
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č1.su-słol20L8lI<K V Miloslavove 31.05.201 I

Verejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENIE
obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný úľad podl'a $ 117 ods.l zákona č:.50119'76 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneĺí neskorších predpisov (stavebný zźtkon), podl'a $$
46,47 zttkona č:.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok), na zźtklađe vykonaného konanią
podl'a $ 66 ods.l stavebného złtkona vspojení s $ 10 vyhl.MŽP SR ě.453/2000 Z.z, ktorou sa
vykonávaj ú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

povol'uje

stavbu : ,, IBV Rz 6, fV. etapa _ Techniclĺá infľaštľuktúra a komunikácia"

stavebné objekty : So 04 - Distribučný ľozvod I\N

stavebníkovi : Západoslovenskĺĺ distľibučná a.s., čulenova 6,816 47 Bľatislava
ICO : 36 361 518
v zastúpení LT INVEST' s.ľ.o. Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov

miesto stavby : na pozemkoch parc. č,.50312,477ll,500/98' 500/82' 5001192,5001376,440lt;k.tt.
Miloslavov

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

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj
sU -3 4 19 l 20l 7-20 1 8/I(K zo dňa 1 0'o 1 .20 1 8, právoplatné dřr- 12'02.20 18.

Popis stavebných objektov:
so 04 - Distľibučný ľozvod:
Predmetom dokumentacie je povolenie a realizácia rozvodov verejných inŽiniersĘch sietí elektrickej
energie v lokalite RZ 6,IV. etapa. Pľojekt distribuěných rozvodov NN bol vypracovaný na zźtk|ade
vyjadrenia od spoločnosti Zttpadoslovenská distribuěná, a's., s ktorou bolo odsúhlasené nové
tľasovanie prívodného kź.ŕl'a z existujúcej trafostanice TS 400 kVA. v tejto transfoľmaěnej stanici
bude vymenený tľansformátoľ 400 kVA za 630 kYA. Prípojka NN bude zrealizovaná noým
kábloqým vedením NAYY-J 4X240 m2 uloźeným v zemi vo výkope' Káblové ľozvody NN budú
napojené z kioskovej trafostanice, umiestnenej v blízkosti pripravovanej obytnej zóny.
Pre napájanie navrhovanej zőny sa uvažuje s využitím existujúcej kioskovej trafostanice TS s
qýkonom (1x630kVA po výmene tľansformátora). Navrhované káblové vedenia budú napojené z
poistkoqých odpojovaěov trafostanice. Vývod bude istený poistkami PNA3Gg In:400. Nové káblové
vedenie bude pľerušené v noqých skriniach SR8 l/l až SR10 1/5 umiestnených v zelenom páse-resp.
chodníku' z ktoqých budú napojené káblové vývody do noqých elektromeroqých skľíň RE, kde bude
inštalované fakturačné meranie pre jednotlivé pozemky. Existujúca poistková skľiňa PRIS kovel bude
vymenená za novú SR hasma. Kľižovanie cesý IIVI054 bude realizované pretláěaním, pozdižne
vedenie káblov bude situované tesne pľi oplotení sadov Dobré jablká.
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Vetva ě.1 (pľívod) - vedená z tľafostanice /TS/ káblom NAYY-J 4x240mm2 dl.400,00m, kto4ý bude
ukoněený v poistkovej skrini SR8' l/l.
Vetva č'2 - vedená z poistkovej skľine SR8. 1/1 káblom NAYY-J 4x240mm2 dl.140'00m, ktoý bude
ukončený v poistkovej skľini SRl0. 1/3.
Vetva č.3 - vedená z poistkovej skľine SRl0. 1/3 káblom NAYY-J 4x240mm2 dl.135'00m, ktoý bude
ukoněený v poistkovej skľini SRl0. 1/5.

Vetva ě.4 (sluěka) - vedená z poistkovej skrilre SR10. 1/5 káblom NAYY-J 4x240mmŻ dl.60,00m,
ktoĘý bude ukoněený v poistkovej skľini SR10. 1/4.

Vetva č.5 (sluěka) - vedená z poistkovej skrine sRl0. l/4 kźtblom NAYY-J 4x240mm2 dl.l50,00m,
ktoý bude ukoněený v poistkovej skľini SRl0' l/2'
Vetva č.6 (slučka) - vedená z poistkovej skrine SR10. 1lŻkźlblom NAYY-J 4x240mmŻ dl.430,00m,
ktoqý bude ukoněený v trafostanici v poistkovej skrini SR.
Vetva č.7 (prívod) - veđená z poistkovej skĺine SR10. 1/5 káblom NAYY-J 4xŻ40mm2 dl.45'00m,
ktory bude ukončený poistkovej skrini PRIS kovel.
Technické údaje:
Napäťová sústava : 3PEN' 50 Hz,230Yl400V, TN-C
ochľana pred úrazom el. prudom bude prevedená podlh STN 332000-4-41:

- poŽiadavĘ nazttkladnű ochľanu (ochranu pred priamym dotykom) ěl.41l'2
ochrana pľed úrazom el. prudom pri poľuche:

- samoěinným odpojením od zdroja napź|ania
Istenie a dimenzovanie káblov a vodiěov podl'a sTN 332000-4-43
Farebné značenie vodičov podlh sTN 330l65
Elektrické zariadenie je zaradené podl'a miery ohrozenia do skupiny ,,B"'
Prostredie: stanovené protokolom o uľčení prostredia
Výkonová bilancia:
Inštalovaný príkon spolu (kW): 825,00
Súěasný príkon (kw): 247,50
Istič: 34x3x20A/B, 16x3x20A/B

Počet odbeľných miest: 34+76

Záväzné podmienĘ pľe uskutočnenie stavbyo uľčené podlh $ 6ó SZ :

1. Stavba sa bude rea|izovať podlä projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom
konaní, ktorú vypľacoval v 0l/20I8 zodpovedný pľojektant: JANELE, s.ľ.o., 956 38 Pochabany 104 _
Ing. Marek Gešnábęl' overenej v stavebnom konaní, ktoľá tvoľí neoddelitelhú súěasť tohto
rozhodnutia. Každá Zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí bý' vopred odsúhlasená
stavebným úradom.
2. So stavbou možno zaěať až,po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznźtmiť stavebnému úradu začatie stavby ($ 66 ods.3 písm.h/ SZ)'
4. Stavebník zabezpeěí vyqýěenie pľiestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pri kolauđácii stavby predloží stavebnému úľadu doklady o vy!ýěení
pľiestorovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zźlkona).
5. Pred zaěatím stavby stavebník zabezpeěi vyýěenie existujúcich podzemných inžinieľsĘch sietí ich
správcami.
6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená'' s Ęýmito
údajmi ; näzov stavby; meno stavebníka; názov Zhotovitel'a; meno kooľdinátora bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; teľmín zaěatia a dokoněenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť byť dodrźaný, stavebník poŽiadao predĺŽenie doby ýstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezač,a|o do dvoch rokov odo dňa' keď
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia je moŽné predĺziť
na žiadosť stavebníka podanej v pľimeranej lehote pľed uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné
povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sil zźlväzné aj pľe právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zákona).
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10. Stavenisko musí spĺĺať všetĘ technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zákona.
11. Pri realizácii stavby musia bý' v zmysle $ 43e stavebného zźlkona dodržané všeobecné technické
požiadavky na ýstavbu, vrátane všeobecných technicĘch požiadaviek na stavby użívané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a oľientácie (vyhl'é532l2002 Z.z., ktoľou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technicĘých požiadavkách na ýstavbu a o všeobecných technicĘch
požiadavkách na stavby użívané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie).
tŻ,Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodľžané ustanovenia vyhlášky Ministeľstva práce, sociálnych
vecí arodiny SR ě.14712013 Z.z.vznení neskorších predpisov' ktoľou sa ustanovujú podľobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdľavia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiaciclr
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na ýkon niektoých pľacovných ěinností.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznźlmi názov zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skončenia ýbeľového konania a doloži na stavebný úrad oprávnenie zhotovitel'a na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.l. stavebného zákona.
14. Na stavbe musí bý' vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác aż do skončenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu qýstavby musia bý zabezpeěené podmienky pre ýkon štatneho stavebného dohlädu
a vykonávaný autorsĘ dozor projektanta.
16. Stavebník musí zabezpeěiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom overená projektová dokumentácia stavby, pľávoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pri qýstavbe musia byť použité vhodné stavebné výľobky, ktoré budú splňať harmonizované
podmienĘ podlä Naľiadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č,.305ĺ201l, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných ýrobkov na trh a podmienĘ Zźk. č,.l33lŻ0|3 Z. z.
o stavebných qýrobkoch a o zmene a doplnení niektoqých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiých qýľobkov a materiálov.
18. DodrŽiavať ustanovenia vyhlášĘ MZ sR č,. 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotłích hluku, infrazvrrku a vibrácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostľedí.
19. Stavebnú činnosť, ktoľá svojimi úěinkami obt'ažuje okolie a je zdľojom hluku, otrasov a prachu'
možno vykonávať len vpracovných dňoch vpondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod.' vnoci
av dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeraný odpočinok apriaznivé Životné
pľostredie v zmysle zÁkona č,. 460/1992 Zb. v znení neskorších pľedpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pľi uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný poěas realizácie stavby zabezpečiť vytvorenie takých
opatrení, kto4ými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana żivotné prostredie'
Stavebník je povirrný počas ýstavby udrżiavať čistotu na stavbou meěistených veľejných
komunikáciách averejných priestranstvách adokoněovanie stavby zabezpeěiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný mateľiál uložený na pozemkoch' ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
22. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na ľiadenťl skládku odpadu, pľípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu pľedloží na oÚ Senec _ odboľ starostlivosti oŻP, odpadové
hospodráľstvo; ku kolaudáciĺ predloží stanovisko oÚ Senec, odboľ soŽP, úsek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
23. v pľípade nevyhnutného qýrubu drevín alebo kroviĘých poľastov, ak budú dotknuté výstavbou'
pożiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zźtkona č,. 54312002 Z.z. o ochrane prírody akrajiny pľíslušný úrad
o súhlas na ich ýľub.
24.Y prípade nálezu kultúľne cenných pľedmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody ako
i archeologicĘch ná|ezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úľadu alebo príslušnému oľgánu.
25. Dokoněenú stavbu možno uŹívať len na zÍk|ade kolaudaěného rozhodnutia, o ktoré stavebník
pożiada príslušný stavebný úrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník predloŽí doklady primerane podl'a $$ 17'18 vyhl.MZP SR
ě.45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zźlkona, najmä certifikáty
a atesty zabudovaných stavebných qýrobkov a materiálov, ýsledĘ pľedpísaných skúšok a revizii
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke, poľealizačné
zameranie stavby, odovzdávac íl prebeľací protokol.
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27. Stavebník je povinný pri uskutoěňovaní stavby đodľżať podmienĘ, uveđené v stanoviskách
dotknuých orgánov :

27'1. Západoslovenská distľibučná.a.s. zo dňa 04.04.20l 8:

Z hl'adiska ľozvoja siete eneľgetiĘ s pľedkladanou pľojektovou dokumentácĺou pľedmetnej
stavby ,, IBv Rovĺnka - Miloslavov, čast' Alžbetin Dvoľ, IBv RZ6' fV. etapa v ľozsahu:
Rekonštrukcia TS a lľN distribučný ľozvod'o ako dokumentáciou pľe stavebné povolenie
v zásade 

'súhlasíme'o 
za pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok:

l.Hoľe uvedená stavba bude napojená zexistujúcej kioskovej TS0002-011 po jej ľekonštľukcii
na TS o výkone 630 kvA, z nového NN lűĺblového distľibučného ľozvodu po jeho vybudovaní a
uvedení do prevádzĘ. Rekonštľukcia TS spočíva vo výmene existujúceho tľansfoľmátoľa o
výkone 400 kvA za tľansfoľmátoľ o výkone 630 kvA. Nový IttN lĺńblový distribučný ľozvod
bude ľealizovaný lcĺblom NAYY-J 4 x 240 o dĺžľe cca 1360 m. Nový NN káblový dĺstľibučný
ľozvod bude okľuhova5lý cez 5 ks NN skľine SR a bude pľepojený na existujúci NIN lcńblový
distľibučný ľozvod na Stvrtockej ul. cez existujúcu lIN skľiňu PRIS4 č. 2031002 po jej výmene
na I\N skľiňu sR3/4. Výmenu tľansfoľmátoľa v Ts0002-011 a vybudovanĺe NN káblového
rozvodu distribučného chaľakteľu zabezpečí v ľámci vlastnej investície spoločnost'
Západoslovenslĺĺĺ distribučnál &.S. na základe Zmluvy o spolupráci č. 1818100018-2o5
uzatvoľenej medzi spoločnost'ou Západoslovenská distľĺbučná a.s. a investoľom.
2.Jednotlivé lcáblové pľípojky NN vľátane skupinových elektľomerových rozvádzačov
a elektľomerových rozvádzačov vybuduje na vlastné nĺĺklady investoľ, pľičom deliacim miestom
budú poistkové spodĘ v h[N skľiniach SR.
3. Skupinové elektľomeľové rozrádzač,e a elektľomeľové ľozvádzače budú umiestnené na
veľejne pľístupnom mieste na hľanici pozemku zvonka tak, aby boli pľístupné pľacovníkom
eneľgetĺĘ v každú dennú a noěnú dobu-zodpovedný investoľ.
4. Hlavný istĺč pľed elektľomeľom bude max.3 x 20 A chaľ. B pľe každé odbeľné miesto.
5.Pľipojenie budúcich koncoqých odberatelbv bude ľiešené samostatne ĺa zźlklade Zmlűv o pľipojení
odbeľných elektricĘch zariadeĺí žiadatelbv do distribuěnej sústavy spoloěnosti Západoslovenská
distľibuěná a.s.' po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
6'Żiadame ľešpektovat' všetky eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenslľá
distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č.Ż512012 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakľeslbvanie sietí je možné vykonať pre zańadenia VN
aNN na tíme správy energeticĘých zaľiadení VN aNN Bľatislava _ mesto' Hľaniěná ě.l4, pre
zariadeniaWN a zariadeniaoznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova ě.3.

7. Požadujeme dodľžanie ochľanného pásma všetĘch VvN, VN a NN vedení definovaných podl'a $

43 Zákona o energetike č,.25112012 Z.z. ao Zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie (oboznámenie) všeĘch osôb
vykonávajúcich ěinnosť alebo zdrŽujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti pľáce v blízkosti
WN' VN a NN vedení.
8'Pľe potreby budovania energetických zariadení poskytne żiadateľ pľeváđzkovatelbvi pozemok
(koridor) ľesp' priestor, vhodný pre budovanie energetického zaľiadenia. Majetkoprávne
vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
9.V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súěasť distribuěného
ľozvodu el. eneľgie budú osadené na pozemku iného vlastníka' je potrebné riešiť pred realizáciou
predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie ýchto zariadeni v zmysle
platnej legislatívy, priěom nebude úětovaný pľenájom poěas ich životnosti.
l0.Pľed zaéatim zemných pľác na energetichých zariadeniach budovaných vtejto stavbe je potľebné
v navrhovaných tľasách poźiadať o pľesné vyĺýčenie a identifikovanie káblov patľiacich spoloěnosti
Západoslovenská distľibuěná,a. s.

ll.Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoloěnosti Západoslovenská distľibučná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zqýšenou opatrnostbu - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať
bezpečnostné pľedpisy a ustanovenia príslušných STN.
lŻ. Pri pľácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distľibuěná, a.s. požiadať
pracovníka TSEZ Bratislava, Hľaniěná 14 o technický dozoľ'
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13. Pred zahrnutím výkopov (káble VN aNN uloŽené vpieskovom lôžku smechanickou ochľanou
a chľáničiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, Hraniěná 14.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribućná/ Západoslovenská eneľgetika, a.s.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

27 .Ż. ORIIaZZ v Pęzinku ě j. oRÍ1Z-PK2-2018l000358-2 zo dňa2l.02.Ż018:
_Srihlasí bez pripomienok

27.3. ř{YDRoMELIoRÁCIE.š.p.. Zmluv a ě. I-HM/008_20 1 8/ l 1 0 :

Zm|uva č. I-HM/008-20I8l110, uzatvoľená medzi poskytovatelbm Hydľomelioľácie' š.p.' Vrakunská
29,825 63 Bľatislava a objednávatelbm spoloěnosťou LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 7452,900 4Ż
Miloslavov' ěl. I bod 5: Poskýovatel'súhlasí s vydaním stavebného povolenia pľe stavbu,,IBV RZ ó -
Technická infraštruktúľa a komuniktrcia", na pozemkoch na ktorych sa nachádza predmetné závlahové
potrubie s podmienkou, Źe majetkoprávne vysporiadanie predmetu kúpy bude po udelení súhlasu
MPRV SR, najneskôr pred zaěatim kolaudaěného konania hore uvedęnej stavby. V prípade, že sa
nesplní táto podmienka nebude posĘrtovatel'súhlasiť s vydaním kolaudaěného rozhodnutia'

)1 i TTYDROMELIOR
^ 

í-TF ń a^/t adľenie č,.909-2/l)nDn1 R zn áňc 1R ô/ ?nlRs

Po preveľení predloŽenej dokumentácie, ýkľesu č. 0l ,,Koordinačná situácia" stavby ,,BV, Lokalita
RZ6 . fV. etapď' a dostupných mapoqých podkladov konštatujeme, że parcely ě. 50018Ż, 500/98,
500/192,500/376,5001399 až 5001431,50312' 44017,477/1 vk.ú. Miloslavov sa nachádzajrń
v záujmovom území vodnej stavby ,,ZP HŽo II." (evid. č). 5202 l33), ČS 3 st' ěasť _ Šwľtok na
ostrove 23 (evid. č,' 5202133 017) v správe Hydromeliorácie, š.p.
Na paľcelách ě. 500/399, 5001400,5001376 sa nachádza zźlvlahová vetva ,,C" DN 300, objekt ,'rúrová
sieť 3" (evid. ě. 5Ż02 I33 016) uvedenej vodnej stavby.
Stavebné objekty So 01 Hľubé terénne úpravy, So 02 Pľedlženie veĘného vodovodu' so 03
Predlženie verejnej kanalizácie, so 04 Distľibuěný rozvod NN, So 06 Komunikácie a spevnené
plochy budú kľižovat'na parcele č. 500/376 záv|ahovil vetvu,,C" DN 300.
Stavebný objekt So 08 zemné pľípojĘ NN _ elektľická pľípojka 4x35 mm2 bude kľižovať _ 2x na
parcele č,' 5001376 závlahovú vetvu ,,C" DN 300.
Distľibučný rozvod NN _ So 04 bude kľižovat'na parcele č:.47711závlahovú vetvu,,C4" DN 250.
Jedná sa o vetvu č. 1 (prívod) bude vedená z tľafostanice káblom NAYY-J 4X240 mm2 dl. 400,00 m,
kto4ý bude ukončený vpoistkovej skrini SR8.7ĺl aovetvu č.6 (sluěka) bude vedená zpoistkovej
skľine sR10.1/2 káblom NAYY-J 4X240 mm2 dl. 430,00 m' kto4ý bude ukoněený vtrafostanici
v poistkovej skrini.
Stavebný objekt So 05 Verejné osvetlenie sa závlahovej vetvy o,C" DN 300 nędotkne.
VpríloheVámzasielamesituáciečastizávlahovejstavbyvM1:5000aM1:2500sorientačným
vyznaěením ěasti záujmového územia ztw|aĘ, zźwlahoých potrubí, navrhovanej stavby aľiešených
parciel.
S vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,IBV, Lokalita Rz6 _ TV. etapď' v k'ú' Miloslavov
sťlhlasíme s nasledovnými podmienkami:

_ majetkoprávne vyspoľĺadat' na parcelách ě. 5001399,500/400, 500/376, 50014Ż5' 5001426
v k.ú. Miloslavov ěasť veĘĺ ,,C", objekt ,,rúrová sieť 3" (evid. ě. 5Ż0Ż l33 016) záv|ahovej stavby

,,ZP HŻo II." (evid. č). 5202 133) po udelení súhlasu MPRV SR, najneskôr pľed zač.atím
kolaudačného konania navľhovanej stavby.
Postupovať sa bude podl'a $ 45a ods. l a3 zákona č,.92l199I Zb. o podmienkach pľevodu majetku
štátu na iné osoby v znęni neskorších pľedpisov v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodáľstva
aľozvoja vidieka Slovenskej republiĘ kčinnosti rezortnej majetkovej komisie ajej postupe pri
nakladaní s majetkom štátu.

- v prípade, že nebude splnená tato podmienka, nebude Hydromeliorácie, š.p. súhlasiť
s vydaním kolaudaěného rozhodnutia na navrhovanú stavbu.

Pľi kľižovaní So 04 Distľibučný rozvod NN - vetvy č. 1 avetvy č.6 na parcele ě.477/1 so
závlahovou vetvou,,C4* DN 250 Źiadame dodržať nasledovné podmienĘ:
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- križovanie So 04 Distribučný rozvod NN _ vetvy ě. 1 a vetvy ě. 6 so zÍx|ahoým potrubím
navľhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 ,,Kľižovanie a súbehy
melioraěných zariadeni s komunikáciami a vedeniami" zr. 1983

- zahź|enie pľác oznámiť min. 14 dní vopľed pracovníkovi Hydromelioľácie, š.p', dislokované
pľacovisko Bratislava _ kontaktná osoba Ing' Beľnát, č't. 0903 997 967

- presnú trasu závlahového potľubia tiadame premietnuť do dokumentácie pre stavebné
povolenie

- káblové vedenia v mieste kľižovania so zavlahoqým potrubím uloŽiť do chľániěĘ min. 0,5 m
pod závlahové potrubie

- vykopy v mieste kľižovania vykovať ručne
- k ukoněeniu pľác primať zástupcov Hydromeliorácie, š.p.' ktorí protokolárne (zápisom do

stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác
- v pľípade poškođenia majetku štátu _ závlahového potľubia, ku ktoľému má Hydromeliorácie,

š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodlrého stavu na náklady investora
Pľojektovri dokumentáciu Žiadame doplniť o zákľes závlahového potrubia' veĘ/ ,,C4" DN 250 do
situácie a o vzoľový detail kľiŽovania navrhovaného káblového vedenia so závlahoqým potrubím.
Doplnenú PD Žiadame predložiť na odsúhlasenie ešte pľed vydaním stavebného povolenia.

'7 
< ĺ.)II Śpnpn-nÁhnr Śn7P ílcalr P\/ rnli qÁľcnie c .ou- sĆ-ÔŚ7p-' n1'7 l0.I sn1 R-nn?-Gll zn rĺňcnŻp

07 .r1.2017:
Po pľeštudovaní predložených podkladov okĺesný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné
prostľedie' konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť nesplňa kritériá podľa $ 18 zákona č).24/2006
Z'z' o posudzovaní vpýov na životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoĘ podl'a pľílohy č' 8 zákona, preto nepodlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle ztlkona č,. 2412006z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektoqých zákonov.
Zźroveřl Vás upozoľňujeme, že podl'a prílohy ě.8 zákona č,'2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
Źivotné pľostľedie a o zÍnenę a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov:
-PľojekĘ ľozvoja obcí vrátane a) pozemných stavĺeb alebo ich sriboľov (komplexov)' ak
nĺe sú uvedené v iných položkách tejto pľílohy) v zastavanom území od 10 000m2 podlahovej
plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy' podliehajú zistbvaciemu
konaniu,

_Pľojekty ľozvoja obcívľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk' podliehajú
zisťovaciemu konaniu.

)1 Á, (\l T Ś.enec nÁhn" soŽp _ ít celĺ IJ ě ÔII-Śŕ--ÔŚ7p/)$1Rls'7Á1_Sl zn Áňq )) fi) )n1R'o
- nemá námietĘ proti realiztłcii pľedmetnej stavby.
l. Pri ľeal.izácii stavby je potľebné dodľžiavať zźtkon č.7912015 Z. z. oođpadoch asúvisiace
všeobecne ztpäzné právne predpisy platné v odpadovom hospodáľstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutoěňovania stavebných prác je pľávnická osoba
alebo ffzická osoba _ podnikatel', pľe kÍoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajri a pre

Ęzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá zanak|adanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a $ 14 _ drźitel'a odpadu

podlä zétkonač).79/Ż01'5 Z. z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovať azflromażd'ovať výriedené

podľa dľuhov odpadov apoddruhov ( katalógoqých ěísiel uvedených vo vyhláške łĺŻp SR č.

36512015 Z. Z., ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpeěiť pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným neŽiadúcim únikom azabezpeěiť spracovanie vzmysle hierarchie
odpadového hospodáľstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z ęvidencie pľíslušnému okľesnému
úradu, odboru starostlivosti o životné prostľedie v zmysle $ 14 ods. l písm. Đ a g) zttkona
o odpadoch' v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášĘ MZP sR č,.36612015 Z. z' o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný poěas
stavebných prác použije na úěely qýstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
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nejde o odpad. Inak sa povaŽuje za ođpad, s ktoým je potľebné nalotiť v súlade so zákonom
o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okľem iného zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci aj pľe komodity sklo, kovy' biologicĘ rozloźiteľný odpad zo zÍhľad
a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbeľe odpadov vzniknuĘých zrealizácie stavby a ich
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudaěnom konaní v zmysle $

99 ods. 1 písm. b) bod 5 zttkona o odpadoch.
Toto vyjadľenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźlkona o odpadoch povaŽuje za zźp'azné stanovisko pľe úěely
stavebného konania podl'a zálkonaě. 5011976 Zb. o inemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení
neskorších pľedpisov' nenahľádza povolenie, súhlas anieje rozhodnutím podlä predpisov o spľávnom
konaní.

o'l t aĺi Śenec- nĺĺhnr s.'žp _ liqek í)PqK ě ÔIl-Śc-os7p-?o1 R/5'745/\IIM z'a o) )o1R:dňa 15

1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného t;zemia obce a v űzemí, pre ktoľé platí prqý stupeň ochrany
v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
2.R:ealizácia stavby nepredstavuje ěinnosť podl'a zäkonav ilzemi zakázanű.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochľany .

4. V pľípade nevyhnutného ýrubu dľevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme' že
mimo zastavaného űzemia obce sa podlä zélkona vyžaduje súhlas na qýrub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo ýške 130 cm nad zemou akroviých poľastov sqýmeľou nad 20 m2,
o súhlase na ýľub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zÍlkonaje pľíslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochrany prírody a kľajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochĺana pľírody
_ ošetrovanie, udrŽiavanie aochľana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina
chráni celá (koľuna, kmeň' koľeňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástľojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom
páse ukladať potrubia akáble vo vzdialenosti l,5 m od osi stromov' Výkopové práce vblízkosti
stromov a kríkov sa budú uskutoěňovať ruěne s dôrazom na ochranu ich koreňoqých systémov.
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich dľevín. Narušené trźlvĺaté poľasý budli upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatrźxnením'
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný široĘ pás na zalożenie technickej ze|ene s rešpektovaním
ochranných pásiem inžinieľsĘch sietí.

,7 R spp-ŕĺi<fľihlicin c Ś qfnnoviqkn č. TD/NS/0086/?0 RlGÁ zo dňaŻ1 o) )o1R:I

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pred realizáciou zemných pľác ďalebo pred zaěatím vykonávania iných činností, je stavebník

povinný pożiadať SPP-D o presné vy{ýčenie existujúcich plynárenských zaľiadeni na zźlk|ade
písomnej objednávĘ, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP_distľibriciao a.s., Sekcĺa údľžby'
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektronicĘ, pľostľedníctvom online formuláľu
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme pľedchádzaniu poškodenia plynáľenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky ďalebo
prevádzky distribuěnej siete' SPP-D vykonáva bezplatne vytyěovanie plynárensĘch zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba výyěovania nepresiahne 1 hodinu;

- stavebník je povinný oznámiť zaěatie pľác v ochľannom pásme plynárensĘch zariadeni zástupcovi
prevádzkovatelä SPP-D (p. Rudolf Hiľner, te|.ć,. +4ŻI 332423300) najneskôľ 7 dní pľed
zahź|enim plánovaných prác ;

- stavebník je povinný zabezpeěiť pľístupnosť plynáľenských zariadení poěas realizácie činností
z dôvodu potľeby prevádzkovania plynárensĘch zariadeĺi, najmä qýkonu kontroly ptevádzky,
űdrżby a ýkonu odbomých prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštľukcie (obnovy)
plynárensĘch zariadení;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a ýkon kontroly realizácie
činností v ochrannom pásme plynárensĘch zariadení;
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- stavebník je povinný realizovať ýkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú stranu
od obrysu existujúcich plynáľensĘch zaľiadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vyĘýčení plynárensĘch zaľiadení výhľadne ľučne bezpouŹitia strojoqých mechanizmov;

- ak pri ýkopoqých prácach bolo odkľyté plynárenské zaľiadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pľed zasypaním qýkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu aobsypu plynovodu auloženia výstraŽnej fólie; výsledok kontľoly bude
Zaznamenaný do stavebného denn íka;

- pľístup k aĘmkoltek technologicĘm zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
pľísne zaktnaná, pokial'sa na tieto pľáce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D;

- odkľyté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt poěas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu rea|izovať také terénne úpľavy, ktoľé by zmenili jeho
doterajšie krytie a nĺbku uloženia, v pľípade zmeny úľovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárensĘch zariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- kaźdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izoläcie potrubia, musí bý' ihned'
ohlásené SPP_D natel ě' 0850 111727;

- upozorňujeme, że SPP-D môže pri všeĘch prípadoch poškodenia plynárensĘch zaľiadení podať
podnet na Slovenskú obchodnri inšpekciu (soD' ktoľá je opľávnená za porušenie povinnosti
v ochľannom ďalebo bezpeěnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300'- € až 150 000,- €, poškodením plynáľenského
zaľiadenia môže dôjst'aj kspáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podľa $ 284 a $
285, pľípadnę tľestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzĘ všeobecne pľospešného
zariadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 ákona ě. 30012005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebníkje povinný prirealiz.źtcii stavby dodrŹiavať ustanovenia Zźtkona o energetike' Stavebného
zátkona a iných všeobecne zźxđzných právnych pľedpisov, ako aj podmienĘ uvedené v Zápise
zvyĘýěenia plynáľensĘch zariadeni ataktieź ustanovenia TechnicĘch pravidiel pľe plyn (TPP)
najmä 702 0Ż, 70Ż 01, 906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať azoh|'adniť existenciu plynárensĘch zaľiadení ďalebo pľi
ochranných ďa|ebo bezpeěnostných pásiem;

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navľhovaných vedení s existujúcimi plynáľensĘmi
zariađeniami dodľžať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 ó005 a TPP 906 01;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárensĘch zariadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o eneľgetike umiestňovať nadzemné stavby, kontľolné šachty, trvalé porasĘ a pod.

OSOBITNE PODMIEhIKY:
- žiadame ľešpektovat'všetĘ plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatĘ

?7 0 Qlnĺląlz'l'oloL^- o o ''.'oÁoĺÁ rr aĺąĺnĺricLrl ř ÁÁ1 1RÔ/ĄÔo zn Áňą 6, h') .2018
- Pre vyznačené záujmové dôjde do styku so sieťami elektronicĘch komunikácií (d'alej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom' a.s' ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Poěas realizácie stavby dodržať podmienĘ uvedené v stanovisku č,. 6611804509 zo dňa 16.02.2018
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade,, źe zámer stavebníka, pľe ktoý podal uvedenú žiadost'o je v kolíziĺ so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma dchto sietí'
je stavebník po konzultáciĺ so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečit':
oochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkĺétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

.Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potľeby pľemiestnenia telekomunikaěného
vedenia

oodsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telękomunikaěného vedenia
V lokalite pľedmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s pľeložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikaěnej pľípojĘ) iba zmluvný partner: Július Yarga,julius'vaľga@nev ,

0903 4ss788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkěnosťou.
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2. Pri aĘchkolŤek pľácach, ktorými môžu bý ohľozené alebo poškodené zaľiadenia' je
žiadatel' povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenia Ęm,źe zabezpečíz
oPred zaěatím zemných prác vyĘýčenie avyznaěenie polohy zariadení pľiamo na povrchu terénu,
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonźpať zemné pľáce, s vyĘýčenou

a vyznaěenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm

skutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povrchu teľénu
oUpozomenie zamestnancov, aby pri prácach vmiestach vyskytu vedení azariadeni pracovali

s najväčšou opatľnosťou a bezpodmienečne nepoŽívali nevhodné ntradia(napľ' hlbiace stroje)
oAby boli odkryté zariadeniariadne zabezpeéené protiakémukolŤek ohrozeniu, krádeŹi apoškodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na každú stľanu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblamipľed jeho zakrýím ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne ćíslo lŻ129
ooverenie ýškového uloženia zaiadenia ruěnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak

Telekom' a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariađeniavykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade, že poěas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zniźiť krytie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavĘ napojenia lokaliĘ' ľesp. objektu, na VSST (veľejná siet' ST) je
potľebnésipodat'žiadost'ouľčeniebodunapojenia@).
4.Ziadame dodľžat'platné predpisy podl'a sTN 73 6005 pľe pľiestoľovú tĹpľavu vedení v plnom
ľozsahu.

'7 
l n I\/t\/ qp Ôpp .' Ś,enni ÔI)T x nl?p7-cĆ-Ô -n'7\l)n1R za Áňq 15 n' ,ol RZ DI-1

oDI Senec s pľedloženým návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle pľedloženej žiadosti
a pľojektovej dokumentácie po posúdení dopravno _ bezpeěnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za
splnen ia nasledovných pođmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia byť riešené vsúlade sSTN 73 6056 (bod ě' 18), tak' aby bol
zabezpečený nálež'iý rozhl'ad pri vychádzaní zpozemkov na komunikáciu _ žiadame stavebný úľad.
ab}i pri povol'ovaní oplotení shiktne zabezpečil dodržanie uliěnej čiary. tj. 2.0 m od okraja vozovky.
- odstupy azalomęnia oplotenia pozemkov musia byt'vsúlade spožiadavkami STN 73 6102
o rozhl'ade v kľižovatkách,
- objeĘ meracích zariadeni inžinieľsĘch sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoru
komunikácií,
- pľiechody pre chodcov požadujeme osvetliť veľejným osvetlením v zmysle vyhlášĘ é.9/2009 NN
SR a STN 736110,
_ chodníĘ požadujeme riešiť bezbariéľovou úpravou v mieste styku s komunikáciou v súvislosti
s pohybom telesne azrakovo postihnuĘých osôb, v zmysle pľávnych noriem a technických pľedpisov
(vyhláška č,.912009 Z.z,vyhläśka č:' 532/2002 Z'z.),
- pľe potľeby každého z rodinných domov musia bý navrhnuté minimálne 3 parkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku' z tohto počtu bude jedno miesto uľěené pľe návštevy v zmysle STN 73
6110/z2 (do celkového počtu môžme zarćúať aj garážové státie),
- okraj DZ nesmie zasahovať do volhej šírĘ pril'ahlého jazdného pruhu, spodný okraj DZ (aj

dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povrclrom ěasti komunikácie, v ktorej je znaěka umiestnená,
v zmysle STN 018020,
- toto stanovisko nenahľádza povolenia iných správnych a dotknuých orgánov aorganizácii aplati 6
mesiacov od vydania. Akákol'vek zmena vyššie uvedenej stavby máza následok neplatnosť stanoviska
ODI SC,
- Investor pred zaěatím stavebných prác zasahujúcich do dopľavného priestoľu pril'ahlých
komunikácií, je povinný pľedloŽiť pĄekt organizácie dopľavy poěas qýstavby _ prenosné dopľavné
značenie, na tunajší oDI sC na jeho odsúhlasenie, najneskôľ 30 dní pred jeho zaéatim,
- TDz, żiadame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôľ 30 dní pľed kolaudačným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,
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- oDI Senec bude oznámené meno a telefonny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť
osadenia znač,enia poěas prác, najneskôľ 24hod. pred zaěiatkom osadenia DZ.
- oDI Senec żiada, aby bol včas infoľmovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol věas prizvaný ku kontľole použitia resp. osadenia dopravného značenia.
Doporuěujeme príslušnérnu stavebnému a obecnému úľadu. aby rozvojové poplatĘ. Ęvbeľané obcou

na doriešenie

aj ob}łĺatel'ov obce.
K použitiu odsrihlaseného trvalého a doěasného dopľavného znaěeniaje potrebné Ęvdať uľčenie ($ 3
7Álznĺq ř ?{/1oÁ 1Zb ktoľé žiadame zaslať k hoľe lrrrcr{enÁmrr ňícIrr1

17 11 Q\/D š n *^,ioÁ.o-io x i ac e\/p ŕ\7 TłÁ <1/'nt Qĺ11 zn áňą 1{ Ô{ ')Ôĺ R .

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

1. K umiestneniu stavby a technickému riešeniu nemáme pripomienĘ.
2. Pri rea|izácii żiadame dodržať ustanovenia zźlkona ě.36412004 Z.z. o vodách'
3. Územie sanacháđza v Chránenej vodohospodáľskej oblasti Żitného ostrova' na základe ěoho

požadujeme dbať na zqŕšenú ochranu podzemných a povrchoqých vôd..
4' Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchoých a podzemných vôd.

27.12. TW SUD Slovakia s.r.o'. odboľné stanovisko ev. č,.0253l20ll8lBT/oS/DoK zo dňa
14.02.2018:
Pľojektová dokumentácia spĺňa poŽiadavky bezpeěnosti technicĘch zariadeni, v ľozsahu podl'a
pľedloženej pľojektovej dokumentácie.
odborné stanoviskoje vydané pre účely stavebného povolenia.
Upozoľnenie na plnenie požiadaviek iných pľedpisov:
- Pracovné pľostriedĘ - technické zariadęnia navľhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť

do prevádzky v zmysle $ 13 ods. 3 a 4 zálkona ě. 124/2006 Z. z' v znení neskorších pľedpisov a $ 5
ods. 1 naľiadenia vlády sR č).392ĺŻ006 Z. z.len, ak zodpovedajú pľedpisom na zaistenie bezpečnosti
aochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontľoly po ich inštalovaní pred ich prvym pouŽitím, aby
sa zabezpećila ich spľávna inštalácia a ich spľávne fungovanie.

- Spľievodná technická dokumentácia k navrhovaným technicĘm zaľiadeniam musí bý vypľacovaná
v štátnom jazyku najmenej v rozsahu ,,Návodu na používanie" (inštľukčná príľučka pľe používatel'a)
v zmysle č,|. 1'7 .4 'Ż prílohy ě. I Smernice Európskeho parlamentu a ľady Ż006ĺ42ĺEs a ěasti 6.4 STN
EN rSO 12100.

Upozoľnenie:
- Projektová dokumentácia obsahuje neplatné právne predpisy napríklad STN 330300, STN 330165,

sTN 332000-5-523, STN 332310, STN 332320, STN 342410, STN 334510.
Poznámka:
TÜV sÜD Slovakia s.r.o. ,môŽe vykonať inšpekciu podl'a STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením
súladu vyhotovenia stavby a technicĘch zariadení, ktoľé sú v nej inštalované alebo namontované,
s požiadavkami bezpečnosti technicĘých zariadeni ( v príslušnej etape ýstavby - technicĘ dozoľ
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko p|atíza týchto podmienok:
Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodržané všeobecné ztpđzné právne pľedpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odboľnom stanovisku sa vďahujú len k posudzovanej
dokumentácii. odborné stanovisko nie je moŹné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zźlkaznika
rozmnożovať inak než vcelku.

27.13. KrajsĘý pamiatkov'ý úľad Bľatislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2O17/23496-
Ż|87872/PRAzo dňa 08.11'2017 :

Súhlasí s umiestnením arealiztlciou pľedmetnej stavby, ktoľá sa neđoýka náľodnej kultúľnej
pamiatky evidovanej v Ústrednom Zozname pamiatkového fondu SR a nenachádzasana
pamiatkovom území, s podmienkou:
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- V prípade archeologického nálezu ntiezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podl'a $ 40
ods.2 a3 pamiatkového zákona oznźtmi nález KPÚ anźllez ponechá bezo zmeny až do obhliadĘ
KPU alebo ním poveľenou odborne spôsobilou osobou.

Toto záv'ázné stanovisko po uplynutí troch ľokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť, ak nedošlo
k jeho použitiu na úěel, na ktoré je uľěené. Neuplatňuje vecne príslušné zźnjmy na uľbanisticko-
architektonickom ľiešení predmetnej stavby aje podkladom pľe vydanie ľozhodnutia stavebným
úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

27'14. BVS. a.s.. vyjadrenie ě. 6489/4020/2018/\4e zo dňa 01.03.2018:
I. Z hl'adiska situovania navľhovanej stavby
- k projektovej dokumentácii pre vydanie územného ľozhodnutia sme zaujali listom zn.
45362/402012017 lMe zo dňa 79 'l0 .20|7 , podmienĘ ktoľého žiađamę dodrżať .
- pri realizácii stavby Źjadame rešpektovať exist' vodovodné a kanalizačné potrubia vrátane
ochranného pásma, vsúlade so zak. č,.442/2002Z.z'- š 19,, oveľejných vodovodoch aveĘných
kana|izźrciźrch".
Akákol'vek ěinnosť v ochrannom pásme našich zaľiadení môže byť vykonávaná iba so súhlasom
a podlä poĘnov BVS.
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjađrujeme' trasovanie podzemných IS
sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov ľešpektovať ochranné
pásmo existujricich i navľhovaných VH sietí _ v súlade so zák. č). 442/2002 Z.z. ,,O veľejných
vodovodoch aveľejných kanal.izźrciách* - $19.
Platnosť tohto vyjadľenia je 2 roĘ.

?7 15 IVÍÔ sp ÁqTVí Elľqfisląrrq rnrioÁrcnie ň ł ÁqN'-?í)-)?1)l)fi1'7 zn Äňq i) 1n)n1'7,
S realizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených
podmienok. Investor /projektanť je povinný informovať o ýchto podmienkach pľíslušný űzemĺý
orgán a stavebný úľad.
Spojovacie káble ani iné inžinieľske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby
evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných paľametľoch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva ľoĘ a to súčasne pre všetĘ d'alšie stupne pľojektu i pre všetĘ ďalšie konania.
Na jeho ztlklade je možné vydať územné i vodohospodáľske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (pĄektant) je povinný doruěiť ho v odpise všetĘým d'alším oľgánom a organizáciám' ktoré
budú na akcii zainteľesované, aby sa zabrźlnilo ďalšiemu pľerokovaniu.

?7 1Á DPí)ŕ]PFQ-'|'Q crn .^,ioÁ'o-ioonÄř,o 1<n,),)Ôĺa

- v danej lokalite obec Miloslavov, katastľálne územie Miloslavov, paľ. č. 500182,500/98, 5001792,
5001376, 500/399-5001431, 503/2, 440lI, 47711, názov stavby ,,IBV, RZ6 _ fV. etapa", nemáme
položené rozvody káblového distľibuěného systému'

27.17. MICHLoVSKY. spol. s r.o.. vyjadrenie ě. BA-0579/20l8 zo dňa 19.02.2018:
- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovatel'a orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bľatislava

27. 1 8.osobitné podmienĘ:
- Stavebník je povinný pľi ľealizácii stavby dodľžiavat' čistotu a poľĺadok podl'a VZN

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

staveniska na miestnu komunilĺĺciu boli dôkladne očistené a nedocháđzalo k jej
znečistbvaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.

- Pľi úpľave teľénu je potrebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinĺeľsĘch sietí. Takĺsto je pľi ľealizácií zemných pľác potľebné dbat' na too aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľÍpadnému naľušeniu ich statiĘ.

11



Stavebník je povĺnný pľed začatím stavby, vo vzt'ahu k cudzím pozemkom, postupovat'
podl'a $ 11 zák.č. 25Il20LŻ Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čo preukáže pľi kolaudačnom konaní.

V konaní neboli vznesené žiadne námietĘ űčastníkov konanĺa ani dotknuťých oľgánov.

odôvodnenĺe:

Stavebník: Západoslovenská distľibučná ä.S., Culenova 6, 8l6 47 Bratislava,
lČo : 36361518, vzastupení spoloěnosti LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvoľ 1452, 900 42
Miloslavov, ktorú zastupuje spoločnosť DJ engineering s.r'o.' KĺajntL Ż3, 900 42 Dunajská Lutná,
podal dňa 1 4.03 .20 l 8 na tunaj ší stavebný úrađ Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pľe stavebný
objekt: ,, So 04 Distribučrr;ý rozvod NN" na pozemkoch parc. č. 503ĺŻ,477ll,500/98, 500182,

500ll92,500/376,440ll, k.ú. Miloslavov, ktoľé sú súěasťou stavby ,,IBV RZ 6, IV' etapa _ Technická
infraštruktúra a komunikácia", doloženú projelĺ:tovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie,
vypracovanú zodpovedným pľojektantom: JANELE' s.r'o.' 956 38 Pochabany 104 _ Ing. Marek
Gešnábel, overenej v stavebnom konaní' ktoľá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia.

Spoločnoď LT INVEST' s.ľ.o. Alžbetin Dvor 1452, g0O 42 Miloslavov, lČo: s l o02 566
uzavrę|a io stavebníkom Zźryađoslovenská distribuěná a.s., Čulenova 6' 816 47 Bratislava, IČo :
3636| 518 Zmluvu ospolupráci zo dňa 03.04.2018 pri ýstavbe elektroeneľgeticĘch stavieb
a zariadeni pre zabezpeěęnie realizÍtcie pľipojenia stavby ,,IBv RZ6, ľV. etapď' k distľibučnej sústave.

Vlastníkom pozemkov paľc. č. 44011, 47711,500/82 a 500/98 je obec Miloslavov _ podl'a LV
ě.440'

Vlastníkom pozemku parc' ě. 5001192 je obec Miloslavov _ podl'a LV ě. 1780.

Vlasfiríkom pozemku parc. č. 500/376je spoloěnosť LT INVEST, s'r'o. Alžbetin Dvor 1452,

900 42 Miloslavov _ podl'a Lv č)' Ż621.
Vlastníkom pozemku paľc. ě. 503/2 je spoločnosť DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o., Lipnická

162, 900 42 Dunajská Luźnźl' _ podl'a LV ě. 746Ż (zriadené vecné bremeno v prospech ZSE
Distribúcia, a. s. Bratislava).

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

Podl'a $ 11 zák.č. 25112012 Z,z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (

d'alej len zátkon o eneľgetike ) je dľžitel'povolenia - Západoslovenská distľĺbučná a.s. opľávnená
zľiad'ovat' na cudzích pozemkoch mĺmo zastavaného územia obce elektľĺcké vedenie a
elektľoeneľgetické zaľiadenie prenosovej sústavy a distľibučnej sústavy a zaľiadení uľčených na
ich ochľanu, zabľánenie ich poľúch alebo haváľĺí alebo na zmiernenie dôsledkov poľúch alebo
havárií na ochranu źivota, zdravia a majetku osôb; pľi povol'ovaní takej stavby stavebný úľad
rozhodne o podmĺenkach, za aĘch možno stavbu uskutočnit' a pľevádzkovat' na cudzom
pozemku; opľávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nađobudnutím
pľávoplatnosti takého rozhodnutia.
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú vecnými bľemenami spojenými s vlastníctvom
nehnutel'nosti, čo je pľeukázanie vlastníckeho alebo iného pľáva k pozemkom uľčeným na
zastavanie podl'a $ 139 stavebného zátkona.
V súlade s $ 11 zákona o eneľgetike stavebný úľad uľčil stavebníkovi podmienĘ, súvisiace
s ľealizáciou stavby na cudzích pozemkoch, ešte pľed začatím stavby.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaéatie konania
o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania' dotknuým orgánom
a or ganizźlciám oznámením č. 846/20 l 8/KK zo dňa 26.03 .Ż0 l 8.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj. SÚ-
3 4l9 l Ż0 17 -20 l 8/KK zo dňa l 0.0 1 .20 l 8, právoplatné dřn 12.02.20 l 8
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Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní,
boli preskúmané' skooľdinované azahmuté do podmienok tohto rozhodnutia.
NámietĘ ani pripomienky úěastníkov konania ani dotknuých orgánov neboli vznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úrad pľeskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 až $ 66 stavebného zakona priěom zistil, że povolením stavby nebudťl
ohrozené veľejné ztnjmy ani právom chľánené záujmy ostatných účastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Zźryadoslovenská distľibučná' a's) zo dňa 04.04.20l 8

- oRÍlaZZ v Pezinku čj. ORHZ-PK2-2018/000358-2 zo dňa 21.02'2018
- HYDRoMELIoRÁCIE,š.P., Zmluv a č. I-HN{/00 8-20 l 8/ 1 1 0
- HYDROMELIORÁCB, š.p., vyjadrenie ě. 9o9-Żl12ol2018 zo dňa 18.04.2018
- oÚ Senec-odboľ SoŽP, úsek PVnŽP, ztlväzné stanovisko ě. oU_SC-osZP-20l7l015018-002-Gu zo

dňa 07.1 1.2017
- oÚ Senec, odbor SoŽp - úsek oH, č.ou-sc-oszPl20I8l5761-sl zo đřlaŻ2.O2.2018
- oÚ Senec, odbor soŽp _ úsek oPaK, č.oU-Sc-osZP-2018l5'145NIM zo dňa 15.o2.2ol8
_ SPP-distľibúcia,a's., stanovisko č. TDAĺS/0O86l20l8lctlzo dňa27.0Ż.2018
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku č,. 6611804509 zo dňa 16.02.Ż018
- MV SR ORPZ v Senci, oDI, č. oRPZ-sC-oDI-I-075ĺ20l8 zo dňa 15.02.2018
- sVP, š.p., vyjadrenie čj. cS sVP OZBA 54lŻ0l8l7l zo dňa 15'05.2018
- TÜV SÜD Slovakia s'r.o.' odboľné stanovisko ev. ě. 0253120/18/BT/os/DoK zo dňa 14.02'2018
- KPÚ Bratislava, zźlväzné stanovisko č.KPUBA-20I7123496-2187ľ7zlPRAzo dňa 08.11.2017
- BVS, a.s., vyjadrenie č:. 6489l4020l20I8/Me zo dňa 01.03.2018
- Mo SR, ASM Bratislava, vyjadrenie ě. ASM-30_2372ĺ2017 zo dňa12.10.2017
- PROGRES_TS, s.r.o., vyjadrenie zo dňa l5.02.20l8
- MICHLOVSKY, spol. s r.o., vyjadrenie ě. BA-0579lŻ018 zo dňa I9'0Ż.20l8
- HYDROMELIORACIE, š.p., vyjadrenie č. 909-2112012018 zo dňa 18.04.2018

Na základe zistených skutoěností stavebný úľad rozhodol tak, ako znie výroková ěasť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 100.- Eur podl'a
položĘ 60 písm.g) zttkona č,'145/1995 Zb. o správnych poplatkoch' v znení neskorších pľedpisov.

Poučenĺe:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poľiadok) v znení neskoľších

pľedpisov' pľoti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný pľostriedok)' a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov,900 42 Miloslavov 18ĺ.

Rozhodnutie je po vyěeľpaní ľiadnych opravných pľostľiedkov preskúmatelhé správnym sridom
podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poriadku (zákon č:. 16212015 Z.z.).
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Rozhodnutie sa doľučí :

účastníkom konanĺa verejnou vyhláškou:
l. Západoslovenská distľibuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. LT INVEST, s.ľ.o., AlŽbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov
3. DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lutná
4. Známym a neznámym úěastníkom konania - právnickým afyzicĘm osobám, ktoých vlastnícke

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

ryvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podľa $ 26 ods. 2
zákonać.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa l4.( blł Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Peěiatka, podpis Pečiatka, podpis

Na vedomie:
l.Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bľatislava - nemá účinĘ doruěenia
2. LT INVEST, s'ľ.o., Alžbetin Dvor 7452,900 42 Miloslavov - nemá účinĘ doručenia
3. DJ engineering s'ľ.o', Krajná Ż3,900 42 Dunajská Lużná - nemá účinĘ doručenia

Prílohy: 1xoveľenáPD
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