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OBEC MILOSLAVOV
900 42 Mĺloslavov 181

c1.sv-ls+ĺzol8/KK V Miloslavove 02.05.201 8

STAVEBNE POVOLBNIE

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrađ podlä $ l17 ods.l zákona č,'5011976 Zb'
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zźtkon), v spojení
s $ 5 písm. a) zźtkona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
ab;ývanie aoZmene adoplnení zákona č;5011976 Zb. oizemnom plánovaní astavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov, rozhodujúc podl'a $ 39a ods. 4 a $ 66 stavebného zttkona, podlä vyhl. ě.
45312000 Z.z.,ktorou sa vykonávajri niektoré ustanovenia stavebného zákona, d'alej podlä príslušných
ustanovení zźtkona č,. 7l/1967 Zb' o správnom konaní v zneni neskorších noviel (d'alej len spľávny
poriadok) a na pdklade vykonaného stavebného konania vydáva

stavebné poYolenie

na stavbu
'' 

Rodinný dom " s pľípojkami
So 01 _ rodinný dom a pľislúchajúce spevnené plochy
So 02 _kanalizaéná prípojka
So 03 _ elektľická prípojka
So 04 _ vodovodná prípojka
So 05 _ pľípojka plynu
SO 06 - oplotenie
dażď ov tĺ kana|izźrcia do vsakovacej jamy

miesto stavby : na pozemku paľc.č. 146/230; k.ú. Miloslavov

stavebníkovi : David Kalmáľ, Biskupiclĺá 20,82| 0ó Bľatislava

druh stavby: jednoduchá stavba

úěel stavby : byová budova -l bj.(podl'a $ 43b ods.l písm.b/ stavebného zźlkona) - b1ývanie

Stľučný popis stavby :

Jedná sa o novostavbu samostatne stojaceho prízemného objektu bez obýného podkľovią
nepodpivniěeného, prestrešeného valbovou strechou. Dispozíciu l. NP tllori závetrie, zádverie,
samostatné WC, ob1ývacia hala, kuchyňa, špajza, chodba, kúpel'ňa s WC, štyri izby, priěom izba ě.
l.I2 má' vlastné WC' obývaöia hala je vybavená krboým telesom a je znej pľiamy vystup na terasu.
Stavba bude napojená novými prípojkami na veĘné rozvody vody, kanalizźrcie, elekÍľiny a plynu'
Dažd'ové vody zo stľechy budú vyvedené do vsakovacej jamy, umiestnenej na pozemku investoľa.
Vykuľovanie objektu bude zabezpeěený plynoým kondenzaěným kotlom, ohľev TÚV zabezpeč,i
zásobníkoqý ohrievaě vody.
Spevnené plochy tvorí plocha pre parkovanie motoľoqých vozidiel _ zdrenážnej betónovej dlażby'
plocha prístupového chodníka _ zo zÁmkovej dlažby a plocha terasy.
oplotenie pozemku zo susedných strán paľciel bude pletivové z poplastovaného pletiva so stĺpikmi
max. qýšky 1,8 m. Uličné oplotenie bude murované s kovanou ocelbvou qýplňou medzi stĺpikmi,
max. qýška 1,8 m. Vuličnom oplotení bude osadená posuvná brána pre vjazdvozidiel abránka pre
peších.



zastavaná plocha: 165108 m2

úžitková plocha: 142,31 mŻ
podlahová plocha: |42,3l m2

Podmienky pre umiestnenie stavby:
Umiestnenie stavby od susedných nehnutelhostí:

_ od pozemku parc. ě. 146/22l,:12Ż0 - 4,500 m
- od pozemku parc. ě. 1461229 - 2,000 m
- od pozemku parc. ě. 1461238 (vpravo) - 14,860 m
- od pozemku paľc. ě. 1461497 - 5,000 m

Max. qýška hrebeňa stľechy +5,865 m od + 0'000 (: podlaha l.NP), priěom + 0,000: 100,300 m
od PVB (PVB : +l00,000 - hrana pril'ahlého chodníka).

Záväzné podmienĘ uskutočnenia stavby, uľěené podl'a $ 66 SZ :

1. Stavba bude uskutoěnená podlä projektovej dokumentácie stavby oveľenej v stavebnom
konaní, ktoľú vypracoval zodpovedný pľojektant : LAMIKRA' s.r.o.' Dopravná 2,955 01 Topol'ěany _
Ing' Miroslav Kľáloviě, reg. č. 5'742*Il. Katdá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí by'vopľed odsúhlasená stavebným úradom.
2. Stavba bude dokoněená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník písomne oznámi stavebnému űtadu zaěatie stavby.
4. So stavbou možno zaěať aŹpo nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia'
5. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezaěne do dvoch rokov odo dňa, kedy
nadobudlo pľávoplatnosť. Platnosť stavebného povolenia je moŽné pľedĺziť na žiadosť stavebníka
podanej v primeranej lehote pľed uplynutím lehoty jeho platnosti.
ó. Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sky. Zhotovitęlbm stavby bude stavebnému úradu
oznámený do 15 dní od ukončenia ýbeľového konania'
7. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaéiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : nźłzov stavby; meno stavebníka; meno stavebného dozora; kto a kedy stavbu povolil; termín
zaěatia a dokončenia stavby;
8. Pľi uskutočňovaní stavby musia bý' dodržané ustanovenia vyhlášĘ Ministeľstva pľáce, sociálnych
vecí aľodiny SR ě'14712013 Z.z. v znení neskorších pľedpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podľobnosti o odboľnej spôsobilosti na qýkon niektoých pracovných činností.
9. Pľi ýstavbe musia bý' použité vhodné stavebné qýrobky, ktoľé budú splňať harmonizované
podmienĘ podl'a Nariadenia Európskeho paľlamentu a Rady EU č). 305/201l, ktoým sa ustanovujÍl
haľmonizované podmienĘ uvádzania stavebných ýrobkov na trh a podmienĘ zák. ě.13312013 Z. z'
o stavebných ýrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloŽí
doklady o vhodnosti pouŽiých ýrobkov a mateľiálov.
10. V pľípade ntiezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chľánených ěastí príľody ako
i aľcheologicĘch nél|ezov, tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému orgánu.
11. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody
na cudzích nehnutelhostiach a majetku' Je povinný poěas ľealizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie
taĘch opatľení, kto4ými bude minima|izovaĺý negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie.
12. Na stavbe musí bý'vedený stavebný denník od pľvého dňa prípra'üných prác až do skoněenia
stavebných prác ($ 46dsZ).
13. Stavebníkje povinný mať na stavbe stavebným úradom oveľený projekt stavby.
14. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný mateľiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
15. Pľed zač,atím stavby je stavebník povĺnný zabezpečiť vytýčenie stavby podl'a vyĘčovacieho
výkľesu, spľacovaného v zmysle podmienok územného ľozhodnutia a stavebného povolenia
a v súlade s $75 ods.l stavebného zźlkona vytýčenie musí vykonat' opľávnená fyzická alebo
pľávnická osoba - autoľizovaný geodet.
16. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu predloží na oÚ Senec - odbor staľostlivosti oŻP, odpadové



hospodárstvo; ku kolaudácii pľedloží stanovisko oÚ Senec, odboľ soŽP, úsek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudaěného rozhodnutia, o ktoré stavebník
pożiada 15 dní pred ukončením stavby.
18. Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady podl'a $$l7,18 vyhl.MŽP SR č.453/20O0 Z'z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, najmä ceľtifikáty a atesĘ
zabudovaných stavebných qýrobkov a materiálov, výsledĘ predpísaných skúšok a ręvizii podl'a
osobitných predpisov, geometricĘ plán zamerania stavby overený oÚ Senec _ katastrálny odbor'
povolenie na užívanie malého zdľoja zneěisťovania ovzdušia, potvrdenie o uložení stavebného odpadu
na riadenú skládku odpadov' eneľgetický cęrtifikát budovy podlä zźlkona č;5552005 Z.z.
o energetickej hospodáľnosti budov.
19. Stavebník je povinný dodržať podmienĘ uvedené v stanoviskách dotknuých orgánov :

19.1.okĺesný úľad Senec-odbor ŽP. úsek ochľany prírody a kľajin},. uvedené v stanovisku ěj.oU-SC-
OSZP -20|7 / l 4903 NI]|ĺĺ zo dňa 30.10.2017 :

l. Stavba sa navrhuje umiestniť mimo zastavaného ilzemia obce a v űzemi, pľe ktoľé platí prvý stupeň
ochrany v rozsahu ustanovení $ 1 2 zákona
2.R:ea|izárcia stavby nepredstavuje činnosť podl'a zttkona v území zakélzanű.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté z.źnjmy územnej ani druhovej ochľany.
4. V prípade nevyhnutného qýrubu dľevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, Že
mimo zastavaného űzemia obce sa podlh zátkona vyžaduje súhlas na ýrub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meľaným vo výške 130 cm nad zęmou akroviých porastov svýmeľou nad 20 m2,

o súhlase na qýrub dręvín podl'a $ 47 ods. 3 zákonaje pľíslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochľany prírody a kľajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochľana pľírody
_ ošetľovanie' udržiavanie a ochrana stľomovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa dľevina
chráni celá (koruna, kmeň, koľeňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástľojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

l 9.2.okresný úrad Senec-odbor ŽP. úsek odpadového hospodárswa.ě j.OU-SC-OSZP-20 l 7
/14993 zo dňa31.l0.20l7 :

- Dodľžať ustanovenia zákona č,.79lŻ0l5 Z.z' o odpadoch a o Zrnene a doplnení niektoých zákonov
a ostatné súvisiace pľedpisy na úseku odpadového hospodárstva.
- VzniknuĘý odpad, ktoý vznikne stavebnou ěinnostbu a prebytoěnú ýkopovú zeminu ukladať na
riadenú skládku, nie ktorú určí stavebný úľad (miestnu) alebo investor.
- o zneškodnenom množstve uvedených odpadovje potrebné predložiť doklad na oÚ Senec, odboľ
staľostlivos ti o ŻP ku kolaudačnému ľozhódnutiu,
- Nev1tváľať medziskládĘ' stavebník je povinný pri stavebných prácach a prepľave dodržiavať
čistotu na komunikäciách a verejných pľiestranstvách.

l9.3.okresný rirad Senec-odboľ pozemkoĘŕ a lesný. uvedené v rozhodnutí čj.OU-SC-PLo-
2018/7378lÍIan zo óř:m 19'03.2018:
- Vykonať sĘývku humusového horizontu polhohospodárskej pôdy odnímanej natľvalo a zabezpeěiť
jej hospodárne a úěelné využitie na zálklade vypľacovanej bilancie skrývky humusového hoľizontu,
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia,
- Zabezpeěiť základnú starostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatu ýmto rozhodnutím až' do
realizźrcie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonálętu dľevín.

19.4.BVS-a.s._uvedené vo wiadrení č.i. 50809lŻ017ĺsk z'o dňa27.11 .Żo17 :

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej ěinnosti vtľase vodovodu akanalizácie, poŽadujeme ľešpektovať
naše zaľiadenia a ich pásma ochrany vľátane všetĘých ich zaľiadení a súěastí podlä $ 19 zákona
č144212002 Z.z. o verejných vodovodoch a veľejných kanalizźrciách.
Pásma ochĺany urěené podl'a pľedpisov do úěinnosti zźlkona é. 442ĺ2002 Z.z. o verejných vodovodoch
akana|izérciách a qýnimky z nich zostávajú zachované.



K stavbe: ,,Rodinný dom" nemáme námietĘ, ak cez pľedmetnú a so stavbou súvisiace nehnutelhosti
nie sú trasované rozvody vodovodov akanalizácií BVs, vrátane ich sriěastí a bude dodľžané ich pásmo
ochrany.
Technické ľiešenie' návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojĘ musí bý v súlade so
zákonom ě.4421200Ż Z'z. o veľejných vodovodoch a veľejných kanalizáciách v znení d'alších zákonov
za súčasného dodržania STN, EN a oN' vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými

,,TechnicĘmi podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutelhosti na verejný vodovod a verejnú
kana|izáciu a technicĘmi podmienkami zľiaďovania a odstľaňovania vodovodnej a kanalizaěnej
prípojĘ v podmienkach Bľatislavskej vodáľenskej spoloěnosti a.s." (d'alej len ,Jechnické
podmienĘ").
V zmysle ,'technicĘch podmienok" je potrebné navrhnúť arealizovať vodomernú šachtu azfuoveřl je
potrebné dodrżať platné oN 75 541l, STN 75 540I, STN 75 5403 aSTN 73 6005' pľíp. ďalšie
súvisiace norTny a zźlkony,, vrátane ich zmien a dodatkov.
Platné: ,,TECHNICKE PODMIENKY pľipojenia a odpojenia nehnutel'nosti na veľejný
vodovod a veľejnú kanalizáciu a technické podmienĘ zľiad'ovania a odstľaňovania vodovođnej
a kanalizačnej pľípojĘ v podmienkach Bľatislavskej vodáľenskej spoločnosti a.s." sú dostupné
v kontaktných centrách a zveľejnené na inteľnetovom sídle wrľw.bvsas.sk.
Vlastník vodovodnej akana|izaěnej prípojĘ zodpovedá za vyspoľiadanie všetĘch vlastnícĘch
a spoluvlastnícĘch vďahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizaěnou prípojkou.
Vzájomné prttva apovinnosti vzhl'adom na spoluvlastnícke (príp. iné) vďahy je potrebné doriešiť
vzájomnými zmluvnými vďahmi.
VšetĘ vodohospodárske zaľiadenia ich trasovania, pripojenia a križovania musia bý' v koordinácii
a v súlade s platnými STN.

A Zásobovanie s vodou
S navľhovaným technicĘm riešením zásobovania pľedmetnej nehnutelhosti vodou cez jestvujúcu
vodovodnú pľípojku súhlasíme za pľedpokladu, že budri dodržané podmienky BVS' uvedené v texte
vyjadľenia:
a/ Vodovodná pľípojka
l . Ak jestvujúca vodovodná pľípojka príp. jej časť, nie je vo vyhovujricom stave' musí byť ręal'izovanźl
jej rekonštrukcia na náklady vlastníka'
2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí bý' priama bez lomov
a nesmú bý vykonávané žiadne zmeny, ripravy a pľeloŽĘ, ktoľé by mohli mať vplyv na technicĘ
stav vodovodnej prípojky, na meranie spotľeby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu
a nezźp adnosť pitnej vody.
3. Zodpovednosť zakapacitu, technicĘ a pľevádzkový stav vodovodnej pľípojĘ, vľátane vnútorných
rozvodov nesie vlastník' spracovatel' projektovej dokumentácie a investoľ.
4. Vodovodná prípojka ani źiadna jej časť nesmie byť prepojená s potľubím iného vodovodu,
vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie bý' situovaná v blízkosti
zdrojatepla, kto4ý by mohol spôsobiť nadmerné zqýšenie teploty pitnej vody.
5. Zasahovať do veľejného vodovodu a vykonávať pripojenie na veľejný vodovod môŽu len tie osoby,
kÍoré sú na to prevádzkovatel'om urěené'
b/ Vodomeľná šachta:
1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktoĘ je umiestnené meľadlo-vodomer.
Vodomer je súěasťou vodomeľnej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č,. 1461230 musí bý' stavebne a pľiestorovo vyhovujúca
požiadavkźlm BVS.
3. Usporiadanie vodomeľnej šachty avodomeľnej zostavy je potrebné realizovať podl'a pľiloženej
schémy.
4. Vodomerná šachta má bý umiestnená na tľase vodovodnej prípojky bez smeľoých lomov, dlhšou
stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 10 m od miesta napojenia na verejný vodovod.
5. Majitel' je povinný vodomeľnú šachtu zabezpeéiť tak, aĘ nedošlo kmechanickému poškodeniu
meradla a v zimnom období ochľániť meradlo pľoti zamľznutiu.



6. Vodomeľná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia
zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s oděítaním vodomerov, qýmenou vodomerov,
opľavami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meľadlom.
7. Vo vodomeľnej šachte je prísne zakázané skladovať akýkol'vek materiál nesrivisiaci s pľevádzkou
vodomernej šachty.

B. odvádzanie odpadových vôd:
odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešit' ako delený systém, odvedenie vôd z povľchového
odtoku (zráżkoých vôd) požadujeme rięšiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktory vyhovuje
konkľétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoloěnosť si vyhľadzuje pľávo kontroly spôsobu
odvádzaĺia ýchto vôd. Do veľejnej kanalizárcie je možné vypúšťať qýlučne splaškové odpadové vody.
S navrhovaným technicĘm riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej nehnutelhosti
sűhlasíme za pľedpokladu,że budú dodržané podmienky BVS' uvedené v texte vyjadrenia:
al Kana|izačná pľípoj ka
l. Ak jestvujúca kanalizaěná prípojka' pľíp. jej ěasť nie je vo vyhovujúcom stave, musí bý
rea|izovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka.
2.Kana|izaěnú pľípojku, ktoľej súěasťou musí bý'revízna šachta nakanalizaénej prípojke je potrebné
ľiešiť vzmysle STN 75 610l, sTN EN 1610 aich zmien adodatkov' príp. súvisiacich noriem
/stupaěĘ, poklop apod,ĺ
3. Revíznu šachtu nakanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť Im za hranicou nehnutelhosti, na
pozemku vlastníka nęhnutelhosti.
4. Pľoducent odpadoqých vôd je povinný oznámiť vlastníkovi veľejnej kana|izácię všetĘ zmęny
a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadoých vôd do veľejnej kanalizácie.
5. Kvalita odpadoých vôd odvádzaných do kanalizácie musí byt' v súlade s ustanovenou najvyššou
pľípustnou mieľou znečistenia uvedenou v prílohe ě. 3 Vyhl. vŽp sn ě. 55l2oo4 Z'z' ktotou sa
ustanovujú náležitosti prevádzkoqých poľiadkov veľejných vodovodov a verejných kana|izácií.
b/ Realĺzácia kanalĺzačnej pľípojĘ:

V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadľení vyššie a pred pripojením nehnutelhosti
na veľejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pľipájanej nehnutelhosti povinný písomne poźiadať
BVS o pľeveľenie technicĘch podmienok pľipojenia na verejnú kanalizáciu.
Tlačivo: Žiadost'o pľeveľenie technicĘch podmienok pľipojenia na veľejnú kanalizáciu nájdete
na našej webovej stľánke wwrv.bvsas'sk alebo v kontaktných centrách.
Pre úspešné pripojenie nehnutelhosti na verejnú kanalizáciu je nevyhnutné splnenie všetkých
,'technicĘch podmienok" aztĺroveň ztkaznik ľesp. žiadatel' o pľipojenie na verejnú kana|izáciu zntša
náklady spojené s pripojením nehnutelhosti na veĘnú kanalizáciu.

Vzmysle$22ods. l a$23ods. 1zákonač,.442/2002Z.z.overejnýchvodovodochaveľejných
kanalizáciźrch Źiadatel' o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na
veĘný vodovod alebo veĘnű kanalizáciu len na zźtk|ade zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
uzatvorenej s vlastníkom' resp. pľevádzkovatelbm verej nej kanalizácie.
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia nazźlklade novozistených skutoěností'

1 ľešpektovat' všetĘ eneľgetĺcké zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenslał
distľĺbučnára.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č..251l20t2 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakreslbvanie sietí je možné vykonať pre zaľiadenia VN
aNN na tíme správy eneľgetických zaľiadení VN aNN Bratislava _ mesto, Hraničná č.14, pre
zariadęniaWN a zariadenia oznamovacie na tíme správy siętí WN Čulenova ě.3'
2. Požadujeme dodľžanie ochranného pásma všethých vvN, VN a NN vedení definovaných podl'a

$43 Ztkona o energetike č,.25ll20l2 Z.z. a o zĺnene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do staku'
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie (oboznámenie) všetĘch osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdľžujúcich sa na stavbe' o pľavidlách bezpečnosti práce v blízkosti
VvN, VN aNN vedení.
3. Investor lzavrie so spoločnosťou Ztryadoslovenská distribuěná a.s., ,'Zmluvu o pripojení odberného
elektrického zariadenia żiadateľ a do distľibuěnej sústavy" č. 1211 39 853 .
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4.Pripojenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity 12 kW bude možné zabezpeěiť
z existujúcej distribučnej sústavy NN _ z existujúceho káblového ľozvodu NN, za predpokladu
vybudovania káblovej prípojĘ na vlastné náklady żiadatęl'a.
S.Deliacim miestom ako aj miestom pripojenia budli poistkové spodĘ v rozpojovacej a istiacej skľini
NN.
6'Żiadatel' vybuduje na vlastné náklady:
- novú káblovú pľípojku z existujirceho NN káblového distribuěného ľozvodu do nového
e l ektľomero v ého r ozy áđzaě a
- elektľomeroý rozvádzaé požadujeme umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku
zvonka tak aby rozmedzię osadenia vyšky ěíselníka bolo od 1,0-1,7 metra
- pred elektromerom žiadame osadiť hlavný istič s hodnotou 3x25 A chaľ. B
Pred zahájením ýkopoqých prác je potrebné v dostatočnom predstihu vyt'ýěiť podzemné káblové
vedenia v majetku spoloěnosti Západoslovenská distribuěná, a.s.

Po dokončení elekÍroinštalačných pľác požadujeme predložiť správu z odbornej prehliadĘ a odboľnej
skúšky vybudovaného elektľického zariadenia a pľojekt skutoěného vyhotovenia el. prípojĘ
vypľacovaný podl'a ,,Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a kábloqých NN sietí
v podmienkach spoločnosti Západoslovenská distribuěná, a.s.

1o Á Śpp-ŕĺisfrihílÍ]ie e q rtwerĺené w sfannviskll č- TD/PS/ĺ\Tl)o l8/Pe zo rlňa )7 o4)'olB:
Súhlasí s ľealizáciou vyššie uvedenej stavby za dodľžania nasledujúcich podmienok:
vŠEoBBCľÉ pooľĺIENKY:
- Stavebník je povinný dodržať ochľanné a bezpeěnostné pásma existujúcich plynárensĘch

zariadeni v zmysle $79 a $80 Zźlkona o energetike,
- Stavebník je povinný pri realizárcii stavby dodrżať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi

navrhovanými plynárensĘmi zariađeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi
a inžiniersĘmi sieťami v zmysle STN 73 6005 a sTN 73 3050.

- Pred realizáciou zemných prác alalebo pređ zaćatím vykonávania iných ěinností je stavebník
povinný zabezpeěiť prostľedníctvom príslušných prevádzkovatelbv presné vy{ýěenie všetĘch
existujúcich podzemných vedení'

- pred realizáciou zemných prác ďalebo pred začatím vykonávania iných ěinností, je stavebník
povinný poŽiadať SPP-D o presné vyĘýěenie existujúcich plynárensĘch zaľiadeni na zźtklade
písomnej objednávky , ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP_dĺstľibúcia, a.s., Sekcia údržby'
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava alebo elektronicĘ, pľostľedníctvom online formuláru
zveĘneného na wębovom sídle SPP-D (www.spp-distľibucia.sk);

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaľiađenia, ohrozenia jeho pľevádzĘ alalebo
prevádzĘ distľibuěnej siete' SPP-D vykonáva bezplatne vyýěovanie plynáľenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyěovania nepresiahne 1 hodinu;

- stavebník je povinný prirealizétcii stavby dodržiavať ustanovęnia Zákona o energetike' VyhlášĘ ě.

50812009 Z.z', Stavebného zákona a iných všeobecne ztxazných právnych pľedpisov _ súvisiacich
technicĘch noriem a TechnicĘch pľavidiel pre plyn (TPP)' najmä 70Ż 0l,702 02,

- stavebník je povinný pri realizácii dodľžať technické podmienky stanovené v pľedchádzajúcom
vyjadrení SľP-D k Žiadosti o pľĺpojenie k distľĺbučnej sieti ěíslo 7002081117.

TECHNICKE PODMIENKY:
- stavebník je povinný realizovať qýkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu

od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vy!ýčení plynárensĘch zaľiadení výhľadne ľučne bezpouźitia strojoqých mechanizmov;

- stavebník je povinný zabezpeěiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru
plynu (HUP),

- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátoľ tlaku plynu (RTP) a meľadlo
do skrinĘ DRZ na hľanicu verejne prístupného a súkľomného pozemku tak, aby boli prístupné
z veľejného pľiestľanstva.

OSOBITNE PODMIENI(Y:
- Žiadne



l9.7. Slovak Telekom.a.s.. uvedené v stanovisku č. 661 l730713 zo dňa 07.l 1.2017:
- Pre vyznaěené záujmové nedôjde do sýku so sieťami elektronicĘch komunikácií
- Poěas rea|izácie stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku ě. 66l 1730713 zo dťla 07 .l1.2017

19.8. PROGRES-TS. s.r.o.. Ę'jadľenie zo dňa 05.l2.2017:
- v záujmovom území obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, parc. č. 1461230, máme
položené rozvody káblového distribuěného systému.
Týmto listom by som Vás chcel zároveřl požiadat', aby ste si u nás písomne objednali mĺnimálne
15 pľacovných dní vopľed vyfýčenie daných sietí.
V prílohe Vám zasielam oľientačný zźft'res s tľasou našich sietí.

1 9.9. rryDRoMELIoRÁCIE. š.p.. č,.i. 5 5 40 -2 l 12O l2ol7 zo dňa 02'1 l .ŻO 17 :

_ na parcele ě. 146/230 v k.ú. Miloslavov, urěenej na qýstavbu rodinného domu neevidujeme žiadne
hydromel io ľ aěné zariadenia v spľáve Hydromel iorácie' š.p.

19.10. obec Miloslavov. súhlas na povolenie malého zdľoja zneěistenia. č. 3494120l7-20l8lKK zo
dňa 08.0l.2018:
obec Miloslavov, ako vecne príslušný orgán na konanie podl'a $ 27 ods.1 písm.c) zttkonačll37/20l0
Z.z' o ovzduší, po preskúmaní žiadosti vydáva podl'a $ 17 ods'1 písm.a) zttkona o ovzduší súhlas na
povolenie stavby malého zdroja znęčisťovania ovzdušia - l x plynoqý zźnesný kondenzačný kotol
VIESSMANN VITODENS 200-w, TYP B2HA o max. menovitom tepelnom príkone 3,2 _ l9,0 kW
a kľbovej vložĘ na spalbvanie dľevnej hmoty.
PodmienĘ súhlasu :
l.PreukŁať v kolaudaěnom konaní vykonávacím projektom (rez' pohläd) odvádzanie zneěisťujúcich
látok zo spalbvania zemného plynu dymovodom s vyústením nad strechu a zo spalbvania drevnej
hmoty komínom,v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.
2.Maximálne obmedziť pri realizácii stavby zneěisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou
vznikajricou pri stavebných pľácach a pľęprave materiálu. Zariadenia, v ktoých sa manipuluje
s prašnými látkami zakapotovať.

19.11. obec Miloslavov. povolenie na zriadenie vjazdu zmiestnej komunikácie na spevnené plochy.
prislúchajúce k stavbe rodinného domu. ě. D-3493l2017-2018/KK zo dňa 08.01.2018:
obec Miloslavov povoĘ e zjazd z miestnej pozemnej komunikácie na parc.ě. 146ĺ238;k'ű.
Miloslavov, na susednú nehnutelhosť paľc.ě. 1461230.
PodmĺenĘ povolenia :

1. Ziadateľ zabezpeéi, aby v mieste napojenia nestála voda a nevytekala na miestnu komunikáciu.
odvádzanie dažd'ových vôd z peších komunikácií a spevnených plôch riešiť na vlastnom
pozemku.

2. Ziadatel' zabezpeěi dobré ýhl'adové pomery voýjazde na miestnu komunikáciu
vhodným technicĘm riešením stavby oplotenia.

3. Uzafrátací systém bľány bude riešený otváľaním dovnútra alebo posuvom'

19' 12. osobitné podmienĘv:
- Stavebník je povinný pľi realizácii stavby dodržiavať ěistotu a poriadok v súlade s platnými VZN

obce Miloslavov
- Stavebník je povinný čistiť stavbou znečistené pril'ahlé komunikácie.
- Dođávateľ stavby je povinný zabezpeěiť, aby stavebné mechanizmy pred ýjazdom zo staveniska

na miestnu komunikáciu boli dôkladne oěistené a nedochádzalo k jej zneěisťovaniu, čo by mohlo
mať za následok zníżenie bezpeěnosti cestnej premávky.

V stavebnom konaní nebolĺ vznesené žiadne námietĘ ani pľipomienĘ účastníkov konania
ani dotknufých oľgánov.
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odôvodnenie:
Stavebník David Kalmáľ, Biskupická 20,82I06 Bratislava v zast. DJ engineering, s.r'o.'

Kĺajná Ż3,900 42 Dunajská Luźntĺ podali dňa 11.1Ż.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia
v spojenom územnom a stavebnom konaní na novostavbu rodinného domu na pozemku paľc. ě.

1461230, k. ú. Miloslavov.
Dňom podania žiadosti bolo vo veci začaté stavebné konanie.

Vlastníctvo k pozemkom paľc. č. 1461230 kat' územie Miloslavov preukázal výpisom zkatastra
nehnutelhsti _ qýpisom z listu vlastníctva ě' Ż409.

Nakol'ko pľedložená žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby neobsahovala potrebné
náležitosti u 

"'nyśl" $$ 3,8,9 vyhlášĘ č,. 453l2o0o' stavebný úrad vyzval listom č. SÚ-348l/2o17-
ŻOl$ll/KK zo dňa 08.01.2018 stavebníka na jej doplnenie aztroveň konanie listom č. SÚ-
3481l2017-2018l2lŁ<K zo dřla 08.0l.2018 preľušil. Požadované podklady boli vurěenej lehote
doplnené'

Zaéatię stavebného konania bolo oznámené účastníkom konania a dotknuým oľgánom listom ě.

754/Ż018/KK zo dňa23.02.Ż0l8 a dooznámené listom č,.754l2018/YĺK zo dřn23.02.20l8. Nakol'lĺo
sa stavebnému úradu vľátila oznámená zásielka riěastníka konania p. Mgr' Lucii Ciľákovej, bytom
Macharova 7, 851 0l Bratislava, stavebný úľad preveľil trvalý pobyt tohto účastníka na MV SR sękcii
veľejnej spľávy, ktoľé potvrdilo adľesu tľvalého pobytu p. Cirákovej. Zuvedeného dôvodu stavebný
rirad dooznámil zaěatie stavebného konania verejnou vyhláškou pľe úěastníka konania _ p. Mgr. Luciu
Cirákovú, Macharova 7,851 0l Bratislava.

Stanoviská a požiadavĘ úěastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní
boli pľeskúm1né, skoordinované a zahrnuté do podmienok,tohto rozhodnutia. Svoje stanovisko
oznámili : oÚ Senec-odboľ ŽP-úsek oPaK a úsek oH, oÚ Senec _ pozemkový a lesný odboľ,
BVS'a.s., Západoslovenská distľibuěná,a.s., Slovak telekom &.S., SPP-distribilcia &.S.,

Hydromeliorácie' š.p., Progľes-TS, s.r.o., obec Miloslavov.
Ich podmienky pľe rea|izźtciu stavby sú uvedené v podmienkach stavebného povolenia.
NámietĘ úěastníkov konania neboli vznesené. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť
a priložené doklady v zmysle ustanovení $$ 58-ó5 stavebného ztlkona, priěom zistil, že povolením
stavby nebudú ohrozené veľejné záujmy, ani ohrozęné práva a právom chránęné zttujmy ostatných
úěastníkov stavębného konania.

Na zaklade horeuvedených skutoěností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie qýľoková časť
tohto rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo qýške 50'- Eur podl'a
položĘ 60 ods' a)l. zźtkona č,.l45ll995 Zb. o spľávnych poplatkoch, v znení neskorších pľedpisov.

Poučenie:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opľavný prostriedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doľuěenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov 1 81.

Rozhodnutie je po vyčeľpaní riadnych opravných prostľiedkov preskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poriadku (zźtkon ě. 162lŻ015 Z.z.).
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Rozhodnutie sa doľučí :

účastníci konania veľejnou vyhláškou :
1. David Kalmár, Biskupická 20,82I 06 Bľatislava
Ż. DJ engineeľing, s.r.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lużntt
3. JUDr. Matúš Ciľák, Hlaváěikova35,84I05 Bľatislava
4. Mgľ. Lucia Ciľáková, Macharova 7,851 0l Bratislava
5. Eva Cepanová, Vyšná Jedlbvá 50, 089 01 Svidník
6. Ľubomír Hodulík, ostredková 4,82l 02 Bratislava
7 . Ing. Ivana Hodulíková' ostredková 4,82l 02 Bratislava
8. Dana Lišaníková, Miloslavov 406' 900 42 Miloslavov
9. LAMIKRA' s.r.o.' Dopravná 2'955 0l Topol'ěany _ zodp. pľoj.
10. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181
ll. Znźmym a nezlámym úěastníkom konania - právnicĘm aĘzickým osobám, ktoých

vlastnícke alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov
a stavieb môžu bý'stavebným povolením pľiamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zveĘnením na webovom sídle obce Miloslavov podlä $ 26 ods. 2
zttkonač).71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doľuěenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa: 
-l, r; u rť Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podpis | ľeĺiatta' podpis

Na vedomie:
1. David Kalmár, Biskupická 20,82l 06 Bratislava - nemá úěinĘ doruěenia
Ż. DJ engineering, s.r.o., Krajná Ż3,900 42 DunajskáLužná - nemá úěinĘ doruěenia
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