
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č1.sÚ-oso l2018l|<K V Miloslavove 02.05.201 8

ROZIJIODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I'stupňa podl'a $ l17 ods.1 zákonač,.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v zneni neskorších predpisov (stavebný zákon), v spojení
s $ 5 písm 'a) zélkona ě.608/2003 Z.z. o štátnej správe pľe ťlzemné plánovanie, stavebný poriadok
a b;ývanie a o zÍnene a doplnení zźtkona č,.50/1976 Zb. o izemnom plánovaní a stavebnom poriadku
v zneni neskorších predpisov' na zźtklade vykonaného konania' podl'a ustanovęní $37' $ 39, $ 39a
ods.1,2 stavebného zźtkona vspojení s $ 4 vyhl.MŽP SR ě.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoľé ustanovenia stavebného ztlkona a podl'a $$ 26 ods. l a $$ 46, 47 zźtkona č,.7111967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov (spľávny poriadok) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby :

''optĺcké 
pľipojenie do pľístupovej siete, Miloslavov' FTTH_sc_KBv_Miloslavov_RZ19"

veľejnou vyhláškou

miesto stavby : na pozemkoch parc.ě. podl'a reg.CKN : 135169, 135l2l7, 135/Ż09,135/208' l35l3,
135/176, 135t177, 135t167, 135/168, 135/290, 135/272, 1351273, 135t262, 135/285, 135/169,
13sl163, 135l t65, 1351164, l35/ 166, 135/183; k.ú. Miloslavov

navľhovatelbvi : Slovak Telekomo a.s.o Bajkalská 28, 8Í7 62 Bratislava, Ičo: ls 763 469

úěel stavby : inžinieľska stavba - podl'a $ 43a ods.3 písm. h) stavebného zźlkona

Popĺs stavby :

Učelom qýstavby je vybudovanie optickej siete FTTH ku parcelám uľěeným na rnýstavbu
ľodinných a bytoqých domov. Jedná sa o pripojenie deviatich tĄdomov (3HH)' dvanástich
dvojdomov (2HH)' päť ľodinných domov (lrfi) a päť bytových domov v obci Miloslavov v lokalite
s komplexnou bytovou ýstavbou, oznaěenou ako RZ 19. Trasa je navrhnutá z miesta existujúcej
spojky multirur 14MDS4 na par. é. 135169, odkial'sa napoja nové multirűry aź po novovybudovaný
opticĘ rozvádzaě PODB na paľc. ě. 135/165. Ztohto PODB, ktorý má označenie
PoDB:MIOV:135/165_PC1 bude vedená navrhnutłí sekundáma optická trasa ku jednotliým
pripájaným zttkazníkom. Sekundárna tľasa trubiěiek vedená z PoDB bude ukončená v skľinkźrch ZB
osadených na kovovom stĺpiku pľed oplotením ľodinných domov podlä qýkľesovej dokumentácie.
Sekundáma trasa tľubičiek s opticĘmi vláknami pre riešené bytové domy bude ukončená
v chodboýchrozl,ádzač,och ChPoDB umiestnených podlä požiadavky a so súhlasom investora. Nová
optická tľasa je navrhovaná prevažne v nespevnenej ploche vedenej popri miestnej komunikácii
a v budúcich chodníkoch popri parcelách rodinných resp. býoých domov. V chrániěke bude vedená
tá ěasť tľasy, kde to bude nutné zdôvodu kľižovania s inžiniersĘmi sieťami ako aj pre uloženie
káblov vedenými popod miestnymi komunikáciami.
Pre napojenie rodinných domov bude používaná metóda slučkovania,tj.każdých 12 resp. menej RD
bude spojených jednou mikrotrubiěkou DB 1}7' pričom mikľotrubiěka bude vyvedená v rozvodnej
OUK7PSP _ osadená na novobuđovanom stlpiku. Do takto predpripravenej trasy budú následne
zafukované zv dzĘ vlákien.
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Vykopaná zemina, pozbavená väěších kameňov sa použije na spätný zásyp ryhy. Výstľažná oranżovźt
fólia hr. min. 0,6 mm a max. 0,75 mm bude uloŽená v ryhe 20 cm nad uloženými káblami. Výstľažná
fólia musí bý široká min' l0 cm a musí bý ľecyklovatelhá.

A) Pre umiestnenie a pľojektovú pľípľavu sa uľčujrĺ tieto podmienĘ :

1/ Stavba sa umiestňuje podl'a oveľenej projektovej dokumentácie stavby pľe územné ľozhodnutie'
vypracovanej zodpovedným projektantom : Ing. Kataľína Koleněiak' ľeg.ě. 5068*SP*A2
v decembri 2017, overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia.
Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakľeslené v Situácii stavby _ Pľojektovaná tľasa na podklade
katastrálnej maPY, ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia.

2/ Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. Každú Zmenu umiestnenia stavby nie je
možné uskutoěniť bez pľedchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom úrade.

3/ V zmysle zákona č,. 351lŻ0l1 Zb. z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou
verejnej telekomunikaěnej siete, pľe ktoľú sa pođl'a $ 56 písm. b) stavebného zákona stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje -,,Stavebné povolenie ani ohldsenie sa nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronicĘch komunikačných sietí, vrátane opoľných a
vyĘčovacícĺl bodov". Na základe vyššie uvedeného je možno so stavbou zaěať po nadobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia' ktorú potvľdí stavebný úrad v záthlavítohto rozhodnutia.

4/ Stavba bude uskutoěnená dodávateľsĘm spôsobom' Zhotovitel' stavby bude stavebnému úradu
oznámený do 15 dní od ukončenia ýberového konania.

5/ Stavebník je povinný písomne oznětmiť listom tunajšiemu stavebnému úradu termin zaěatia
stavebných pľác.

6/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená" s qýmito

údajmi : näzov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitelä; meno koordinátora bezpečnosti
pľáce; kto a kedy stavbu povolil; termín zaěatia a dokončenia stavby

7/ So stavbou možno zaěať aŹ po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia'
8/ Stavebník je povinný pľed zač'atím stavby požiadat' majitel'ov podzemných inžinieľskych sietí

o ich pľesné vytýčenie a počas výstavby ľešpektovat'jestvujúce inžinieľske sĺete a dodľžiavat'
ich ochľanné pásma v zmysle pľíslušných platných pľedpisov a noľiem.

9/ Stavebník je povinný zabezpečiť poéas realizÍlcie stavby vytvorenie tahŕch opatrení, ktoĘŕmi bude
minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolię a na Životné prostľedie. odpad vzniknuĘý pľi
realizácii stavby bude odvážaný na ľiađenú skládku, zemina z qýkopov káblovej ryhy bude pouŽitá
na jej spätný zźsyp. Pľe skladovanie stavebného materiálu budú používané iba vopľed uľčené
plochy. Stavenisko musí mať zabezpeéený odvoz alebo likvidáciu odpadu.

10/ 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 opatľení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na Životné
prostredie. Stavebník je povinný počas qýstavby udľžiavať ěistotu na stavbou zneěistených
veľejných komunikáciách aveľejných priestranstvách adokončovanie stavby zabezpeěiť bez
porušenia plynulosti cestnej a pešej premávĘ.

11/ Pri uskutočňovaní stavby musia bý'dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR ě.14712013 Z.z' v zneni neskorších predpisov, ktoľou sa ustanovujú podľobnosti
na zaistenie bezpeěnosti a ochľany zdravia pľi stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odboľnej spôsobilosti na qýkon niektoých pracovných ěinností.

12l Y pripađe nźiezu kultúľne cenných predmetov, detailov stavby alebo chľánených ěastí prírody ako
i aľcheologicĘch nálezov, tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úľadu alebo pľíslušnému orgánu.

13/ Stavenisko musí bý zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k
ohľozeniu żivota, a to prípadne aj úplným ohľadením

14l Stavebník je povinný mať na stavbe oveľený pľojekt stavby, pľávoplatné rizemné rozhodnutie o
umiestnení stavby a o stavbe musí bý'vedený stavebný denník.

15/ Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch' ku kto4ým
má vlastnícke alebo iné právo.

16lPo celú dobu ýstavby musia bý zabezpeěené podmienky pľe qýkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorsĘ dozor projektanta.
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17l Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do
vlastnícĘch alebo iných pľáv dotknuťých pľávnicĘch, alebo fyzicĘch osôb. V pľípade
potreby stavebníka vstupovat' na cudzĺe pozemĘ je stavebník povinný zabezpečiť písomnú
dohodu s jeho vlastníkmi.

18/ Stavebník je povinný zabezpeěiť dodržiavanie čistoĘ a poriadku v okolí stavby, poěas realizácie
stavby tak, aby nebola narušená pohoda b;ývania v okolí stavby.

19/ Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné ěistenie komunikácií v bezpľostľednom dotyku
riešeného ilzemia, tak aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované ľesp. tľvalo poškodené.

20l Stavebník je povinný zlikvidovať zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení qýstavby a
preberacieho konania.

B) Podmienky vyplyvajúce zo stanovísk dotknutých oľgánov :

l.okresný ťrrad Senec-odboľ staľostlivosti o životné pľostredie-usek odpad_hospodéľstrrą_jj- QI}SC:
OSZP/2O1 8/4033-Sl zo dňa l8.01.20l8 :

- nemá námietĘ k umiestneniu stavby v navrhovanom území podl'a pľedloženej dokumentácie

SC-OSZP/2017 l 1 67 57 NIM zo dřn 1 5.12.2017
1. Stavba sa navľhuje umiestniť mimo zastavaného űzemia obce a v űzemí, pre ktoľé platí prrý stupeň
ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona
2.R:ealiztrcia stavby nepľedstavuje činnosť podlh ztlkonav ilzęmí zakázanű.
3. Navľhovanou stavbou nębudú dotknuté záujmy územnej' druhovej ochrany ani ochrany drevín
a nevyžaduje si vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochľany prírody
a krajiny.
4. V prípade qýkopových prác v blízkosti dľevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 7010
Ochrana príľody _ ošetrovanie, udrŹiavanie aochľana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných
prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pľed poškodením. Pri používaní
stavebných mechanizmov, nástľojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.
V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti l,5 m od osi stromov. Výkopové práce
v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutoěňovať ručne s dôľazom na ochľanu ich koľeňoqých
systémov. Činnostbu nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trttvnatéporasty budú upravené
do pôvodného stavu s opätovným zatrtnnenim.

3.okresný úrad Senec-odbor starostlivosti o Žiyofuĺ: prostredie-úsek štátnei vodnei spľáw. ě.i. oU:
SC-OSZP/2 0 1 7 l 1 67 5 5 N -3 46 lKe zo dňa 28.1 Ż.20l 7
Navľhovaná investÍcĺa je z hl'adĺska ochľany vodných pomerov moźná za splnenia nasledovných
podmienok:

l '/ Výstavba musí bý' v súlade s ÚPD a ÚR obce Miloslavov, stavebnými paľcelami sű i paľcely
body napojenia inžinieľsĘch sietí.
Ż./ Budil dodrŽané príslušné ustanovenia zźlkona č,.364/2004 Z.z. o vodtrch a o zmenę zákona sNR ě.

372/1990 Zb. opriestupkoch vznení neskorších predpisov (vodný zátkon), ust. Vyhlášty vĺŽľ sn
č,.55612002 Z.z. ovykonávaní niektoých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace pľávne
predpisy a technické nonny.
3.l Pri realizácii stavby žiadame ľešpektovať všeĘ jestvujrice inžinierske siete aich ochranné
pásma, resp. zohlädnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovatel'ov.
4.lY pripade, ak stavebník nie je vlastníkom dotknuĘých pozemkov, musí pľeukázať iné pľávo podl'a

$ 139 ods. l v spojení $ 58 zákona ě. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zźkon) v zneni neskorších pľedpisov, ktoré ho oprávňuje zĺiadiť na ňom poŽadovanú
stavbu.
5./ V pľípade, ak stavba zasahuje do územia závlah, treba predloŽiť stanovisko Hydľomeliorácii, š.p.
BA.
Toto vy'jadrenie nie je rozhodnutím v spľávnom konaní a nenahĺádza povolenie, ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy vydávané podl'a vodného ztlkona a podľa $ 73 ods. 17 zákona č,364lŻ004 Z.z.
o vodách a o Zrnene zźlkona sNR ě. 37Żlĺ990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) sa považuje za záväzné stanovĺsko. Podl'a $ l40b zákona č,. 5011976 Zb. o tlzemním
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plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľších predpisov je obsah záväzného stanoviska pre
správny oľgán v konaní podl'a tohoto zttkonazáxäzný.

4.okľesný úrad Senec-odboľ starostlivosti o životné prostľedie-úsek štátnej ochľany ovzdušia. ěj. oU-
SC-OSZP /2017 l 00l 687 3 zo dř'a 19.l2'20l7 :

K predloženej PD stavby, nemáme z hl'adiska ochrany ovzdušia Źiađne pripomienky. V zmysle zźlkona
č,. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nevzniká Źiadny stredný ani vel'lĺý zdľoj
zneěisťovania ovzdušia'

5 zo l8
- súhlasí s vydaním územného ľozhodnutia na stavbu,,FTTH_sc-KBV_Miloslavov RZI9*

6.okľesný rirad Senec-pozemkov'ý a lesný odbor. čj.OU-SC-PLO-20l8/3734lt{an. zo dňa 10'0l.20l8:
Pred realizáciou stavby treba požiadať o trvalé (doěasné) odňatie polhohospodárskej pôdy na
nepolhohospodárske pouŽitie alebo stanovisko podl'a $ 18 podl'a zÁkona sR č. 5712073 Z.z., ktoým
sa mení adoplňa zźk. ě.2Ż0lŻ004 Z.z. oochrane avplživani polhohospodárskej pôdy aoZmene
zćtkona č,. 245ĺ2003 Z.z. o integrovanej prevencii akontrolę zneěisťovania životného prostľedia
a o Zmene a doplnení niektoných zákonov.

7.BVS.a.s.. v.v'jadrenie č. 58025/20l7lSk zo dňa l5.01.2018 :

K stavbe,,FTTH sC KBV MILoSLAvov RZ 19_(STL17SCMIOV04)" nebudeme mat'námĺetĘ,
len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkol'vek stavebnri alebo inú činnosť v tľase verejného vodovodu a verejnej kana|izácię,
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podl'a pokynov pľíslušného
pracovníka BVS, Divízia distľibúcie vođy (d'alej len ,,DDV") (p. HájovsĘ, kontakt: 0902
964 455) aDivizia ođvädzania odpadoých vôd ('dalej len ',DooV") ( p' Valek, kontakt:
0903 ss1 077).

2' Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti' pri ktoľej by mohlo dôjsť ku kolízii
s vodohospodársĘmi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenla a ich pásma
ochrany vrátane všetĘch ich zaľiadení a súěastí podlä $ 19 zákona č,.44212002 Z.z'
o veľejných vodovodoch a veľejných kanalizácitrch'

3. V trase vodovodu akanalizźrcie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné pľáce,
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
veĘnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať tľvalé poľaĘ,
umiestňovať skládky, vykonávať teľénne úpľavy a podobne'

4' Z dôvodu urěenia pľesnej polohy vodohospodársĘch zariadeni vzhl'adom na navľhovanú
stavbu žiadame vyĘýěenie smeľu a výšky veľejného vodovodu, veľejnej kanalizácie
asúvisiacich zariadeni vteréne podl'a zźtkona é. 44212002 Z.z. o veľejných vodovodoch
a verejných kana|izźrciách v znení neskorších pľedpisov. Uvedęnú sluŽbu, resp. žiadosť
o vyĘýčenie, odporuěame objednať cez podatel'ňu BVS na zák|ade objednávky na práce
(tlačivo nájdete na našej webovej stľánke ułłłv'bvsas'sk alebo v kontaktných centľách).

5. K objednávke na vy{ýčenie existujúceho verejného vodovodu a|ebo kanalizácie je potľebné
doložiť situáciu širších vďahov a kópiu katastľálnej mapy so zákresom veľejných
vodohospodársĘch zariadeni v danej lokalite.

6. Pri tesnom súbehu akłiżovani inžinieľsĘch sietí s verejnými vodohospodárskymi
zariadeniami je potľebné dodrżať STN 73 6005 o priestoľovej úprave vedení technického
vybavenia, vľátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové pľáce v pásme ochrany vodohospodáľsĘch zariadeni a pľi križovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom ýkope. Prizemných prácach je potrebné v plnom
ľozsahu ľešpektovať rozvody vodovodov akanalizácií, aľmatury, poklopy, šachty,
signalizaěné zariadenia, prenosy' jestvujúce objekty a pod. odkyté miesta na vodovodných
potrubiach musí pľed zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DooV.

8. Zahájenie ýkopoqých prttc Źiadame v dostatoěnom ěasovom pľedstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDV a DooV.
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9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb
v ochrannom pásme je stavebník, v ztnjme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na
svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu terénu všeĘ zariadenia
a príslušenstvo veĘného vodovodu a veľejnej kana|izácie majúce vzt'ah k terénu, k pozemnej
komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom
vlastníka veĘného vodovodu alebo veľejnejkana|izćtcie, prípadne pľevádzkovatel'a.

K objednávke na vyĘýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doloŽiť
informatívny zákres GIS Bvs' ktoĘŕ Vám zasielame v prílohe'

8.Západoslovenská distľibučná.a.s. zo dňa 1 l.01.2018 :

Súhlasíme za pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok:
t. Nakolko vo Vami navrhovaných tľasách uloženia optickej káblovej siete docháđza ku kriŽovaniu

asúbehu s22 kV kábloým vedením spojovacieho pola liniek č. 228-437 amiestnym
distľibuěným NN kábloým vedením žiadame dôrazne dodľžanie nižšie uvedených podmienok.

2' Żiadame ľešpektovat'všetĘ eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenslaĺ
distribučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č.25112012 Z,z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakreslbvanie sietí je možné vykonať pre zariadenia
VN aNN na tíme správy eneľgetických zariadení VN aNN Bľatislava _ mesto, ľIraniěná č.14,
pľe zaľiadenia WN azariadeniaoznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova ě'3.

3. Požadujeme dodržanie ochľanného pásma všetĘých v\rN, VN aNN vedení definovaných podl'a

$ 43 Zákona o energetike č:.25112012 Z.z. a o Zrnene a doplnení niekto4ých zákonov, s ktoými
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými pľácami danej stavby môžu
prísť do sĘku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie (obomámenie)
všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujricich sa na stavbe, o pľavidlách bezpeěnosti
práce v blízkosti v\^I' VN aNN vedęní.

4. Pred zaěatim zemných pľác na eneľgeticĘch zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné
v navrhovaných trasách pożiadať o presné vyĘýčenie a identifikovanie káblov patriacich
spoloěnosti Západoslovenská distribuěná,a. s.

5' Pri kľižovaní a súbehu zariađení budovaných v rámci hoľeuvedenej stavby s distribuěnými
sieťami spoloěnosti Západoslovenská distľibuěná, a.s. dodrŽiavať ustanovenia normy STN 73
6005.

6. Zemné práce - pri kľižovaní a súbehu zariađení spoloěnosti Západoslovenská distribuěná, a's. -
požadujeme vykonávať so zv1ýšenou opatľnosťou - ruěným spôsobom' Pri prácach dodržiavať
bezpeěnostné predpisy a ustanovenia pľíslušných STN'

Toto stanovisko nenahĺádza vy'jadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribuěnźl Západoslovenská energetika, a.s.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Q SPPns c. TD/ĐV0001l7ll8lctl z'o rlňa 08 0l 201 8:

V záujmovom území sa nachádza/ nachádzajű:
Plynáľenské zariadenia(technologicĘ objekt): 2x VTL DN500 oceľ PN 4MPa
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
Bezpeěnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno
orientačné znázoľnenie trasy plynáľenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu' (dälej
len ,,orientaěné znázomenie") je prílohou tohto stanoviska. orientaěné znázomenie má ýhradne
informatívny chaľakter a pre účely presného
umiestnenia alalebo realizźrcie stavby alalebo výkonu iných činností. o pľesné vy{ýěenie existujúcich
plynárensĘch zaľiadení je možné poźiađať SPP-D na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zas|ať na adresu: sPP - distribúcia, a.s., Sekcia údľžby' Mlynské Nivy 44lbo 825 11 Bratislava
alebo elektronicĘ, pľostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(uwsj.s$-dlggib!9!ą.sk). V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaľiadenia, ohľozenia
jeho pľevádzky alalebo prevádzky distribuěnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyěovanie
plynárenských zaľiadení do vzdialenosti l00 m alebo ak doba vytyěovania nepresiahne l hodinu.
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1Ô ŚPP n c ě i TD^IŚ/o161l)I 8'lG,Á zo dńa23.04 201 R:1

Srihlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrźania nasledujúcich podmienok:
vŠEoBEcNÉ PoDMIENKY:
- pred realizáciou zemných prác ďalebo pred zaěatím vykonávania iných ěinností, je stavebník

povinný požiadať SPP-D o presné vyĘýěenie existujúcich plynárensĘch zariadení naztlklade
písomnej objednávky, ktoľú je potrebné zaslať na adľesu: SPP-distľibrĺcia, a.s., Sekcia űdľžby'
Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava alebo elektľonicĘ, pľostľeđníctvom online foľmuláľu
zveĘneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohľozeniajeho prevádzĘ alalebo
prevéłdzky distľibučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vyýěovanie plynárensĘch zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyěovania nepľesiahne l hodinu;

- stavebník je povinný oznámiť zaěatie pľác v ochrannom pásme plynáľensĘch zariadení zástupcovi
pľevádzkovateľa SPP_D (p. Rudolf Hiľner, tel.č,. +4ŻI 3324Ż3300) najneskôľ 7 dní pľed
zahźĄením p lánovaných prác ;

- stavebník je povinný zabezpeěiť pľístupnosť plynárensĘch zaľiadení poěas rea|izácie ěinností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárensĘch zariadeni, najmä ýkonu kontroly prevádzky,
údržby a ýkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynáľensĘch zariadení;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a qýkon kontroly realizácie
činností v ochrannom pásme plynárensĘch zariadeni;

- stavebník je povinný realizovať ýkopové pľáce vo vzdialenosti menšej ako 0,00 m na každú stranu
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vyĘýěení plynárensĘ ch zariadeni výh rad ne ľučne bez pouŽitia stroj oých mechanizmov;

- ak pri výkopoqých pľácach bolo odkľyté plynárenské zaľiadenie,je stavebník povinný kontaktovať
pľed zasypaním ýkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaŽeného plynáľenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia qýstražnej folie; qŕsledok kontroly buđe
zaznamenaný do stavebného denníka;

- prístup k aĘmkol'vek technologicĘm zariadeniam SPP_D nie je povolený a manipulácia s nimije
pľísne zakźzaná, pokial'sa na tieto prźrcenevďahuje vydané povolenie SPP-D;

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia bý'poěas odkrytia zabezpeěené pľoti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu ľealizovať také teľénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doteľajšie krýie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úľovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynáľensĘch zariadeni osadiť do novej úrovne terénu;

- każdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izo|ácie potľubia, musí bý' ihned'
ohlásené SPP-D natel ě.0850 1Il727;

- upozorňuj eme, źe SPP-D môže pri všeĘch prípadoch poškodenia plynáľensĘch zaľiadení podať
podnet na Slovenskrú obchodnú inšpekcĺu (sol)' ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom ďalebo bezpeěnostnom pásme plynáľenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zźtkoĺa o eneľgetike pokutu vo výške 300'_ € až 150 000,_ €, poškodením plynĺíľenského
zaľiadenia môže dôjst' aj k spáchanĺu tľestného činu všeobecného ohľozenia podl'a $ 28a a $

285, pľípadne tľestného ěinu poškodzovanĺa a ohľozovania pľevádzĘ všeobecne pľospešného
zaľiadenĺa podl'a $ 286 alebo $ 288 zákona ě. 300/2005 Z.z'Trestný zźtkon,

- stavebník je povinný prirealizárcii stavby dodržiavať ustanovenia Zźlkona o energetike, Stavebného
zźtkona a iných všeobecne zźtv'ázných pľávnych predpisov, ako aj podmienĘ uveđené v Zttpise
zvyýěenia plynárensĘch zaľiadeni ataktiež' ustanovenia TechnicĘch pravidiel pre plyn (TPP)
najmä 702 02,702 0l,70210,906 0l'

- stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynáľenských zariadení ďalebo pľi
ochranných ďalebo bezpečnostných pásiem;

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárensĘmi
zariadęniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle sTN 73 6005 a TPP 906 0l;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zaľiadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontľolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNE PODMIENI(Y:
- žiadne
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11 14.r
- nedôjde ku stretu PTZprevádzkovatel'aorange Slovensko a.s.' Metodova 8' 82l 08 Bratislava
- dodrŽať podmienĘ uvedené vo vyjadľení č. BA-358412017 zo dřla 14.12.2017

l2.KľajsĘý pamiatkov'ý úrad Bľatislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2018/01523-02/04077/PRA
zo dňa 17.0l.2018 :

Súhlasí s umiestnenim arealizáciou predmetnej stavby' ktorá sa nedoýka národnej kultúmej

pamiatĘ evidovanej v Úsffednom zozname pamiatkového fondu SR a nenacháđzasana
pamiatkovo m űzemí, s podmienkou :

- V prípade archeologického nálezu nćiezca alebo osoba zodpovedná zavykontnanie prác podľa $ 40
ods.2 a3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadĘ
KPU alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto zźxazné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť, ak nedošlo
kjeho použitiu na účel' na ktoré je urěené. Neuplatňuje vecne príslušné záujmy na urbanisticko-
architektonickom riešení predmetnej stavby aje podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným
úrađom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

l3.Ministerstvo obrany SR agentúľa správ.v majetku" {vjadľenie čj. ASM-30-2933/2017 zo dňa
12.12.2017:
S ľealizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasíme pľi splnení nižšie uvedených
podmienok. Investoľ /pľojektant/ je povinný informovať o ýchto podmienkach príslušný územný
orgtn a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinieľske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v pľiestore stavby
evidované.
Vyjadľenie platí za pľedpokladu' že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby ( situovanie,
zýšenie objektov, ľozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva roĘ a to súčasne pre všetĘ ďalšie stupne projektu i pre všetĘ d'alšie konania.
Na jeho zák|adę je možné vydať ízemné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (projektant) je povinný doruěiť ho v odpise všetĘm d'alším orgánom a organizáciám' ktoľé
budú na akcii zainteresované, aby sa zabrélnilo ďalšiemu pľerokovaniu.

4 PROGRES-TS s r o wiarlľenie z'o dňa22'o1 ^2o18.'

S výstavbou súhlasíme za podmienok plne ľešpektovania existujúcej veľejnej OPTICKEJ
telekomunikačnej siete KDS ( káblového distľibuěného systému) a plne ľešpektovania jej
ochranných pásiem a za podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými
zákonmi SR.

1. Projektovú dokumentáciu (d'alší stupeň) żiadame doplniť o vzoľové rezy Vłiźovania a súbehu
so sieťami KDS a doplniť aj o zákłes siete KDS. orientačné zakreslenie KDS (hlavnej trasy)
sme vykonali do predloženej projektovej dokumentácie pľe územné konanie, okľem pľípojok
k jednotliqým objektom, ktoľé sú riešené individuálne a ktoľé je potľebné rešpektovať.
Stavebník je ďalej povinný vykonať azabezpeěiť všeĘ objektívne úěinné ochľanné opatľenia
a splniť nasledujúce podmienĘ v rozsahu tohto vyjadľenia stanovené vlastníkom existujúcej
siete KDS, spoloěnosťou PRoGREs_Ts, s.ľ.o. (ďalej len PROGRES) a to najmä:

2. Pred zaéatim pľác je potľebné si objednať pľiestorové vy{ýěenie siętí a zariadeni písomne na
adrese: PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodrevinovźl42,821 07 Bratislava, min. l0 pľacovných dní
pľed požadovaným termínom vyqýčenia, podl'a rozsahu a dľuhu vyĘýěenia. Pre vyĘýěenie
optického vedenia je potľebné zabezpeěiť aj geodetické zameranie siete KDS. K žiadosti
žiadame pľipojiť toto vyjadrenie.

3. Je potľebné zaslať písomnú informáciu oplánovanom termíne zaěatia pľác, najneskôr 10 dní
pred zaěatim stavby na adresu PROGRESu.

4. Je potrebné dodľžat' ochľanné pásma podlä ust. $68 zákona ć. 35Iĺ2011 Z.z' a príslušných
noriem STN, tzn. Že sa nebudťl umiestňovať żiadne vedenia aanirealizovať žiadne stavebné
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pttlc9 _ vykopy v ochrannom pásme, t.z'n.0,5 m na každú stranu od osi vedenia KDS a 2 m
do hlbĘ. Kde to z priestoroqých dôvodov sa qýkopy v ochľannom pásme budú realizovať za
prítomnosti pracovníkov PROGRES' o uvedenom budú vopred infoľmovaní pracovníci, resp.
zĺstupcovia spoloěnosti PROGRES, na tel. éísle 0Żl43l 9125l. Podmienkou je objednanie si
technického dozoru u spoloěnosti PROGRES.

5. oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vy{ýčenou avyznaćenou polohou
siete KDS, aby pri pľácach v mieste ýskytu vedení azaĺiadení KDS pracovali so zv.ýšenou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náľadia azariadenia (najmä hlbiace
stroje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochľanného pásma vedení a zariadení KDS
vykonávali len ľučný výkop!

6. Upozoľniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moŽnú polohovú odchýlku +30 cm
od skutoěného uloženia avyznaéenej polohy.

7 ' oveľiť si uloženie siete KDS ručnými sondami ( vzhl'adom na to, že nezodpovedttme za
zmeny priestorového uloženia KDS vykonanébez nášho vedomia).

8. V prípade, ak dôjde ku križovaniu ýkopu s existujúcimi telekomunikačnými sieťami
a zariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred prizvať k ukladaniu a zásypu
pracovníkov' ľesp. zástupcov spoloěnosti PROGRES, na tel. č,. 02l43l 9125l.Bez uvedenej
prítomnosti nie je možnézźsyp vykonať.

9. odkryté ěasti vedení siete KDS zabezpeěiť pľoti previsu, ohľozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.

10. V pľípade odkľytia existujricich telekomunikaěných vedení KDS spoloěnosti PROGRES,
prizvať pľacovníkov alebo zástupcov spoloěnosti PRoGRES, na tęl. č. 021431 9l25l na
kontrolu pred zasypaním (zakrýím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné ztsyp vykonať.

1 1. Pľed zttbrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätný zásyp tľasy realizovať
triedeným štľkom, obnoviť znaěenie ochrannou fóliou, pľípadne maľkermi'

1Ż. Zabezpeěiť dodržanie zákazu zľiad'ovania skládok a budovania aĘchkol'vek zariadení nad
tľasou KDS.

13. Zabezpečiť dodľžanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

14. Dodrżať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatoěného krytia siete KDS'
15. Pri poškodení telekomunikačných vedení azariadení KDS spoločnosti PROGRES

bezodkladne oznámiť každé poškodenie na tel č,isle 02143191 25l. V pľípade poškodenia
koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribuěnými
skriňami' v prípade optického kábla je potľebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi
opticĘmi spojkami. Predmetné qýmeny a súvisiace s ým náklady sa vykonajú na náklady
zmluvného dodávatel'a stavebníka. o uvedenom bude stavebník bezodkladne informovaný.

16. Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach ýskytu vedení KDS zásadne ľučne bez
použitia qýkopových strojov.

17'Tam, kde nie je možné vykonať pľetláěanie komunikácie bęz možného poškodenia už
existujúceho vedenia KDS, pľechod realizovať iba prekopaním.

18. Nedodľžanie uvedených podmienok ochľany jestvujúcej siete KDS je poľušením pľávnej
povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.

19. Toto vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov odo dňa vystavenia.

15. MDV SR. Útvar vedúceho hvgienika rezortu, zálväzné stanovisko č,. 071r79l2o18ruVHR/02173 zo
dňa 10.01'20l8:
Súhlasí sa s návrhom źiadateľa Slovak Telekom, a,S. so sídlom Bajkalská 28,817 62 Bľatislava, IČo:
35 763 469 v zasttlpení NEVITEL, a.s., Kľačanská cesta 40, 92g Ol Dunajská Streda' IČo: :o 24o 826
na ,,FTTH_sc-KBV_Miloslavov RZl9* projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.
Ztwęr: Na základe vyššie zisteného možno konštatovať, Že zhľadiska ochľany verejného zdľavia je
stavebné riešenie predmetnej stavby navľhované v zmysle pľíslušných ustanovení zttkona č,. 35512007
Z.z.

16. ľIYDROMELIoRÁCIE š.p.. v-vjadľenie čj. 6342-21120/2017 zo dňa 30.01.20l8 :
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Po preverení predloženej dokumentácie adostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, Že

navrhovaná hasa opticĘch káblov stavby ,,FTTH SC_KBV Miloslavov RZ19* bude kľižovať _ 2x
na paľcele č,. 135/3 v k.ú. Miloslavov závlahovú vetvu ,,AŻ2ť' z AZC potrubia DN 250 vodnej stavby

,,ZP HŻO II.lŻ, mođ. a rek'o' (evid. č. 5202 l79) v spľáve Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola
daná do uŽivania v r. 1986'
V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 2 880 s orientaěným vyznaěením časti záujmového územia
zźlv|ahy, závlahoých potrubí a navľhovanej hasy optického kábla'Podrobné situácie ruľovej siete
zátvlahy Vám k nahliadnutiu poskytne ajej vybýčenie v teréne ĺa zttk|ade objednávky zabezpeěí
zttstupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pľacovisko Bľatislava _ kontaktná osoba Ing. Beľnát, č.t.

0903 997 967.
Pri návľhu area|izácii stavby źiadame dodĺtať nasledovné podmienky:

- KĺiŽovanie optického kábla so zĄvlahoqým potrubím navrhnúť a vykonať v súlade
s ustanoveniami STN 73 696l 

''KľiŽovanie 
a súbehy melioraěných zariadení s komunikáciami

a vedeniami" zr. 1983
- Zaěiatok zemných prác oznttmiť min. 14 dní vopred pracovníkovi Hydromeliorácie, š.p.,

dislokované pracovisko Bľatislava _ kontaktná osoba Ing. Beľnát, ě.t. 0903 997 967
_ opticĘ kábel v mieste kriŽovania so závlahoým potrubím uložiť do chľáničky
- Výkopy v mieste kľižovania vykonať ľučne
- Pred zasypaním kĺižovania priz-łať našich pľacovníkov, ktoľí protokoláľne (zápisom

v stavebnom denníku) odsúhlasia vykonanie kriŽovania
- V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydľomeliorácie' š.p. právo

hospodáľenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investoľa
Realizaěnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla so

zźlvlahoým potľubím a situácie so zakľeslením križovania optického kábla so závlahovým potrubím
żiadamę predloŽiť na ođsúhlasenie

l 7 .Slovak Telekom.a.s.. vyjadrenie č. 661 1 808697 zo dňa 27.03.201 8 :

- Pre vyznaěené záujmové űzemie dôjde do styku so sieťami elektronicĘch komunikácií ( d'alej len

SEK) spoloěnosti Slovak Telekom a.s. ďalebo DIGI SLOVAKLA' s.r.o.
- Poěas rea|izácie stavby dodľžať podmienĘ uvedené v stanovisku ě. 6611 808697 zo dňa 27 .03 .20|8
Všeobecné podmienĘ ochrany SEK
1. V prÍpaderže z,ámer stavebníka, pľe ktorý podal uvedenú žĺadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma fýchto sĺetí'
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiťz
oochľanu alebo preloŽenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok urěených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

.Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potľeby premiestnenia telekomunikaěného
vedenia

oodsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potľeby pľemiestnenia telekomunikaěného vedenia

V lokalite pľedmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať prźrce súvisiace s preložením sietí (alebo

vybudovaním telekomunikačnej pľípojĘ) iba zmluvný partnęr: Július Varga, julius'vargaí4j.nevitel.sk,

0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble' potrubia) s rôznou
funkěnostbu.
2,Pri aĘchkolovek pľácach, ktorýmĺ môžu byto ohľozené alebo poškodené zaľiadenĺa, je
žiadatelo povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochranné opatľenia Ęmrźe zabezpečíz
oPred zaéatim zemných pľác vy{ýěenie a vyznaěenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,
oPręukázatelhé oboznámenie zamestnancov' ktorí budú vykonávať zemné práce, s vyqýčenou

a vyznaěenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochľanu stanovené
oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovri odchýlku t 30 cm

skutoěného uloŽenia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povľchu teľénu
oUpozornenie zamestnancov, aby pľi pľácach v miestach ýskýu vedení azariadení pracovali

s najväěšou opatrnosťou a bezpodmieneěne nepožívali nevhodné nźlradia (napľ. hlbiace stroje)
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oAby boli odkryté zaľiadenia riadne zabezpeěené pľoti akémukoltek ohrozeniu, |<rádeźi a poškodeniu
vo vzdialenosti l,5 m na každú stranu od vyznaěenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pľed jeho zakrytím ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zaľiadęniana telefónne č,íslo 12129
ooveľenie ýškového uloženia zariadeniaruěnými sondami ( z dôvodu, že spoloěnosť Slovak

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. nezodpovedajű zazmeny priestoľového uloženia
zariadeniavykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V pľípade, že poěas qýstavby je potľebné zvýšiť' alebo zniŽiť kľýie tel. káblov je
toto moŽné vykonať len so súhlasom poveľeného zamestnanca ST.
3. V pľípade požĺadavĘ napojenia lokaliĘ' ľesp. objektu, na VSST (veľejná siet'ST) je
potľebné si podat' žiadost' o uľčenĺe bodu napojenia @łł.teleko!!-.sk).
4.Ziadame dodľžat'platné pľedpisy podl'a sTN 73 6005 pľe pľiestoľovú úpľavu vedení v plnom
ľozsahu.

V űzemnom konaní neboli vznesené žĺadne námietĘ ani pľipomienĘ účastníkov konania
anĺ dotknudch oľgánov.

Osobitné podmienĘ:
1. navrhovatel' je povinný pred ľealizáciou ýkopoqých prác zabezpeěiť vy{ýěenie a omačenie
všetĘch podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem, poźiadať pľíslušný cestný správny
orgán o rozkopávkové povolenie
2. ýkopy chodníkov a vjazdov musia bý vhodne zabezpeéené lávkami pre peších a mechanickou
zábraĺou proti možnému úľazu, stavenisko musí bý' označené dopravnými znaěkami, tabulhmi,
zábľanami a qýstľažnými svietidlami, odsúhlasenými dopravnou políciou, otvorené qýkopy vo
vozovkách musia byť opatrené bezpeěnostným pľemostením a v nechľánených ěastiach ěerveno
natľeĘým zábrađ|im.
3' V zmysle zźlkona č,.351/2011 Zb' z. o elektľonidch komunikáciách je uvedená stavba stavbou
veľejnej telekomunikačnej siete, pre ktoru sa podl'a $ 56 písm. b) stavebného zákona stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje - ,,Stavebné povolenie ani ohlósenie sa nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elehľoniclĺych komunikačných sietí, vľdtąne oporných a
vyĘčovacích bodov". Právo uskutočniť stavbu na dotknuých pozemkoch vypl1ýva z ust. $ 66 zźtkona
č,. 351l20ll Z.z. o elektľonicĘch komunikáciách s podmienkami, uvedenými vo qýľoku tohto
rozhodnutiav bodoch N aBl.

Toto ľozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného zákonatri
roĘ odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial'bude v tejto lehote podaná
žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti územného ľozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods.3)
stavebného zákona predizlť na žiadosť navrhovatel'a podanú v primeranej lehote pľed uplynutím
lehoty jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle $ 40 ods.4) stavebného zÍtkonazźlväzné aj pre
právnych nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných úěastníkov územného konania.

odôvodnenĺe:

Navrhovatel' : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava, IČo: :s 763 469 v zast.
NEVITEL, s.r.o.' Kĺaěanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda na zttklade plnej moci zo dňa
15.06.2017, podal dňa 08.02.2018 na tunajší stavebný úrad návľh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby : ,,Optické pľipojenie do pľístupovej siete, Miloslavov,
F'TTH-sc-KBV-Miloslavov_RZ19", na pozemkoch podl'a registra ,'C" parc. ě. 135169,13s/ŻI7,
13sl209, 135/208' 13513, |35l|76, 135/177, 1351167, 135/168' |351290, 135ĺ27Ż, l35l273, 1351262,
l35l285,135l!69,135/163' 135/165' t35l164,1351166,135/183' k.ú. Miloslavov.

V zmysle ztlkona č,.35IlŻ0lI Zb. z' o elektronicĘch komunikáciách je uvedená stavba stavbou
veľejnej telekomunikaěnej siete, pľe ktoru sa podl'a $ 56 písm. b) stavebného zákona stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje - ,,Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri
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nadzemných a podzemných vedeniach elektľonicĘch komunikačných sietí, vrátane oporných a
vyýčovacích bodov".

Právo uskutočniť stavbu na dotknuých pozemkoch vyplýva z ust' $ 66 zákona ć,. 35112011 Z.z.
o elektľonicĘch komunikáciách s podmienkami, uvedenými vo výroku tohto ľozhodnutia v bodoch
N aB/.

Dňom podania návrhu bolo zaěaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby.
Zač,atie rizemného konania bolo oznámené účastníkom územného konania a dotknuqým

orgánom oznámením verejnou vyhláškou čj.680/20l8lY.,'K zo dňa 07.03.Ż018, vyvesené na úradnej
tabuli dňa 08.03.2018 po dobu 15 dní, zvesené dňa26.03.Ż0l8. v územnom konaní neboli vznesené
żiadne námietĘ ani pripomienky účastníkov konania ani dotknuých oľgánov. Stanoviská
a poŽiadavĘ účastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto územnom konaní, boli
preskúmané, skooľdinované a zahtnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V územnom konaní stavebný úrad preskúmal návľh a priložené doklady v zmysle ustanovení $$
37,38 stavebného zákona pľiěom zistil,że umiestnením stavby nebudú ohrozené veľejné zźnjmy, ani
ohrozené práva a právom chránené zźtujmy ostatných úěastníkov územného konania. Svoje stanoviská
oznámili: oÚ Senec, odboľ SoŽP-úsek oH, úsek oPaK, úsek ŠvS, úsek oo, oÚ Senec _ odboľ
krízového riadenia, oÚ Senec _ pozemkoqý a lesný odbor, BVS, a.s. Bľatislava, Západos|ovenská
distribuěná, a.s. Bratislava, SPP distribúcia, a.s., Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s ľ.o. Piešťany,
KPÚ Bratislava, MO SR -ASM Bratislavą PROGRES-TS, s.r.o. Bratislava, MDv SR-Útvaľ vedriceho
hygienika ľezortu Bľatislava, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bľatislava.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného zákona tri
roĘ odo dňa, ked'nadobudlo Pľýoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial'bude v tejto lehote podaná
žiadosť o stavebné povolenie. Cas platnosti územného rozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods.3)
stavebného zźlkoĺa predĺziť na žiadosť navrhovatelä podanú v primeranej lehote pred uplynutím
lehoĘ jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle $ 40 ods.4f stavebnéńo zákoni záväzné aj pľe
právnych nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných účastníkov územného konania.

Na základe zistených skutoěností stavebný úľad ľozhodol tak, ako znie qýľoková ěasť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rońodnutia bol zaplatený spľávny poplatok vo qýške l00.- Euľ podlä
položky 59 ods.a), bod 2. zttkona č,.14511995 Zb. ospľávnych poplatkoch, vznení neskorších
predpisov.

Poučenie:

Podl'a $ 53 a nasl. zákona ě.71/1967 Zb' o sprźxnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (ľiadny opľavný prostľiedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doruěenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva natunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181

Rozhodnutie je po vyěerpaní ľiadnych opľavných prostľiedkov preskrimatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poriadku (zźlkon č;' 162lŻ015 Z.z.).
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Rozhodnutĺe sa doľučí :

účastnícĺ konania :

1/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská28,817 62 Bratislava
2/ NEVITEL, s.r'o., Kračanská cesta 40, 929 0l Dunajská Streda
3l Známym aj neznétmym právnicĘým a Ęziclým osobám , ktoých vlastnícke alebo iné pľáva

k pozemkom a stavbám na nich vľátane susediacich pozemkov a stavieb môŽu byť územným
rozhodnutím priamo dotknuté

Toto rozhodnutie má povahu veľejnej vyhlášĘ podľa $ 36 ods. 4 stavebného zákona v znení
neskoľších zmien adoplnkov apodlä $ 26 ods. 2 zźlkonać.7|11967 Zb' osprávnom konaní vznení
neskoľších predpisov sa vyvesí na úradnej tabuli a zverejni na webovom sídle obce Miloslavov po
dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené aĺa : 3 í ?O /4 Rozhodnutie bolo zvesené dňa

I -''' / ''t " 
'n'

Pečiatka, podpis
l/ l1'"-r'i'r' t

v C' ';:'.!,l'' i 'l o s-L:'-ĺc v
' . l- .;. , ^ , (' l': ? '- Ą.'.:.;'' '

ĺ : 

"' 
' '' ' 

'l-'w L) LÝ' '''" " '

Peěiatka, podpis

Na vedomie:
1/ Slovak Telekom' a.s., Bajkalská28,8l7 62 Bľatislava _ nemá úěinky doručenia
2/ NEVITEL, S.r.o., Kĺaěanská cesta 40, 929 01 Dunajská Stľeda _ nemá účinĘ doruěenia

Pľílohy:
- situácia
_ oveľená PD pre ÚR
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