ak stavebné konanie
nezačne do jedného ľoka od vydania súhlasu.

4.
Navľhovaná investícia 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 existujűce ľozvody)
2.Budú dodľžané pľíslušné ustanovenia zákona č..36412004 Z.z, o vodách a o zmene zákona ShĺR

č..37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších predpisov (vodný zákon), ust. vyhlášĘ MŽP
sR č.556/2002Z.z. ovykonaní niektoľých ustanovení vođného zákona, spolu stĺvisiace pľávne
pľedpisy a technické noľmy.

3. Budú dodľžané ochľanné pásma jestvujúcich ĺnžiniersĘch sietí, resp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov (SVP' š.p.' BVS, a.s.' w' š.p., Hydľomeliorácie, š.p.,
SLOYNAFT pľoduktovod Kl'ačany' SPP).

4.Do vsakovacieho systému môžu byt' zaústené len vody z povľchového odtoku, pľi ktoľých sa
nepľedpokladá,źe obsahujú látky' ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnit'kvalitu povľchovej vody
a podzemnej vody v zmysle IYv sR č.269120Í0' ktorým sa ustanovujú požiadavĘ na
dosĺahnutie dobľého stavu vôd a po pľedchádzajúcom zist'ovaní (zixerečná hydľogeologiclcí
spľáva podl'a $ 37 ods. 4 v spojení $ 3 ods. 4 vodného zákona).

5. Ziadate|' o vydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeěi predchádzajúce zisťovanie, ktoré musí
byť v zmysle ust' $ 37 vodného zákona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie
hydrogeologicĘch pomerov pľíslušnej oblasti, zhodnotenie samoěistiacich schopností pôdy
a preskúmanie a zhodnotenie moŽných rizík zneěistenia a zhoľšenia kvality podzemných vôd.

6. Dažďové vody z RI) nesmú byt' zaústené do splaškovej kanalĺzácie v obci, ale ľiešit' do vsaku
na pozemku RD po pľedchádzajúcom zist'ovaní.

7. Vzhl'adom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenei vodohosnodáľskei oblastĺ
ŽitnÝostľovomožnoplánovadavykonávat'činnost',l"6ľannáochľana
povrchových vôd a podzemných vôd a ochľana podmienok ich tvoľby, výsĘtu, pľiľodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob a pľeto je potľebné dodľžat' podmienĘ $ 31 a $ 39
vodného zákona, V chľánenej vodohospodáľskej oblasti podl'a $ 31 ods. (4) vodného zákona sa
zakazajez
a) stavať alebo rozširovať
1. Nové priemyselné zdroje lebo jestvujúce pľiemyselné zdľoje, v ktoých sa vyrábajú lebo na

ýrobu používajú zneěistujúce látĘ, s ýnimkou rozšiľovania a pľestavby priemyselných
zdrojov , ktoĘŕmi sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,

2' Nové pľiemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, ktoré produkujú priemyselné
odpadové vody ob sahuj úce prioritné nebezpečn é látky,

3. Ropovody a iné líniové produktovody na pľepravu znečistĘúcich látok,
4' Sklady ropných látok scelkovou kapacitou väčšou ako 1000 m3 na Żitnom ostľove

s celkovou kapacitou väěšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotliých näđrźi väěšou ako 50 m3,
5. Veterinárne asanaěné zariadęnia a sanitárne bitunĘ,
6' Stavby vel'kokapacitných fariem alebo stavby sústľedených menších faľiem'
7. Stavby hromadnej ľekľeácie lebo individuálnej rekreácie bez zabezpeěenia čistenia

komunálnych odpadov''ých vôd,
b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív a chemicĘch látok na ochranu rastlín alebo na ničenie

škodcov alebo buriny v blízkosti povrchoqých vôd odkryĘých podzemných vôd, kde môže
dôjsť k znečisteniu vôd alebo ohľozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti vôd,

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

d) odvodňovať polhohospodáľske pozemky vo výmere väěšej ako 50 ha súvislej plochy,
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e) ťažiť ľašelinu v mnoŽstve väěšom ako 500 000 m3 na jednom mieste'

Đ ťaŽiť nevyhradené nerasty 4l,povrchoým spôsobom alebo vykonávať iné zemné pľáce,
ktoými môže dôjsť k odkrýiu srivislej hladiny podzemnej vody,

g) ukladaťrádioaktívnyodpad,
h) budovať skládky na nebezpečný odpad,
i) stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyŽadujli počas qýstavby alebo prevádzky špeciálne

ošetrenie poľastov zneěistĘúcimi látkami uvedenými v ZOZNAME I pľílohy ě. l(vodného
zźkona).

8. Bude dodľžané ochranné pásmo II. stupňa pľíľodných liečivých zdľojov v Cĺlistove podl'a
vy}l. MZ sR ě. 552/2005, ktoľou sa vyhlasujtĺ ochľanné pásma pľíľodných liečivých zdrojov
v Cilistove, nakol'ko k'ú' Miloslavovo _ AlŽbetin Dvoľ spadá do tohto ochľanného pásma II. stupňa.
Dodľžať podmienĘ stanoviska MZ sR podl'a zźtkona č. 538/2005 Z.z. o pľírodných liečivých
vodácho príľodných lĺečivých kúpel'och, kúpel'ných miestach a príľodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov (podl'a $ a0 a $
50 ods. (l7) pís' b)).

9. Napojenie sa na veľejný vodovod a veľejnú kanalizáciu 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
st'ivisĺacĺch veľejných vodovodov a kanalizácií a na vypúšt'anie splaškových vôd pľedloźiť uź
k sP)

So 02 Vodovod vodovod s pľínoikami. So-03 Veľeiná splašková kanalizácia s prípoikami sú
vodné stavby.
Investor 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 zźtkona sI\tR č.

37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) o povolenĺe na osobitné
užívanie vôd v zmvsle ust. $ 21, zák. č. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č. 372lt991
Zb. o pľiestupkoch vznení neskoľších predpisov (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 sNR č.

37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon)
Toto vyjadľenie nie je ľozhodnutím v spľávnom konaní a nenahľádza povolenieo ani súhlas
oľgánu štátnej vodnej správy vydávané podl'a vodného zátkona a podl'a $ 73 ods. l7 zákona č.
36412004 Z.z. ovodách aozm€ne zákona sNR č. 37211990 Zb. o pľiestupkoch vznení
neskoľších pľedpĺsov (vodný zákon) sa považuje zazáväzné stanovisko.

5. okľesný úľad Senec" odboľ starostlivosti o životné prostľedie _ úsek ochľany prírody a kľajiny. ě.

oU -SC-OSZP l20l7 l 1 5849 NIM zo đňa 24.l l .20|7 :

1. Stavby sa navrhujú mimo zastavaného inemia obce a v území, pľe ktoré platí pľrý stupeň ochĺany
v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
2.Rlealizźrcia stavby nepľedstavuje ěinnosť podlä zákonav űzemi zakázanű.
3. Navrhovanou stavbou nebudli dotknuté zźlujmy územnej ani druhovej ochľany .

4. V prípade nevyhnutného qýrubu dľevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozoľňujeme, že
mimo zastavaného územia obce sa podl'a zákona vyŽaduje srihlas na výrub Stľomov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo qýške 130 cm nad zemou akľoviĘých porastov svýmerou nad 20 m2,

o súhlase na qýrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zálkonaje príslušná ľozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochrany pľírody a kľajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochľana príľody

- ošetrovanie, udrŽiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.l pľi stavebných pľácach sa drevina
chráni celá (koľuna' kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom
páse ukladať potľubia akáble vo vzdialenosti l,5 m od osi stromov. Výkopové práce vblízkosti
stľomov a kľíkov sa budú uskutoěňovať ruěne s dôrazom na ochranu ich koreňoých systémov.
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trttvnaté poľasty budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatrźpnenim.
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný široĘ pás na zalożenie technickej zelenę s rešpekÍovaním
ochranných pásiem inžiniersĘch sietí.
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6. oÚ Senec. odbor SoŽp _ úsek ochrany ovzdušia. č.oU-SC-osZP/2017l2933-sl zo dňa09.02.2017:
- nemá k predmetnej projektovej dokumentácii pripomienky'V zmysle zákonaě.l37/20|0 Z.z.
o ovzduší v znęni neskorších predpisov nevzniká żiadny stredný ani velký zdroj meěistenia ovzdušia'

7. okresný úrad Senec. odbor starostlivosti o životné prostredie _ risek posudzovania vplyvov na
žirlnfné nrncfľcĺĺie zÁlĺäzné sfqnnrrisLn -qĆ-a) )n oÁÔ/.R-oÔ'_Gl zn ÄÁq ĺ o n? 

'ol 
Rč. oU SZP- I 8/0

Návľh nazaěatie stavebného konania stavby,, so-O1 Dopľavné komunikácie a spevnené plochy' ktoý
je súěasťou stavby ,,IBV Alžbetin Dvoľ II, Miloslavov' lokalita RZl-z" je z koncepěného hl'adiska
v srilade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s ľozhodnutím vydaným podl'a tohto zákona a ich
podmienkami.

8. okresné riaditel'stvo hasičského azácltanného zboľu v Pezinku č.i. ORHZ-PKI-l204-00Il2017 zo
dřla 13.06'2017:
-Súhlasíme bez pľipomienok

9. Slovak Telekom.a.s." Ęvjadľenie ě. 661l73l72l zo dňa 21.l1.20l7:
- Pre vyznaěené záujmové nedôjde do styku so sieťami elektľonicĘch komunikácií (ďalej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI sLovAKIA, s.r.o.
- Počas realizácię stavby dodrźať podmienĘ uvedené v stanovisku č,. 661173172l zo dňa21.1l '2017

10' Kľajský pamiatkoĘŕ úľad Bratislava. záväzné stanovisko č. KPUBA-2O16/14355-2146l65/PRA zo
dňa 15.06.2016:
Súhlasí s umiestnením arealizttciou pľedmetnej stavby, ktorá sa nedoýka národnej kultriľnej
pamiatĘ evidovanej v Ustređnom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádzasana
pamiatkovom území' s podmienkou:
- V prípade aľcheologického nálezu nźúezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podl'a $ 40

ods.2 a3 pamiatkového zákona oznźlmi nález KPÚ anźiez ponechá bezo zmeny až do obhliadĘ
KPU alebo ním poverenou odboľne spôsobilou osobou.

Toto závazné stanovisko po uplynutí tľoch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo
kjeho použitiu na účel, na ktoré je uľčené. Neuplatňuje vecne príslušné ztnjmy na uľbanisticko-
aľchitektonickom riešení predmetnej stavby aje podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným
úľadom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

1 1 . HYDRoMELIoRÁCIE.š.p.. č,.i. 57 13 -Ż l l20 lŻO 1 7 zo dřla 2L1 l .2Ol7 :

Po pľeverení predloženej dokumentácie a dostupných mapoqých podkladov Vám oznamujeme, že
parcely č,. 1063126,185/298,185/Ż99 v k. ú. Miloslavov, uľčęné na qýstavbu ,,IBV Alžbetin Dvoľ II"
Komunikácie a inžinieľske siete sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby ,,ZP HŻo II.", ČS
2 st. časť Štvnok na ostrove 22 (evid,. ć,. 5202133 007) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba zćtv|ahy
bola daná do užívania v r. 1968 s celkovou ýmeľou 1 470 ha. Na paľcelách č). 1063126, 185/298,
185/299 ani v trase navľhovaných stavebných objektov So 01 _ So 08 sa pođzemné rozvody
závlahovej vody nenachádzajű.
Zfuoveń Vás upozorňujeme, že ěasť trasy 2x navľhovaného NN kábla 2xNAYY-J 4x240 od
existujúcej TS0002-012 po 4-SR je navrhnutá v sűbehu s podzemným rozvodom závlahovej vody _
vetvou A3 DN 200 uvedenej zźxlahy.
V pľílohe Vám zasielame situáciu v M 1: 2 880 s oľientačným vyznaěením ěasti záujmového űzemia
závlahy, podzemného závlahového potľubia' riešených parciel, NN kábla a existujúcej trafostanice.
Podrobnú situáciu ľrirovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu posĘrtne a jej vyĘýčenie na zźtkladę
objednávky zabezpeěi zástupca Hydromeliorácie, š'p. _ kontaktná osoba Ing. Bernát, č.t. 0903
997 967. Ztplahovtl stavbu - záujmové územie závlahy a podzemné zźplahové potrubie źiadame
rešpektovať.
Pľi súbehu NN kábla 2xNAYY-J 4X240 so závlahoqým potrubím žiadame dodrżať min. 1 m ochranné
pásmo od závlahového potrubia. V pľípade poškodenia majetku štátu _ závlahového potrubia, ku
ktorému má Hydromeliorácie, š.p. pľávo hospodárenia, żiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na
náklady investoľa.
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ĺ ? ŚVP š n rrwicđľenie ě i cŚ Śvp oz RA 19012017 176 z'o rĺňa 07 l)'2o1'7 :

SVP, š'p., oZ Bľatislava ako spľávca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s pľedloženou
dokumentáciou súhlasí pń dodľžaní nasledujúcich podmienok:

1. Pľi qýstavbe auživaní stavby žiadame dodržať ustanovenia zttkona č,.36412004 Z.z. o vodách
a o znene zźtkona sNR ě. 37Żĺ1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov ( vodný
zźlkon).

2. VšetĘ stavebné práce v chľánenej vodohospodárskej oblasti Zitný ostľov musia byť v súlade s

$3l zakona č,.364ĺŻ004 Z.z. o vodách.
3. Výstavbou ani poěas jej uŽívania stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality

povrchoqých ani podzemných vôd.

1? QDD-Áicfľih'iniq q s infnmqfírĺnv zÁlłreą nlrrnrr _ )A 11 )n17
- V záujmovom území sa nenachádzajű plynárenské zariadenia v správe SPP-distľibúcia, a's. žiadame
dodržať ustanovenia Zźkon č,. Ż512012 Zb. z. $ 70 a $ 80 a príslušných STN. Pred zaěatím zemných
prác dotknuté zariadenia vyfýěiť oprávnenými pracovníkmi SPP _ distľibúcia, a's.

14. Technická inšoekcia- a.s. odbomé stanovisko č,. 1876/112017 zo dňa27 .06.2017:
Z hl'adiska požiadaviek bezpeěnosti a ochľany zdravia pri práci a poŽiadaviek bezpečnosti technicĘch
zaľiadeni uvádzame zistenia, pripomienĘ a upozornenia, ktoľé je potrebné doriešiť a odstľániť
v pľocese výstavby:
Zistenia:
2.1 Projektová dokumentácia (So 02,03) nerieši spôsob zaistenia bezpečnosti aochĺany zđraviapri

pľáci pre ýstavbu, rozpor s $9 ods. 1 písm. b8) vyhl. Č. ąsslzooo Z.z.lST/
2.Ż so 0í _ stupadlá do đeľpacej šachty sú osadené v rozpore s $19 ods. 4 vyhl. Č. sgĺsaz zv.

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

uvedená pľojektová dokumentáciaje neplatná,ľozpor s STN 33 2000-1:2009. lEZĺ
2'4 So 06 NN káblový rozvod, So 07 NN prípojĘ, so 08 Verejné osvetlenie _ STN 33 3Ż0l:2004 je

neplatná a neľieši predmet projektovej dokumentácie (rieši inštalácie nad 1000 v). ĺEZl
2.5 So 06 NN kábloý rozvod, So 07 NN pľípojĘ, So 08 VeĘné osvetlenie _ STN 33 23|0:1987

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 anahradená vyhl' č'

14712013 Z.z. lSTl
2.7 so 06 NN kábloý rozvod, So 07 NN prípojĘ, So 08 VeĘné osvetlenie _ v d'alšom stupni

proj ektovej d okum entác ie rie š iť základy o svetlbv ac í ch stoźiaľ ov . lEZ l
Súčasne upozoľňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pľi uźivani stavieb
a ich súčastí, pľacovných pľiestoľov, pľacovných pľostriedkov a technicĘch zariađení môžu ovplyvniť
stav bezpeěnosti a ochrany zdravia pľi pľáci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhľadeného technického zaľiadenia - so 04 VN pľekládka je potrebné
posúdiťvzmyslepožiadavky$5ods.3a4vyhláškyě.508/2009Z.z.a$14ods. 1písm'd)zákona
č' 12412006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou pľávnickou osobou, Technickou
inšpekciou, a.s.
Pred uvędením do prevádzĘ je potľebné na vyhradenom technickom zariadení _ So 04 \,rN
pľekládka vykonať úradnú skrišku v zmysle $ 12 vyhlášky ě. 508/2009 Z.z. a $ 14 ods' 1 písm. b)
a d) zákona č. 124lŻ006 Z.z. v mení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
Technickou inšpekciou, a.s.
Pracovné prostľieđĘ - strojnotechnologické zaľiadenie ěerpacej stanice _ 2 ks ěerpadiel je možné
uviesť do prevádzky podl'a $ 13 ods. 3 a 4 zźlkona čl. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a $

5 ods. 1 nariadenia vlády SR ě. 392lŻ006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie
bezpeěnosti a ochrany zdravia pri pľáci' po vykovaní kontľoly po ich inštalovaní, pľed ich pľvym
použitím, aby sa zabezpeěila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
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Technické zaľiadenie _ strojnotechnologické zariadenie čerpacej stanice _ 2 ks čeľpadiel sú
uľčenými qýrobkami podl'a nariadenia vlády SR č,. 43612008 Z.z. Pri uvedení na tľh alebo do
prevádzky je potľebné splniť požiadavky tohto predpisu.
Na splaškovű kanalizáciu a kanalizačné pľípojĘ je pľevádzkovatel' povinný podlä $ 39 zákona
36412004 Z.z. a $ 3 vyhl. č. 100/2005 vykonať skúšĘ tesnosti.

Toto odborné stanoviskoje vydané pre účely stavebného konania'
Uveđené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

15. Slovenshŕ pozemkov,ý fond. stanovisko č. SPFZ/2O17124l92. zo dňa 08'03.2017:
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením predmetnej stavby na pozemkou SPF, pođl'a PD za
podmienĘ:
- na dotknuté pozemĘ SPF bude najneskôr đo vydania kolaudaěného rozlrodnutia zriadené vecné
bremeno' ktoré bude zapísané v príslušnom katastľi nehnutelhostí a to odplatne v prospech SPF.
Súěastbu zmluvy o zľiadení vecného bľemena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometricĘ
plán podl'a skutočného vedenia a uloženia stavby,
-krealizácii stavby je potrebné stanovisko pľípadných užívatelbv pozemkov SPF,
- v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- pri realizétcii stavby nebudú negatívne dotknuté prtxa a záujmy SPF a užívatelbv okoliých
pozemkov,
- všetky náklady, ktoľé žiadatel' v slivislosti so stavbou vynaloží, sú jeho vlastnými nákladoqými
poloŽkami,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a Žiadatelbm, na
zźtk|ade ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť nażiadatel'a,ztroveřl
Źiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuými pozemkami SPF.
Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť żiadateľaa platí l2 mesiacov od jeho vydania.

úrad
29.06.2016:
Súhlasí sa s návrhom źiadateľa na územné konanie stavby ,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov -
komunikácie a inŽinieľske siete", pľi splnení nasledovných podmienok:
- Preveriť potrebu ochrany navrhovaného obytného prostredia proti pľenikaniu radónu zpod|oŹia
podl'a vyhlášĘ MZ SR č,. 52812007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z pľíľodného żiarenia. Uvedené preukázať pri kolaudácii.
- objekt navrhovanej tľansfoľmaěnej stanice zabezpeěiť tak, aby nebol zdľojom nadmerného hluku pre
súvisiace chľánené obytné prostľedie v zmysle vyhlášĘ MZ SR č,. 54912007 Z.z', ktorou sa
ustanovujú podrobnosti oprípustných hodnoüích hluku, infľazvuku avibrácií aopožiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom pľostredí. Uvedené preukázať pri kolaudácii.
- Ku kolaudácii predložiť qýsledok laboratórneho rozboru vzorĘ vody zo spotrebiska, kto4ý pľeukáže
jej súlad s požiadavkami NV SR ě.354/2006 Z.z., ktoým sa ustanovujú poŽiadavky na vodu urěenú na
l'udskri spotrebu a kontľolu kvality vody urěenej na l'udskú spotľebu v znení NV SR č,.496ĺŻ010 Z.z.

17. PROGRES-TS. s.r.o.. vyjadľenie zo dňa 24.l1.2017:
- v danej lokalite obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov' par. Č.lsslŻg8,nemáme položené
ľozvody káblového distribučného systému.

1e ĺ\/ĺÔ cp ÁQ]\rĺ Elĺąíicląrrą rnriąÁrpnip ň ÁS'Ní-77- <Á1lŻ016 zo dňa 10. fi6, )n1 6,.I

S realizáciou akcie podl'a pľedloženej dokumentácie súhlasím pľi splnení nižšie uvedených
podmienok' Investor /projektanť je povinný informovať o Ęýchto podmienkach príslušný inemný
orgźn a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinieľske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v pľiestoľe stavby
evidované.
Vyjadrenie p|atí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných paľametroch stavby ( situovanie,
zýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva roĘ a to súěasne pre všetĘ d'alšie stupne pľojektu i pre všetĘ ďalšie konania.
Na jeho zétk|ade je možné vydať t;zemné i vodohospođáľske rozhodnutie a stavebné povolenie.
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Investoľ (projektant) je povinný doruěiť ho v odpise všetĘým ďalším oľgánom aorganizáciám, ktoré
budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo d'alšiemu pľeľokovaniu.

19. oÚ Senec. pozemkor.Jŕ a lesný odbor. ľozhodnutie č. oU-SC-PLo-2017/16828/Han. zo dňa
18.12.2017:
- Vykonať sĘývku humusového horizontu polhohospodáľskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpeěiť
jej hospodárne a účelné využitie na zátklade vypľacovanej bilancie skrývĘ humusového horizontu'
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia,
- Zabezpeěiť zźkladntl starostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatu {ýmto ľozhodnutím až' do
realizácie stavby, najmä pred zabuľinením pozemkov a porastom samonáletu dľevín.

Jíl T pcĺl QP š n (\7 I plliĺa .^'ioáĺpnip ň Áo? lŻ017l^on )o1Ro/?n1 1ln^gA zn 17ňą i) 11 )n11'45
- súhlasia s predloženým projektom' nakol'ko projekt nezasiahne ýrazne do lesných pozemkov a je to
ztĺroveň projekt vo veľejnom zttujme, nakolko podporuje býovri qýstavbu.
Podmienky srihlasu:

o Podpis dohody za obmedzenie vlastnícĘch a užívacích práv podlh zákona č:. 32612005 Z.z'
o lesoch $ 35.

o Náklady spojené s vyňatím podl'a zákona č,.32612005 Z.z. o lesoch $ 7 znáša žiadateľ' Jedná
Sa o vypľacovanie geometľického plánu, znaleckého posudku a platbu odvodu.

. Żiadame Vás poěas realizácie projektu nepoškodzovať okolid lesný poľast, minimálne
vstupovať do lesných porastov, nevykonávať nelegálny qýľub drevín alebo inak nelegálne
vstupovať do integrity lesných pozemkov nad ľámec povolený ľozhodnutím orgánov štátnej
správy.

. Żiadame Vás poěas realizźpie projektu dodržiavať legislatívu na úseku lesného hospodárstva
a odpadového hospodárstvą neznečisťovať pozemky odpadmi.

. Żiadame Vás všeĘ práce ohlasovať a konzultovať s LS Gaběíkovo, informovať o všetĘch
mimoriadnych situáciách'

21 . Únia nevidiacich a slabozraĘých Slovenska. stanovisko č. l l 5/SK/201 6/Ko zo dňa 05. l0.20 1 7:

Żiadame nasledovné úpravy v zmysle vyhlášok č)' 532/200Ż Z.z. a9/2009 Z'z. zhlädiska osôb so
zrakor1ým postihnutím:

- Na všetĘých pľiechodoch pľe chodcov doplniť vaľovné, signálne a vodiace pásy podl'a hoľe
uvedených vyhlášok.

Pľi dodľžaní vyššie uvedených požiadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

I dňa 15

I. Z hl'adiska situovania navľhovanej stavby
- k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia sme zaujali stanovisko
23266l4020l20l6ll|ĺĺe zo dňa 30.06.2016, podmienĘ ktorého żiadame dodržať.
- pri realizácii stavby żiadame rešpektovať exist. vodovodné akanalizaěné potľubia nachádzajúce sa
v blízkosti stavby, vrátane ich pásma ochrany' v súlade so zák. č,. 44212002 Z.z. - E 19 ,, o verejných
vodovodoch a veĘ ných kanalizź'ciách" .

Akákol'vek činnosť v ochrannom pásme našich zariadeni môŽe bý vykonávaná iba so súhlasom
a podl'a poĘnov BVS.
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme, tľasovanie podzemných IS
sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005' pri budovaní stavebných objektov rešpektovať ochľanné
pásmo existujúcich i navľhovaných VH sietí - v súlade so zák. č,. 4421200Ż Z'z. ,,O veĘných
vodovodoch a verejných kana|izáciérch" - $19.

23. Dopravný inšpektorát oR PZ SR v Senci. súhlas s plánom oľganizácie dopľavy zo dňa l5.02.20l8
(celková situácia):
Po preštudovaní pľedloženej PD s navrhovaným plánom organizácie dopľavy (dopravným značením)
pľe úěely jej realizácie sÚru-łsÍ za nasledovných podmienok:

- Za stav. kvalitu a správnosť rozmiestnenia prenosných DZ zodpovedá investor, resp. osoba
uvedená v projektovej dokumentácii,
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o termíne zaěatia osáđzania DZ bude investor informovať (písomne, telefonicĘ alebo
elektľonicky) oDI min.24 hod. vopred 096l 53351l'
Tunajší oDI bude prizvaný ku kolaudácii, kde investor predloží odsúhlasenú PD, urěenie
použitia DZ vydaĺé príslušným cestným správnym orgánom a pľíslušné prehlásenie o zhode,
ľesp. ceľtifi káty použidm znaěkátm.

24. osobitné požiadavĘ:
- Stavebník je povinný pľi ľealizáciĺ stavby dodľžĺavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN

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

staveniska na miestnu komunilĺĺciu bolĺ dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníženie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.

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

V konaní neboli vznesené žĺadne námietĘ r'ičastníkov konania ani dotknutých oľgánov.

Pre stavbu ,,IBV AlŽbetin Dvoľ II" bolo okresným úradom Senec, odbor starostlivosti o životné
prostľedie, úsek posudzovania vplyvov na Životné pľostľedie, podl'a zttkona ć. 2412006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov v znení
neskorších predpisov vydané Rozhodnutie ě. oU-SC-osZP-Ż017/000735-Gu (2016113440) zo dňa
17.02.2077, pľávoplatné dňa29.03.20l7, ktoým bolo vzisťovacom konaní rozhodnuté, Že uvedená
navľhovaná ěinnosť sa nebude posudzovať. okľesný úrad Senec, odbor staľostlivosti o životné
prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostľedie, vydal podl'a $ 38 ods. 4 zttkona
o posudzovaní vplyvov na żivotné pľostľedie zźnžizné stanovisko ě. oU-SC-osZP-20|8l006048-002-
Gu zo dřla 19'03.2018, v ktorom konštatuje, źę nźtvrh na zaěatie stavebného konania stavby ,' So-01
Dopravné komunikácie a spevnené plochy, ktoý je sriěasťou stavby ,,IBv Alžbetin Dvoľ II,
Miloslavov' lokalita RZ1-2* je z koncepěného hl'adiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov,
s rozhodnutím vydaným podl'a tohto zákona a ich podmienkami.

odôvodnenie:

Stavebník: RTP 01' s.r.o., Ztlboľského 42, 83l 03 Bratislava, IČo: 47 59o 742 podal dňa
l8.l2.20l7 na tunajší stavebný úľad žiadosť o vydanie stavębného povolenia pre stavebný objekt: ''
So 01 Dopľavné komunikácie a spevnené plochy" na pozemkoch paľc. é. 185ĺ298,1063lŻ3,185194'
1851433, 185/355, k'ú. Miloslavov, ktoľé sú súčasťou stavby,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov,
lokalita RZ l-2o', doloženú pľojektovou dokumentáciou stavby pľe stavebné povolenie, vypracovanú
zodpovedným pľojektantom: HolBa-SK' s.r.o.' Ružová 9, 900 3l Stupava _ Ing. Branislav Balťln,
číslo opľávnenia 6386*12, overenej v stavebnom konaní, ktorá tvoľí neoddelitelhú súěasť tohto
ľozhodnutia.

Vlastníkom pozemkov paľc. č. 1851298, 185ĺ433 a 185/355 je spo|oěnosť RTP 0l, s.ľ.o.,
Záboľského 42, 83l 03 Bľatislava _ podl'a Lv č,. Ż4I9.

Vlastníkom pozemku parc. č. 185l94je obec Miloslavov _ podl'a LV ě. 440. Spoločnosť RTP 01,
s.r.o., Zźtborského 42, 831 03 Bľatislava preukázala v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedenému
pozemku dotknutého stavbou' v zmysle $ 58 ods.2 stavebného zźtkona v spojení s $ l39 ods.l
stavebného zttkona, a to nájomnou zmluvou uzatvorenou dř.a 15.12.2017 '

Vlastníkom pozemku ľeg. ,,E" paľc' ě. 1063123 je SR _ SlovensĘ pozemkoý fond, Búdkova 36,
815 17 Bratislava, kto4ý vyslovil súhlas s umiestnením predmetnej stavby s podmienkou zriadenia
vecného bremena na dotknuté pozemky najneskôľ do vydania kolaudaěného rozhodnutia.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby.
Nakol'ko predložená žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby neobsahovala potľebné

náležitosti v zmysle $$ 8'9 vyhlášĘ č,. 45312000, stavebný irad vyzval listom č. SU-355l/2017-
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2018/1/KK zo dňa I2.0l.Ż018 stavebníka na jej doplnenie a zźroveň listom ě. 5Ú-3551/2ol7-
2018l2lI<Kzo dřla l2.0l.20l8 konanie prerušil. Požadované podklady boli postupne doplnené.

Zaěatie konania o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania, dotknuĘým
orgánom a organizáciám oznámením ě. 611/20l8/KK zo dřla 19.02.Ż018.
Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané : Rozhodnutie o umiestnení stavby pod ěj. sÚ-n3ŻDO16-
20l7lI<K zo dňa 23.05.2017, pľávoplatné dňa 17.10.2017 ( vspojení sľozhodnutím vydaným
okľesným úľadom Bratislava pod č. OU-BA-OVBP2-2017|83538/A/KAZ zo dňa 28.09.2017,
právoplatné dřn 17 .l 0'Ż0l7)'

Stanoviská a požiadavĘ účastníkov konania a dotknuĘých orgánov, uplatnené v tomto konaní, boli
pľeskúmané, skoordinované a zahĺĺuté do podmienok tohto rozhodnutia. V konaní o povolení stavby
špeciálny stavebný úľad pľeskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle príslušných ustanovení $ 58
až $ 66 stavebného zźtkona pričom zistil,Źe povolením stavby nebudú ohľozené veĘné zttujmy aĺi
právom chľánené zźnjmy ostaĘých úěastníkov konania. Svoje stanoviská k stavebnému konaniu
oznámili:
- oR PZ v Senci,oDl, č. oRPZ-sC-oDI-l-3 43/2016 zo dřla 08'08.2016
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oH, č.oU-SC-osZP-201715422 zo dřla24.03.2017
- oÚ Sęnec' ođbor soŽp _ úsek ŠVS, ě.oU-SC-osZP-20l8/00430l/S-3/Ke zo dňaŻg.ol.20l8
- oÚ Senec, odbor soŽp - úsek ŠVS, ě.oU-SC-osZP-20l7loo27Ż8N-24/Ke zo đřla14'02.2017
- oÚ Senec, odboľ SoŽp - úsek oPaK' ě.oU-SC-osZP-2O171I5849^/IM zo dřlaz4'll'2017
- oÚ Senec, odbor soŽp - úsek oo, č.oU-Sc-osZPl20|7ĺ2933-Sl zo dňa 09.o2.2ol7
- oÚ Senec, odboľ soŽp_ úsek PVnŽP, závämé stanovisko ě. oU-SC-osZP-Ż0l8lo06048-002-Gu zo

dňa 19.03.2018
- oRÍIaZZ v Pezinku ěj. oRHZ-PKI-1204-00llŻ017 zo dňa13.06.2017
- Slovak Telekom'a.s.' uvedené v stanovisku č). 661173172l zo dřlazl.l1.2017
- KPÚ Bratislava' z,źľvázné stanovisko č. KPUBA-20|61I4355-2l46l65lPRA zo dńa 15.06.2016
- HYDRoMELIoRÁCIE,š.p., č) j. 57 13 -2/ l20 l20 17 zo dňa 21 .I 1'2o I7
- SVP, š'p., vyjadrenie ěj. CS SVP 0ZBA 19012017176 zo dňa07.IŻ.20I7
- SPP-distľibúcia'a.s'' informatívny zákres plynu _ 24.Il.Ż0l7
- Technická inšpekcia' a.s. odborné stanovisko č,. 1876lll20l7 zo dřla27.06.2017
- SPF, stanovisko č,. sPFZl2017/2419Ż zo dňa 08.03.2017
- RÚVZ, zźlväzné stanovisko ĺ.uŽpĺll}ľ712016 zo dřla29.O6.20l6
- PROGRES-TS, s.r.o.' vyjadľenie zo dřla24.l1.2017
_ Mo SR' ASM Bľatislava' vyjadľenie č. ASM-77-1567/2016 zo dňa 10.06.2016
_ oÚ Senec, pozemkoqý a lesný odbor, ľozhodnutie č. oU-SC-PLo-2ol7l16828lHan' zo dřla

l8.l2.Ż017
- !".y SR, š.p., vy'jadrenie č,. 4569312017/400,29189/2017/0494 zo dňa 02.1 l.2017
- Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko ě. 1l5/SK/20l6lKo zo dřla05.10.2017
- BVS, a's., vyjadrenie č,.3577l4020l20l7/Me zo dňa15.03.2017
- Dopravný inšpektoľát oR PZ SR v Senci, súhlas s plánom organiztrcie dopravy zo dřla 15.0Ż.20|8

V konaní neboli vznesené Źiađne námietĘ ani pripomienky úěastníkov konania ani dotknutych
orgánov.

Na základe zistených skutoěností stavebný úľad ľozhodol tak, ako mie ýroková časť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto ľozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo ýške 200.- Eur podlä položĘ
60 písm.g) zźtkonaě.14511995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskoľších pľedpisov.

Poučenie

Podl'a $ 53 a nasl. zákona ě.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) v zneni neskoľších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (ľiadny opľavný prostriedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181.
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Rozhodnutie je po vyěeľpaní riadnych opravných pľostľiedkov preskrimatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poľiadku (zákon ě' 162/2015 Z.z.).
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Milan B a ský

Rozhodnutie sa doľučí:
1. RTP 0l, s.r.o., Záborského 4Ż,831 03 Bľatislava Ing. otto Tokáľ, 900 42 Miloslavov 472
2. Združenie domoqých samospráv, Námestie SNP 13, P.o.BoX 2l8, 850 00 Bratislava
3. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181
4. Známym aj neznźtmym právnickým afyzickým osobám, kto4ých vlastnícke alebo iné pľáva

k pozemkom a stavbám na nich vľátane susediacich pozemkov a stavieb môŽu bý'stavebným
povolením pľiamo dotknuté

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášĘ podl'a $ 61 ods. 4 stavebného zźlkonav znení neskorších
zmien a doplnkov a podl'a $ 26 ods. 2 zttkona č,.7111'967 Zb. o spľávnom konani v zneni neskorších
predpisov sa vyvesí na úradnej tabuli a zllerejní na webovom sídle obce Miloslavov po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehotyje dňom doruěenia.

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení línĺovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa ,Zĺ, Í, ?0ĺł oznámenie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podpisPeěiatka, podpis f
/T-'i/"

Na vedomie:

l. RTP 01, s.r'o., Zźtborského 42, 831 03 Bratislava _ nemá úěinĘ doruěenia

Prílohy:
l x overená PD
Zásady pľeberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia
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