
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č;.sÚ-t I24l20I8ll<K V Miloslavove 04.06.201 8

Veľejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENIE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podl'a $ 1l7 ods.l zakona č.5011976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskorších pľedpisov (stavebný zákon\, podl'a $$
46,47 zźtkona é.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), na ztlkt'ade vykonaného konania'
podl'a $ 66 ods.l stavebného zźlkona vspojení s $ l0 vyhl.MŻP SR ě.45312000 Z.z., ktorou sa
vykonávaj ú niekÍoré ustanovenia stavebného zákona,

povol'uje

stavbu : ,, Techniclĺĺ infľaštľuktriľa, lokalĺtaRZ 16ĺI. etapa"

stavebný objekt : So 07 - Veľejné osvetlenie

stavebníkovi : KooR, s.ľ.o.' Bajzova tr82108 Bratislava,IČo: 45 628246

miesto stavby : na pozemkoch parc. č. podlb CKN: 134 ( podl'a KN,,E" paľc. ě. 1035/30)' 13113'
128/50' t28/t4, 128lI5; k.ú. Miloslavov

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

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané Obcou Miloslavov pod ěj.
sU -I l 52 l20 1Ż-2O 13 lFL zo đřl,r- 1 5.08.20 1 3' pľávoplatné dřla 25 .09 .2O 13 .

Popis stavebných objektov:
so 07 - Veľejné osvetlenie:

Verejné osvetlenie sa napojí z nového rozvádzaća Rvo, ktoný sa napojí z distribuěného
tozvádzaéa R70 osadeného v rámci So 05. Z RVo sú vyvedené dve vetvy osvetlenia napájajúce
osvetl'ovacie stoŽiare. Rezervy sú pre pľedpokladanú ďalšiu qýstavbu. Jednotlivé vetvy ľozvodu
verejného osvetlenia (Vo) sú navrhnuté káblami CYKY-J 5x6, uloženými v zemi, v pieskovom
lôžku s kľýím PVC foliou, v noých chodníkoch popľi komunikácii. osvetlenie komunikácií je
navrhnuté LED svietidlami oMS' AD SEGIN M LED 28 W na ocelbqých osvetlbvacích stožiaľoch
STK výšky 4 m. Max. rozostupy stožiaľov sú 25m. osvetlbvacię stožiare sa uzęmnia vodičom FeZn
30x4, pripoloŽeným do výkopov kábloqých ýh' odpor uzemnenia Rz < 10 Q. Stožiare sa osadia do
monoliticĘch základov' rozmery zźlkladov sú uvedené vo ýkrese č.3. Káble Vo sú uložené
v pieskovom lôžku v noqých chodníkoch v hĺbke 0,5 m. Pod komunikáciami a pred vjazdami do
domov sa káble uložia do rúr FXKV 90 v hĺbke lm vrch rúry. Uzemňovací vodiě sa uloží na dno

ýkopu aZasype zeminou.
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Špecifikácia stožiara Vo :

Poěet svietidiel so stožiarom _ 41 ks
- Kábel CYKY 4Bxl0 mm2 dl.
- Kábel NAYY-J 4X25........'..

1120 m
45m
40 ks
41 ks

Stĺpy aľeálového osvetlenia: StoŽiaľ kuželbvý 4m
Svietidlo OMS AD-SEGIN M LED 28W

Zäväzné podmienĘ pľe uskutočnenie stavby, uľčené podl'a $ 66 SZ :

1. Stavba sa bude ĺealizovať podl'a pľojektovej dokumentácie stavby oveľenej v stavebnom
konaní, ktorú vypracoval v 04/Ż016 zodpovedný projektant: PS TTK s.ľ.o., THK-18,974 01 Banská
Bystrica _ Ing. Vladimíľ Vyšný, reg. ě. 4004* A2, oveľenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí
neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia. Kaž:dá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí bý'vopred odsúhlasená stavebným úľadom'
2. So stavbou možno zaćať ażpo nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému iradu zaěatie stavby ($ 66 ods.3 písm. h/ SZ).
4. Stavebník zabezpećí vyĘýěenie priestoľovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zźkona) apri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady ovyĘýěení
priestorovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zźkona).
5. Pľed zaćatim stavby stavebník zabezpeěi vyĘýěenie existujĺlcich podzemných inžiniersĘch sietí ich
správcami.
ó. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitelä; meno kooľdinátora bezpeěnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zaěatia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť bý' dodrżaný, stavebník pożiada o predlŽenie doby ýstavby.
9. Stavebné povolenie stľáca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keđ'
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 stavebného zákona). Platnosť stavebného povoleniaje moŹné prediziť
na žiadosť stavebníka podanej v primeranej lehote pľeđ uplynutím lehoty jeho platnosti' Stavebné
povolenie a ľozhodnutie o predlženíjeho platnosti sűzáväzné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zźkona).
10. Stavenisko musí spĺňať všetĘ technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebnélro zźtkona.
11. Pľi reallzźrcii stavby musia byť v zmysle $ 43e stavebného zttkona dodľŽané všeobecné technické
požiadavky na qýstavbu, vrźltane všeobecných technicĘch požiadaviek na stavby uŽívané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie (vyh|'č,.532l2002 Z.z, ktorou Sa ustanovujú
podľobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na qýstavbu a o všeobecných technicĘch
požiadavkách na stavby użivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12. Pľi uskutoěňovaní stavby musia byt'dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva pľáce, sociálnych
vecí arodiny sR č.14712013 Z.z. v znení neskoľších pľedpisov, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtavia pri stavebných pľácach a prácach s nimi súvisiacich
a podľobnosti o odboľnej spôsobilosti na qýkon niektoqých pracovných činností.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník písomne oznźĺmi nźvov zhotovitel'a stavby
do l5 dní odo dňa skončenia qýberového konania a doloží na stavebný úrad oprávnenie zhotovitel'a na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.l. stavebného zźtkona.
14. Na stavbe musí bý'vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu qýstavby musia bý zabezpeěené podmienky pre ýkon štatneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorsĘý dozor projektanta.
16. Stavebník musí zabezpeěiť, aby poěas celej doby qýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom overená pľojektová dokumentácia stavby, pľávoplatné stavebné povolenie a stavebný denník'
17. Pri qýstavbe musia byt' použité vhodné stavebné qýľobky, ktoľé budú splňať harmonizované
podmienky podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č,. 3o5l20l1, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných ýrobkov na tľh a podmienĘ zźk. é.l33l20l3 Z' z'
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o stavebných qýrobkoch a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiĘých qýrobkov a mateľiálov.
18. DodrŽiavať ustanovenia vyhlášĘ MZ SR ě. 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
oprípustných hodnotách hluku' infrazvuku avibrácií aopožiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom pľostredí'
19. Stavebnú činnosť, ktoľá svojimi úěinkami obťažuje okolie a je zdrojom hluku' otrasov a pľachu,
moŽno vykonávať len vpracovných dňoch vpondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ristavné právo na pľimeľaný odpoěinok apriaznivé Źivotné
prostľedie v zmysle zákona ě. 4601199Ż Zb. v znení neskorších pľedpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzich nehnutelhostiach a majetku. Je povinný poěasľealizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie taĘch
opatľení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana żivotné pľostredie.
Stavebník je povinný počas qýstavby udľžiavať ěistotu na stavbou zneěistených verejných
komunikáciách a veľejných pľiestľanstvách a dokončovanie stavby zabezpeěiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
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 riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu predloŽí na oÚ Senec _ odbor staľostlivosti oŻP, odpadové
hospodáľstvo; ku kotaudácii pľedloží stanovisko OÚ Senec, odbor soŽP, úsek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
23. V pľípade nevyhnutného qýrubu drevín alebo kľoviých porastov, ak budú dotknuté qýstavbou'
pożiadať vzmysle $ 47 ods' 3 zálkona č,. 54312002 Z.z. o ochľane pľíľođy akľajiny pľíslušný úrad
o súhlas na ich ýrub.
24.Y pripadę nálezu kulturne cenných pľedmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody ako
i archeologicĘch nálezov,tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo pľíslušnému oľgánu.
25. Dokončenú stavbu moŽno uźívať len na zźlk|ade kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník
požiada pľíslušný stavebný úrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník predloŽí doklady primerane podl'a $$ 17'18 vyhl.MZP SR
č,.45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zźtkona, najmä cetifikáty
a atesty zabudovaných stavebných qýľobkov a materiálov' ýsledĘ pľedpísaných skúšok a revízii
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na ľiadenej skládke, porealizaěné
zametanlę stavby' odovzdávac i/ preberaci pľotokol.
27.Dodľźať ,,Zásady prebeľania miestnych komunikácií aveľejného osvetlenĺa do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ dńa 04.05.2015 uznesením č,. 66lŻ015, doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením č,. 4512017 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
t6.08.2017 " ( pľíloha ľozhodnutia).
28. Stavebník je povinný pri uskutoěňovaní stavby dodrŽať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknudch orgánov :

28.1. Západoslovenská đisĺibuěná.a.s. zo dňa 13.09.20l6:
S pľedkladanou pľojektovou dokumentáciou pľedmetnej stavby orTechniclcĺ infľaštľuktúľa
Miloslavov,lokalita Rx,_l6n, ehpa v ľozsahu: so.07 Veľejné osvetlenie" ako dokumentáciou
pľe stavebné povolenie v zásade súhlasíme, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
- l.Żiadame ľešpektovat'všetĘ zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská dĺstľibučná,
a.s., silové aj oznamovacie a dodľžiavat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona č.251/2012 Z.z.
o Eneľgetike a jeho novĺel. Zakľeslbvanie sietí je moŽné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme
spľávy energeticĘch zariadení VN a NN Bľatislava-mesto, ľIraniěná ć. 14, pre zariadenia WN
izari,adeniaoznamovacie na tíme spľávy sietí WN Čulenova 3.
- 2.Pripojenie verejného osvetlenia bude riešené samostatne na zálkl'ade Zmluvy o pripojení odberného
elektrického zariadenia tiadateľov do distľibučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribuěnĄ
a's.' po vydaní kolaudačného ľozhodnutia stavby.
- 3.Pred zaěatim zemných prác, ktoré budú súěasťou hore uvedenej stavby je potľebné v navrhovaných
trasách poźiadať o presné vyqýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoloěnosti Západoslovenská
distribučná a.s.
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- 4. Pri križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci hoľe uvedenej stavby s distribučnými
siet'ami spoloěnosti Západoslovenská distribuěná, a.s. dodržiavať ustanovenia normy STN 73 6005.
- 5. Zemné práce _ pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

požadujeme vykonávať so zqýšenou opatrnosťou - ruěným spôsobom. Pri prácach dodržiavať
bezpeěnostné predpisy a ustanovenia pľíslušných STN.
Za detailné technické ľiešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

28.2. oRHaZZ v Pezinku ěj. oRHZ-PKI-l337-001/2015 zo dňa l0.07.2015:
-Súhlasíme bez pripomienok

28.3. HYDRoMELIoRÁCIE.š.p.. ěj.2278_2/120/2015 Zo dňa 25.11.2015 :

- s vydaním stavebného povolenia na stavbu ,, Technická infraštruktúra obec Miloslavov, lokalita
RZ_l6/l. etapď' súhlasíme s nasledovnými podmienkami, ktoré požadujeme' aby správny oľgán
zakomponoval do svojho rozhodnutia pre vlastníkov pozemkov:
_ majetkopľávne vysporiadat' ěasť veĘ/ ,,A9" z AZC DN 25O,-objekt ,,ľúrová sieť Ż" (inventáľne
číslo 5202133006) stavby ,,Ztlv|aha pozemkov HŻo IL*, okľuh ČS Štvrtoł na ostľove 22 (evid. č:.

5202 133 007) na pozemkoch KN-C p.ě. l28l50 al31l3 vk.ú. Miloslavov vzmysle expertízneho
posudku č,. 17lŻ010,,Posúdenie možnosti zrušenia ěasti závlahovej vetvy A9 zźp|ahovej stavby ,,ZP
uŽo ll _ okruh ZČs 22* v sťlvislosti s realizáciou qýstavby ,, Nízkopodlažnej býovej zástavby,
Miloslavov- záhĺ ady" naj neskô r do začiatku kolaudačného konanĺa
- do doby prevodu vlastníctva podzemného rozvodu záv|ahovej vody _ veĘ/ ,'A9" z AZC DN 250
stavby ,,Závlaha pozemkov Hżo II.*, okruh ČS Štvľtok na ostľove 22 (evid. č,. 5202 133 007)
zán|ahové potľubie ľešpektovat'vrátane ochľanného pásma 5 m od osi potrubia na každú stľanu

28'4. oU Senec. odbor SoŽp _ úsek PVŽP. ě'oU-SC-osZPĺ2015l006306-002-Gu zo dňą 04.06'2015:
- konštaĘe, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kritéľiá podl'a $ 18 zakona ć.24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné pľostľedie a o znene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov anedosahuje prahové hodnoty podlä prílohy č. 8 zákona, preto nepodlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle zźlkona č,. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie
a o nnene a doplnení niektoých ákonov

1 05 15

- Dodržať ustanovenia ztlkona č;22312001 Z.z. v znení neskoľších predpisov a ostatné súvisiace
predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
_ Vzniknuý odpad, ktoý vzniknę stavebnou ěinnostbu a pľebytoěnú výkopovú zeminu ukladať na
riadenú skládku, nie ktorú urěí stavebný úrad (miestnu) alebo investor.
- o zneškodnenom množstve uvedených odpadov je potrebné predložiť doklad na oÚ Senec, odbor
staľostlivosti o ŻP, odpadové hospodárstvo.
- Nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave dodľžiavať
čistotu na komunikáciách a verejných priestľanstvách.

)*, 6 oiIi Senec nĺlhoľ SoŽp - írsek oo č. oU-SC-osZP 1201 5 l 5843-Sl zo ĺĺňa l2 05 2015:
- nemá k pľedmetnej projektovej dokumentácii pripomienky

oÚ odbor soŽp _ ńopL šwŚ ě ÔII-sC-ÔŠ7pDnĺ {/o{RnR^/-t 16ĺKÉ,za ĺLňq 1) fi6)N\)9.1 Śencc

Navľhovaná investícia je z hl'adiska ochrany vodných pomerov motná za splnenia nasledovných
podmienok:

1. Predmetná stavba bude v síllade s územným plánom obce a územným rozhodnutím (

stavebnými paľcelami sú aj body napojenia sa na existujúce ľozvody),
2' Budú dodľŽané pľíslušné ustanovenia zźlkona č). 36412004 Z.z. o vodách a o znene zźtkona

SNR ě. 37Ż11990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pľedpisov (vodný zákon), ust.
Vyhlášky MŽP SR č). 5561200Ż Z.z.o vykonaní niektoých ustanovení vodného zĺkona, spolu
súvisiace pľávne predpisy a technické norÍny.
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3. Budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich inžinieľsĘch sietí, resp. zohlädnené poŽiadavky
ich vlastníkov a pľevádzkovatelbv ( Hydromeliorácie š.p., SLO\,rNAFT pľodukÍovod
Kl'aěany, SPP)

4. Do vsakovacieho systému môžu bý'zaústené len vody zpovrchového odtoku, pri ktoých sa
nepredpokladá,Źe obsahujú látĘ, ktoré môžu nepľiaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody
a podzemnej vody v zmysle NV sR ě' Ż69lŻ010, ktorym sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobľého stavu vôd apo pľedchádzajűcom zisťovaní (zźxereěná hydrogeologická
správa podlä $ 37 ods. 4 v spojení s $ 3 ods. 4 vodného zékona)'

5. Dažd'ové vody z RD nesmú bý' zaústené do splaškovej kanaliztlcie v obci, ale riešiť do vsaku
na pozemku RD po predchádzajúcom zisťovaní.

6. Vzhlädom k tomu, Źe sa zźlujmové územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti
ŽitnÝ ostľov, možno plánovať a vykonávať ěinnosť, len ak sa zabezpeěí všestranná ochrana
povľchoých vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvoľby, qýskytu, pľiľodzenej
akumulácie vôd a podzemných vôd a ich zásob a preto je pohebné đodrtať podmienĘ $ 3l a
$ 39 vodného zákona.

7. Bude dodržané ochľanné pásmo II. stupňa príľodných liečiqých zdľojov v Čilistoue podl'a

w!||.MZ SR č. 55212005' ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečiých zdľojov
v Cilistove, nakol'ko k.ú. Miloslavov _ Alžbetin Dvor spadá do tohto ochranného pásma II.

stupňa. Dodľžať podmienĘ stanoviska MZ SR podl'a zttkona č. 538/2005 Z.z. o prírodných
liečiých vodách, prírodných lieěiqých kúpelbch, kúpelhých miestach a prírodných
mineľálnych vodách a o ZÍnene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Dodržať ochľanné pásma všethých dotknuĘých inžiniersĘch sietí a ich správcov a vlastníkov.
9. Napojenie sa na verejnťl kanalizaciu bude možné až, po podpísaní zmlúv s vlastníkom

a prevádzkovatelbm a so súhlasom k ÚR a SP ( zmluvy o budúcej zmluve na odborný rýkon
prevádzky amedzi vlastníkmi prevádzkovo súvisiacich verejných vodovođov akanalizácii
predloŽiť už k SP)

Investoľ požĺada ovydanie povolenia na vodnú stavbu pľed vydaním stavebného povolenia na
hlavný objekt v zmysle ust. $ 26 zá.Jľ' č., 364ĺ2004 Z.z. o vodách a o zmene zálkona sNR č.
372ĺ1990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľšÍch predpisov (vodný zákon) o sr'ihlas na
komunilcĺciu aTSvzmysle ust. $ 27 ods. 1písm. b) ac)zák č..364/2004Z.z.o vodách aozmene
zákona sNR č. 372ĺ1990 Zb. o prĺestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon).

Toto vyjadrenie nieje rozhodnutím v správnom konaní a nenahĺádza povolenie ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy vydávané podl'a vodného zźlkona a podlä $ 73 odst. 17 zźk.ć,. 364lŻ004 z.z. o
vodách a o zmene zźtkona SNR ě. 37Ż11990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších pľedpisov (vodný
ztkon) sa považuje za ztwäzné stanovisko.

28.8. oÚ Senec. odbor SoŽP _ úsek oPaK. č. OU-SC-OSZP/2015/5994-Do zo dňa 23.03.2015:
- V zelenom páse ukladať potrubie vo vzdialenosti 2'5 m od osi stľomov
- Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutoěňovať ruěne s dôľazom na ochranu ich
koľeňoých systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín.
- Na nutný qýrub dľevín, ak budú dotknuté ýstavbou a splňajú zákonom stanovené parametľe, je
potľebný súhlas pľíslušného úrađu (obec) v zmysle $ 47 ods.3 cit. zźtkona v znení neskorších
pľedpisov.
- Narušené tréxnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatľávnením
- popľi komunikácii ponechať dostatoěne široký pás na zalotenie technickej zelene pri rešpektovaní
všeĘch ochľanných pásiem TI
Všeobecne:
Na dotknutom úzęmí platí prr.ý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochľana na űzemi SR) podlä
zźlkona č,.54312002 Z'z. o ochrane príľody a krajiny' Investoľ bude pri činnosti dodržiavať príslušné
ustanovenia. osobitné pľedpisy, ako aj ostatné ustanovenia zttkona č,. 543lŻ002 z. o ochrane prírody
a kľajiny ostávajú vydaním tohto vy'jadľenia nedotknuté.

'a 
o cDp_áiofĺilrr'rnią ą c infnmąfírrn', -álztag lr rnrioáľpnirr TDbďl136 1 \/Pr za ĺĺňa lÔ'7 )fi1 s

- V záujmovom území sa plynárenské zaľiadenia v spľáve SPP-D nenachádzajú
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28'10. Slovak Telekom.a's.. uvedené v stanovisku č. 661l815810 zo dňa 04.06.2018:
-Prevyznaěené záujmové dôjde do styku so sieťami elektľonicĘch komunikácií
- Počas realizácie stavby dodržať podmienĘ uvedené v stanovisku ě. 661l8158l0 zo dňa 04.06.20l8
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade,źe zámer stavebníka, pľe ktoľý podal uvedenú žĺadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje đo ochľanného pásma týchto sietí'
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiťz
.ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkľétnych podmienok urěených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

.Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia

oodsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikaěného vedenia

V lokalite pľedmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce slivisiace s preložením sietí (alebo
vybudovanímtelekomunikaěnejpľípojĘ)ibazmluvnýpartner:JúliusVarga,@,
0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s ľôznou
funkčnostbu.
2.Pri aĘchkolŤek pľácach, ktoľými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadatel'povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenia Ęmoźe zabezpećíz
oPľed zaěatim zemných prác vyĘýěenie a vyznačenie polohy zariadeni pľiamo na povrchu terénu,
oPľeukázatelhé oboznámenie zamestnancov' ktorí budú vykonávať zemnéptáce, s vyýčenou

a vyznačenou polohou tohto zaľiadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochľanu stanovené
oUpozoľnenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm

skutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej poloĘ na povrchu teľénu
oUpozornenie zamestnancov, aby pľi prácach v miestach qýskyu vedení azariadeni pracovali

s najväěšou opatrnosťou a bezpodmieneěne nepožívali nevhodné náradia (napr. hlbiace stľoje)
oAby boli odkryté zariadeniariadne zabezpeěené pľoti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblamipred jeho zakrytím ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadeniana telefónne ěíslo lŻl29
ooverenie qýškového uloŽenia zariadeniaľučnými sondami ( z dôvodu' že spoločnosť Slovak

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. nezodpovedajű za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade' že počas ýstavby je potrebné Zvýšiť' a|ebo zníżiť kľytie tel' káblov je
toto moŽné vykonať len so súhlasom poveľeného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavky napojenĺa lokaliĘ' ľesp. objektu, na VSST (veľejná siet'ST) je
potrebné si podat'žiadosto o určenie bodu napojenia ű4vrĽ.telekom.sk).
4.Ziadame dodľžat'platné predpisy podl'a sTN 73 6005 pľe priestoľovtĺ úpľavu vedení v plnom
rozsahu.

'R 
11 í)p D7 rl Qpnni í)nl ř ÔPp7-cí- -oDI-1- ĺ śo/'o1 5 zn áňc )1 o^)n1ą

Po posúdení dopľavno_bezpeěnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za splnenia nasledovných
podmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia bý riešené v súlade s STN 73 6056 (bod ě. 18) tak, aby bol
zabezpeéený ná|eżity rozhl'ad pľi vychádzani zpozemkov na komunikáciu _ žiadame stavebný úľad,
aby pľi povolbvaní oplotení striktne zabezpeč'il dodržanie uliěnej čiary, tj. 2'0 m od okľaja vozovky'
- pľe potreby každého z rodinných domov musia byť navľhnuté minimálne 3 parkovacie miesta na
vlastnom pozemku,
- hoľe uvedená lokalita musí byť prepojená verejným chodníkom na existujúci verejný chodník,
- objekty meracích zariadeni inžiniersĘch sietí poŽadujeme umiestniť mimo dopravného priestoľu
komunikácií.
_ odstupy a zalomenia oplotení pozemkov musia byt' v súlade s požiadavkami STN 73 6102
o rozhläde v kľižovatkách,
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- chođníĘ požadujeme riešiť bęzbaľiérovou úpravou v mieste styku s komunikáciou v súvislosti
s pohybom telesne a zľakovo postihnuých osôb, v zmysle právnych noriem a technicĘch predpisov,
- pľiechod pre chodcov požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle vyhlášĘ č,' 912009 NN
SR,
- Investoľ pred zaěatim stavebných prtrc zasahujúcich do dopľavného priestoľu pril'ahlých
komunikácií, je povinný predloŽiť projekt organizércie dopravy poěas ýstavby _ prenosné dopravné
znaćenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pľed jeho zač'atím.
- TDZ, żiadame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pľed kolaudaěným konaním objektu
a spevnených plôch.
- oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkěnosť
osadenia znaěenia poěas pľác, najneskôľ 24hod. pred zaěiatkom osadenia DZ.
- oDI Senec żiada, aby bol včas infoľmovaný o pľípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol včas prizvaný ku kontrole použitia resp. osadenia dopľavného znaěenia.
K pouŽitiu odsúhlaseného trvalého a doěasného dopravného znaěenia je potľebné Ę,dať urěenie ($ 3
Zákona č. 135/196l Zb) ktoľé žiadame zaslať k hore uvedenému ěíslu.

28.12' SlovensĘÝ pozemkoĘŕ fonđ. stanovisko ě. SPFZ/2O171075883. zo dňa l9.02.20l8:
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnenim area|izźtciou pľedmetnej stavby na pozemku SPF,
podl'a predloŽenej dokumentácie za podmienĘ:
- stavebník bude mať na dotknuty pozemok SPF, najneskôľ do vydania kolaudaěného rozhodnutia
zriadené vecné bľemeno, ktoré bude zapisané v príslušnom katastľi nehnutelhostí a to odplatne
v prospech SPF,
- po dokoněení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť vyuźivaný na
doterajší riěel. V pľípade spôsobenia škôd ich stavebník odstľáni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadatelbm, na
zźtklade ktoľej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuĘý pozemok SPF previesť na Źiadate|'a,
zźlroveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuým pozemkom SPF'
Toto stanovisko platí 12 mesiacov od jeho vydania, vydáva sa na žiadosť źiadateľa pľe úěely vydania
stavebného povolenia.

28.13. Technická inšpekcia SR. odbomé stanovisko ě. 344511/2016:
- Z hlädiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri pľáci a poŽiadaviek bezpeěnosti
technicĘch zariadení neboli zi stené nedostatĘ.

?R ĺ4 tr(ľaislrĺi ncmiĺtknrŃ lirarĺ ě- RA/l )l1Ąo)-)ĺ54 5/PRA zo dňa 16.0I R?01):
- investoľ/stavebník oznétmi písomne l5 dní vopred začiatok zemnýchprácna stavbe na KPÚ
- v prípade archeologického nálezu ntĺlezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, podl'a $ 40
ods.2 a 3 pamiatkového zákona ozntmi ná\ez KPÚ anttlezponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ
alebo ním poverenou odbome spôsobilou osobou.

28. 1 5.osobitné podmienky:
- Stavebník je povinný pľĺ ľealizácii stavby dodľžiavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov.
- Stavebník je povinný ěistit' stavbou znečistené pľil'ahlé komunĺlcácie.
_ Dodávatel'stavby je povinný zabezpečiťo aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo

staveniska na miestnu komunikáciu bolĺ dôkladne očĺstené a nedochádzalo k jej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.

- Pľi úpľave teľénu je potrebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
ĺnžinierskych sietí. Takisto je pri ľealizácií zemných pľác potľebné dbať na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov ěi pľípadnému naľušeniu ich statiĘ.

V konaní neboli vznesené žiadne námĺetĘ účastníkov konania ani dotknutých oľgánov.
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odôvodnenie:
Stavebník: KooR, s.r.o., Bajzova 7, 82I 08 Bratislava, IČo: 45 628 246 v zast. Ing. otto

Tokáľ, 900 4Ż Miloslavov 472 podal dňa 12.09.2016 na tunajší stavebný úľad žiadosť o vydanie
stavebného povolenia pre stavebný objekt: ,, So 07 Verejné osvetlenie" na pozemkoch parc. ě.

podl'a CKN: l34 ( podl'a KN ,,E" parc' č. l035/30)' 13113,128/50,128114,1Ż8/|5, k.ú. Miloslavov,
ktoý je súěasťou stavby ,,Technická infľaštruktrira obec Miloslavov, lokalita RZ 16/I. etapď',
doloženú pľojekÍovou dokumentáciou stavby pľe stavebné povolenie' vypracovanú zodpovedným
pľojektantom: PS TTK s.ľ.o., THK-18, 974 0l Banská Bystrica _ Ing' Vladimíľ Vyšný, reg. č.
4004*A2, overenej v stavebnom konaní, ktoľátvorí neoddelitelhú súčasťtohto rozhodnutia'

Vlastníkom pozemkov paľc' ě' 13ll3,128150,IŻ8l14,l28l15 je obec Miloslavov _ podl'a LV
ě.440. Stavebník preukěual,'inéprávo" kpozemkuNájomnúzmluvu zodňa30.06.2016'
Vlastníkom pozemku parc. č. 1035/30 je SR - Slovenský pozemkqý fond Bľatislava - podl'a Lv č.
1375, ktoý vyslovil súhlas s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby s podmienkou zriadenia
vecného bľemena na dotknuté pozemky najneskôr do vydania kolaudačného ľozhodnutia.

Nakol'ko predložená žiadosť o stavebné povolenie pľedmetnej stavby neobsahovala potrebné
náleŽitosti vzmysle $$ 8'9 vyhlášky ě.45312000, stavebný úrad vyzval listom ě.sU-251'I/2016/KK
zo dňa 19.10.2016 stavebníka na jej doplnenie a zttroveřl konanie prerušil. Požadované podklady boli
v urěenej lehote doplnené.

Dňom podania žiadosti bolo zaěaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaěatie konania
o povolení stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania' dotknuým orgánom
a organizźrciám oznámením ě. 1 124l20l8/I<K zo dňa23.04.2018.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pođ čj.
sU -l 1 5Ż ĺ2O 12-20 13 lFL zo dňa 1 5.08.20 1 3, pľávoplatné dřr- 25.09 .2013 .

Stanoviská a požiadavky úěastníkov konania a dotknu{ých orgánov, uplatnené v tomto konaní,
boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto ľozhodnutia.

NámietĘ ani pripomienĘ riěastníkov konania ani dotknuých oľgánov nebolivznesené.
V konaní o povolení stavby stavebný úrad preskúmal žiadosť a pľiložené doklady v zmysle

príslušných ustanovení $ 58 aŽ $ 6ó stavebného zákona priěom zistil, že povolením stavby nebudú
ohrozené verejné záujmy ani pľávom chránené záujmy ostatných úěastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Západoslovenská distribučná, a.\ zo dňa 13 .09 .2016
- OR.JJaZZ v Pezinku čj. oRHZ-PKI-l337-00ll2015 zo dňa 10.07.Ż0l5
- HYDRoMELIoRÁCIE,š.P., č) j.227 8-2 l l20 lŻO 1 5 zo dřla 25'1 l'2oI 5
- oÚ Senec, odbor soŽp _ risek PVŽP, č.oU-SC_osZPlŻ015/006306-002-Gu zo dňa 04.06.20l5
- oÚ Senec, odboľ SoŽp _ úsek oH, č. oU-SC-osZP/2015l6182 Po zo dňa 26.05.2ol5
- oÚ Senec, odboľ SoŽp _ úsek oo, č. oU-SC-osZPl20I5/5843-Sl zo dňa l2.05.Żu5
- oÚ Senec, odbor soŽp - úsek ŠVS, ě. oU-SC-osZPĺŻ015/05808/V-116lKe zo dňa 12.06.2015
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oPaK, č. oU-SC-osZPlŻ015l5994-Do zo dřn23.03.2015
- SPP-distribúcia,a.s', infoľmatívny zákľes k vyjadľeniu TDbal11367l20l5lPr zo dřla I0.7 '2015
_ Slovak Telekom'a.s., uvedené v stanovisku č)' 66l l815810 zo dňa 04.06.2018
- oR PZ v Senci'oDl, č. ORPZ-SC-ODI-1-l 5912015 zo dňa 27.04.Ż015
- SlovensĘ pozemkoqý fond' stanovisko č. sPFZl2017ĺ075883' zo dňa 19.02'2018
- Technická inšpekcia SR, odboľné stanovisko č)'3445/lĺ2016
- Kľajsky pamiatkový úľad, č.BA/12l1402-2/5415/PRA zo dňa 16'08.2012

Na zaklade zistených skutoěností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie qýroková ěasť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený spľávny poplatok vo qýške l00.- Euľ podl'a
poloŽĘ 60 písm.g) zźlkona č,.l45ĺ1995 Zb. o spľávnych poplatkoch, v znení neskorších pľedpisov'

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

predpisov, pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (ľiadny opravný prostľiedok), a to v
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lehote 15 dní odo dňa doruěenia ľozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úľad
Miloslavov,900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostľiedkov pľeskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súđneho poriadku (zákon ě. 16212015 Z.z').

Milan B a ď

Rozhodnutie sa doručí :
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1 . KOOR, s.r.o., Bajzova 1,827 08 Bratislava
2. Ine. otto Tokáľ, 900 42 Miloslavov 472
3. obec Miloslavov' 900 4Ż Miloslavov 181

4. Zntmym a neznámym účastníkom konania - právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrźúane susedných pozemkov a stavieb môžu bý
stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2

zákonač).71l1967 Zb. o spľávnom konaní v zneni neskoľších predpisov po dobu l5 dní' Posledný deň
tejto lehoty je dňom doľuěenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou ryhláškou o povolení líniovej stavby:

(ĺ € loľ€ Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Peěiatka, Pečiatka, podpis

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa

podpis,u
I

Na vedomie:
1. KooR, s.ľ.o., Bajzova I,827 08 Bľatislava _ nemá úěinky doľučenia
2' Ing' otto Tokár' 900 42 Miloslavov 472 _ nemá účinĘ doľuěenia

Pľílohy:
- l x oveľenáPD
- Zásady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia
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