
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Čj.sÚ-t I37lzOIslI<K V Miloslavove 05.06.2018

Veľejná ryhláška

STAVEBNE POVOLENIE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podlä $ 117 ods.l zákona č:.5011976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskorších predpisov (stavebný zálkon), podlä $$
46,47 zákona é.7111967 Zb. o sprźxnom konaní (spľávny poriadok), na zźlklade vykonaného konania,
podl'a $ 66 ods.l stavebného zákona vspojení s $ 10 vyhl.MŽP sR č.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zźtkona,

povol'uje

stavbu : ,,Technĺcká infľaštľuktúľa Miloslavov,lokalĺta RZ 8 - inžinieľske siete a komunikácia"

stavebné objekĘ : So-02 Tľafostanica
so-07.1 Prípojka,,V1\["
so_07.2 Elektro ľozvody,,NN"

stavebníkovi : Západoslovenská distľibučná a.s., čulenova 6,81ó 47 Bľatislava
ICO : 36 361 518
v zastúpení Petra Slivku, Bárdošova 27,831 01 Bratislava' kÍorého zastupuje
spoloěnosť DJ engineeľing s.r.o., Kľajná 23, 900 42 Dunajská LuŹnźt

miesto stavby : na pozemkoch parc. ě. 440/1,48214,481/1 (KN ,,E" parc. ě. 1071/15)' 482ĺ2s0,
482 l25t ; k.ú. Miloslavov

úěel stavby : ĺnžĺnieľske stavby (podlä $ 43a ods.3 písm. i/ stavebného zákona)

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby' vydané obcou Miloslavov pod ěj.
su-I044/2ol7/Y\Kzo dňa 14.09.2017, právoplatné dřta2Ż.02.Ż018' vspojení srozhodnutím ě. oU-
BA-ovBP2 -20I8|0I6639/ZAD zo dňa 1 8.0 l .201 8

Popis stavebných objektov:
Predmetom projektu je pripojenie novej obynej zóny obce Miloslavov, nachádzajircej sa neďaleko
ulice Wienerova alej, na elektrickú energiu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutná qýstavba novej
tľafostanice. V lokalite sa nachádzajú existujúce podzemné \,rN rozvody, ktoré budú využité na
napájanie novovybudovanej trafostanice. Trasa nového VN káblového vedenia, osadenia tľafostanice,
trasovanie rozvodov NN a umiestnenie skľíň SR je navrhované paralelne s trasou existujúcich
a navľhovaných miestnych komunikácií, popri ostatných novonavrhovaných ľozvodov. K výrubu
stromov nedôjde.

Záůďadné technické t'idaj e:
Napäťová sústava: \rN 3 Ac, 50Hz,22kvlIT
ochrana pred dotykom žiqých anežiých ěastí podl'a STN EN 50522 a STN EN 61936-1
ochrana pred doĘvkom žiqłch ěastí:

- ochľana krytom, - ochľana ztlbranou, - ochrana pľekážkou, _ umiestnením mimo dosahu
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ochrana pred doĘvkom nežir"ých častí:
- uzemňovacie sústavy

Napäťová sústava: 3+PEN'str. 50 Hz.230/400v' TN-C
4ll. ochľanné opatrenia: samoěinné odpojenie napájania
4ll.2PoŹiadavky na ákladnú ochľanu(ochľanu pred priamym dotykom)

Príloha A
Al _ Zźlkladná izolácia Žiqých ěastí
AŻ _ Zäbrany alebo kryty

Príloha B _ Prekážky a umiestnenie mimo dosah
4l1.3 Pożiadavky na ochranu pľi poľuche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 ochľanné uzemnenie a pospájanie
4l1.3.2 Samoěinné odpojenie pľi poruche
415 Doplnková ochrana
415'l Prudové chrániče
41 5.2 Doplnkové ochranné pospájanie
Prostredie: stanovené protokolom o pľostredí
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54, STN EN 50522

bilancĺa:

So-02 Tľafostanica (parc. č. 4821250. 4821251):
Transformátorová stanica je navrhnutá kiosková _ distribuěná, pre vonkajšie použitie' v samostatnom
prefabrikovanom betónovom objekte' umiestnená v zmysle ýkresovej dokumentácie ned'aleko
novonavľhovanej miestnej komunikácie vybuđovanej v rámci novej lokality' Jej napájanie je
zabezpećené vonkajšou (distľibučnou) ľozvodnou sietbu 2Żkv, novou VN prípojkou zVN vedenia
ě. Ll228-437. od pľívodných polí VN rozvädzaéa _ IM sri jeho pokľačovaním qývodové polia QM,
odkial' je vedený jeden kábel 3x22-N2Xs(F)2Y 1x35mm2 na tľansformátoľ 630 kv1* ZNN stľany

tľansformátora sú vedené vodiěe 6x1x1-YY l85mm2+ BK+3x240 GNYE do NN rozxádzač,a ANG.
vNN rozvädzaěi je na prívode hlavný deónoý istič QFl, za nim meniěe pľúdu pľe kontľolné
meľanie. Transfoľmačná stanica je rozdelená medzistenou na ěasť rozvádzaěoy ajednu ěasť pre

transfoľmátor. Do každej ěasti je zvlźšť vchod z vonkajšieho pľiestoľu cez hliníkové dvere, ktoré
vyhovujú elektrodynamicĘm úěinkom skľatoých pľúdov. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo
że|ezobetóĺu vysokej pevnosti. Stľecha je odliata zo Źelezobetónu vysokej pevnosti s miernym
spádom lrovná shechď do jednej strany s miemym pľesahom stavebného telesa.
Zt.kladné technické údaje transformaěnej stanice:

- menovité napätie na strane VN zŻkv
- menovité napätie na strane NN 24Żl420v
- frekvencia 50 Hz
- menoviý qýkon tľansfoľmátoľa 2 x 630 kVA
- kompenzácia transfoľmátoranaprázdno l0 kVAľ
- menoviý prúd prípojnic VN 400 A 1630 A
- menovid pľúd prípojníc NN do l 250 A
- menoviqý kľátkodobý pľúd VN 16 kA efekt.ls
- Z.ap. schopnosť pľe odpínače a uzemňovaěe VN 50 kA max
- menoviĘý dynamický prúd ľozvádzaěa NN min. 30kA
- krytie podlä STN EN 60 529 IP43 D
- roänery /d l x š x v/ EH5 4910x2830x2750 mm
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typ

Vereiné osvetlenie
Stavebné pozemky

36
75

Počet n

0,07
18,5

Pi /kw

t387 
"5

E Pi /kw

Ż'5Ż Ż.52
9.5

Ps /kW

(3x254)
í3x25A)

ističHlavný
nred ELM

Celkovo pľe celú zĺinu E Pi /kw - 1390,02 kw
Celkovo pľe celú zónu E Ps /kW - 375 kW



TechnologicĘ je transfoľmaěná stanica vyzbrojená kompletným elektricĘm vybavením' tj
- rozvádzač VN
- transformátor 630 kVA
- rorvádzač NN _ 8 vývodou

Śfl-o7 ĺ DĺínniLo \.rNś6 /narn x AÁnl1 /1a1 lÁ\

Je súěasťou dodávky ZSDIS na zttk|ade uzatvoľenej zmluvy o spolupráci. Navľhovaná tľafostanica
bude napojená z novej VN prípojĘ. VN pľípojka bude realizovaná odbočením z existujricej VN linĘ
č,. Ll2Ż8-437, situovanej ned'aleko navrhovanej lokality. Existujúci kábel bude rozľezaný tak, aby sa
lx VN kábel zaústil priamo do VN rozvádzaěa trafostanice, druhý VN kábel bude nadspojkovaný,
pľiamo úmerne prediŹený a zaústený do VN rozvádzaěa. VN pľípojka je navľhovaná káblom 3x
NA2xszY lx240mm. DlŽka prípojĘ je cca 15 m.
Pľi kľižovaní novej komunikácie bude vedenie uložené do chľániěiek FXKV s200mm. Zaústené bude
do pripravených kobiek VN ľozvádzačov.
Kábel VN pľípojĘ bude uložený pođ asfaltovou plochou, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku.
Uloženie navľhovaného kábla, kľižovanie a súbehy s ostatnými inŽinieľsĘmi sieťami bude v súlade
s STN 34 10 50 zadodrżania STN 73 6005. Pľi križovaní komunikácií a podzemných inžinieľsĘch
sietí bude kábel uložený v korugovanej ochĺannej rúre FXKV (D 200 mm.
Pred zaěatím zemných prác musia bý všetĘ podzemné inžinierske siete vyĘýěené. Výkopové pľáce
sa uskutoěnia ruěne. Tieto pľáce budli vykonané v zemine tľ. III.

SO-07.2 Elektľo rozvodv..lIN" (parc. ě' 48214.481/1):
Sú súěasťou dodávĘ ZSDIS nazźtklade uzatvorenej zmluvy o spolupľáci.
NN ľozvody _ rozšírenie distribuěných NN rozvodov pre napojenie budúcich stavebných parciel _
pľipojenie je navľhnuté troma samostatnými qývodmi z navrhovanej tľafostanice' Z trafostanice bude
nové NN káblové vedenie vedęné v súbehu s navľhovanými komunikáciami a ostatnými inŽiniersĘmi
siet'ami smerom k novej lokalite. Káblové vedenie bude slučkované v pilieroqých rozpojovacích a
istiacich skľiniach - v poěte 11 ks. osadenie pilieľoqých rozpojovacích istiacich skríň je navľhnuté na
verejne prístupnom mieste. V plánovaných skľiniach SR budú vytvorené rezervy pre plánované
rozširovanie ýstavby v lokalite.
Uzemnenie navrhovaných skĺíň bude zemnou páskou FeZn 3014 s dĺžkou 15,0 m na hodnotu 15 ohm
(pozri protokol o meraní a r1ýpoěte zemniěa), priěom sa zachová moŽnosť pľipojenia na spoloěnú
uzemňovaciu sieť s novovybudovaným systémom veľejného osvetlenia.
Novy kábloqý rozvod je navrhnuty káblom typu NAYY -J 4x240mm2. Celková diŽka ľozyodu v ľámci
lokalityje 1400 m.
Navrhované káble NN budú uložené v pľevaŽnej mieľe v budúcich chodníkoch a zelených pásoch
stavebnej lokality v ryhách 35x70cm. Uložené budú v pieskovom lôžku kryté tehlami a qýstražnou
fóliou. Uloženię navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude
v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodržania STN 73 6005. Pľi kľižovaní s IS budú kéblle zatiahnuté do
chrániěĘ FXKV o 160 mm. Pľi kľižovaní komunikácie budú káb|e zatiahnuté do chrániěky FXKV o
160 mm v hlbkę min. lm pod telesom komunikácie.
Pred začatím zemných prác musia bý všetĘ podzemné inŽinierske siete vyĘýčené. Výkopové práce
pre uloženie kábloqých vedení sa uskutoěnia ruěne. Tieto práce budú vykonané v zemine tľ' III.

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

1. Stavba sa bude realizovať podl'a projektovej dokumentácie stavby oveľenej v stavebnom
konaní, ktorú vypľacoval v 0612017 zodpovedný projektant: Ing. Dušan Drżík, Eugena Suchoňa 3,90Ż
0l Pezinok, reg. ě. 5747*A2, overenej v stavebnom konaní' ktorá tvorí neoddelitelhú súčasť tohto
rozhodnutia. KaŽdá zÍnena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí bý' vopred odsúhlasená
stavebným úľadom.
2. So stavbou možno začať až. po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému űtadu zaěatie stavby ($ 66 ods.3 písm' h/ SZ).
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4. Stavebník zabezpeěí vy{ýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zźtkona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úľadu doklady o vyĘýčení
priestorovej polohy stavby ($ 75aods.4 stavebného zákona).
5. Pred zaěatím stavby stavebník zabezpeěi vyýěenie existujúcich podzemných inžiniersĘch sietí ich
spľávcami.
ó. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; ntnov zhotovitelä; meno kooľdinátoľa bezpeěnosti präce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zaěatia a dokoněenia stavby;
7. Stavba bude dokoněená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodrrutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť bý' dodrtaný, stavebník poŹiada o predlženie doby qýstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezaéalo do dvoch ľokov odo dtia, ked'
nadobudlo pľávoplatnosť ($ 67 stavebného zźtkona). Platnosť stavebného povolenia je możné predĺziť
na žiadosť stavebníka podanej v pľimeľanej lehote pľed uplynutím lehoĘ jeho platnosti. Stavebné
povolenie a rozhodnutie o predĺženíjeho platnosti silzźtväzné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zźlkona)'
10. Stavenisko musí spĺĺať všeĘ technické poŽiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zźtkona.
11. Pri realizácii stavby musia bý'v zmysle $ 43e stavebného zźtkona dodržané všeobecné technické
poŽiadavĘ na qýstavbu, vrátane všeobecných technicĘch poŽiadaviek na stavby użivané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie (vyhl.č.53Żl2002 Z.z., lÍorou sa ustanovujú
podľobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na uýstavbu a o všeobecných technicĘch
požiadavkách na stavby uŹivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12.Pri uskutočňovaní stavby musia bý dodrŽané ustanovenia vyhlášĘ Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR č.14712013 Z.z. v zneni neskorších pľedpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti aochrany zdravia pľi stavebných prácach aprácach snimi súvisiacich
a podľobnosti o odbomej spôsobilosti na qýkon niektoých pracovných ěinností.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sĘ. Stavebník písomne oznámi názov zhotovitel'a stavby
do l5 dní odo dňa skoněenia qýbeľového konania a do|oŹí na stavebný úrad opľávnenie zhotoviteľa na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúcelro v zmysle $ 44 ods.1. stavebného zttkona.
14. Na stavbe musí bý'vedený stavebný denník od prvého dňa prípľavných pľác až do skoněenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu qýstavby musia byť zabezpeěené podmienky pre qýkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorsĘ dozor pľojektanta.
16. Stavebník musí zabezpeěiť, aby poěas celej doby qýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom overená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie 

'a 
stavebný denník.

17. Pri výstavbe musia byt' použité vhodné stavebné ýrobky,' ktoré budú splňať harmonizované
podmienĘ podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 3051201l, ktoqým sa ustanovujú
haľmonizované podmienĘ uvádzania stavebných qýľobkov na trh a podmienĘ ztk. č,.13312013 Z. z.
o stavebných ýrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiých qýrobkov a mateľiálov.
18. DodrŽiavať ustanovenia vyhlášĘ MZ SR č,' 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti
oprípustných hodnotach hluku, infľazvuku avibľácií aopožiadavkách na ich objektivizáciu
v Životnom prostľedí.
19. Stavebnri ěinnosť, ktorá svojimi účinkami 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 ústavné pľávo na primeraný odpoěinok a priamivé životné
prostredie v zmysle zétkonaě. 46011992 Zb.v zneni neskoľších pľedpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to' aby pľi uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škođy na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie takých
opatrení' ktoĘŕmi bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana tivotné prostredie.
Stavebník je povinný poěas ýstavby udrżiavať čistotu na stavbou zneěistených veľejných
komunikáciách averejných priestľanstvách adokoněovanie stavby zabezpeéiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
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22. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu pređloží na oÚ Senec - odboľ staľostlivosti oŻP, odpadové
hospodáľstvo; ku kolaudácii pľedloží stanovisko oÚ Senec, odboľ soŽP, r'isek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
23. V prípade nevyhnutného výrubu dľevín alebo kľoviých porastov, ak budú dotknuté výstavbou'
požiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zákona ě. 5431200Ż Z.z. o ochrane prírody akľajiny príslušný úrad
o súhlas na ich qýrub.
24.Y pripade nálezu kultúrne cenných predmetov' detailov stavby alebo chľánených ěastí príľody ako
i aľcheologicĘch nálezov,tento ntůez ihned'ohlásiť stavebnému riradu alebo príslušnému oľgánu.
25. Dokoněenú stavbu moŽno użívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoľé stavebník
pożiada príslušný stavebný úrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník predloŽí doklady pľimerane podl'a $$ 17'18 vyhl.MZP SR
ě.45312000 Z.z', ktotou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného ztĺkona, najmä ceľtifikáý
a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a mateľiálov, qýsledĘ pľedpísaných skúšok a revizii
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke, porealizaěné
zameran ie stavby, odovzdávac í / preber ací pľotoko l.
27. Stavebník je povinný pri uskutoěňovaní stavby do&Źať podmienĘ, uvedené v stanoviskách
dotknudch oľgánov :

27'1. Západoslovenská distribuěná.a.s. zo dňa 09.04.2017:
Z hl'adiska ľozvoja siete energetĺĘ s pľedkladanou pľojektovou dokumentáciou pľedmetnej
stavby ,,Miloslavov, čast'Alžbetin l)voľ, Lokalita 8 Miloslavov,Inžiniercke siete a komunikácĺa,
p. č. 48214, k ú. Miloslavov v ľozsahu: so-02 Trafostanica' So-07.1 Pľípojka vl\' so-07.2
Elektľo ľozvody I{N a so_07.3 Pľípojka NN" ako dokumentrĺciou pľe stavebné povolenie
v zásade rrsúhlasíme" za pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok:
l.Hoľe uvedená stavba bude napojen'á z novej kioskovej TS typ: EH1630 kvA osadenej
tľansfoľmátorom o výkone 630 kvA' 22 kv ronádzačom typ: 8DJH (SIEMENS) v ľadení
KKT a 8 vývodovým I\N ronńdzačom. Nová kiosková TS bude pľipojená na spojovacie pole
l.č,. 228-437 zaslučkovaním v rĺseku medzi Ts0002-010 aUY Ll228-437. vN lĺáblové vedenie
bude realizované lcíblom typu 3 x NÄ2XS(F)2Y 1 x 240 o dĺžlĺe cca 15 m. NN distľibučné
lĺĺblové ľozvody budú ľealizované z novej kioskovej TS káblami typu NAYY-J 4x240 mm2
o dlžke 1400 m pľičom budú okruhované v 11 ks NN skľine SR. Vybudovanie2Ż kV lĺĺblového
vedeniao TS a I\N rozvođov, ktoľé budú mat'distľibučný chaľakteľ zabezpečí v ľámci vlastnej
investície spoločnostĺ Západoslovenská distľibučná' a.s. na základe Zmluvy o spolupráci č.
1713100086-2o5 uzatvoľenej medzi spoločnost'ou Západoslovenská distribučná a.s.
a investoľom.

2.Jednotlivé káblové pľípojĘ NIN vľátane elektľomeľových ronádzač,ov vybuduje na vlastné
náklady investoľo pľĺčom deliacim miestom budú poistkové spodĘ v hoľe uvedených NN
skľiniach SR.

3. Elektromeľové rowádzače ľodinných domov budú umiestnené na veĘne pľístupnom mieste
na hľanici pozemku tak, aby bolĺ pľístupné pľacovníkom eneľgetiky v každú dennú a nočnú
dobu_zodpovedný investoľ.

4. Hlavný istič pľed elektľomeľom bude 3 x 25 A chaľ. B pľe každé odbeľné miesto.
5.Pripojenie budúcich koncoqých odberatelbv bude riešené samostatne na zźlkl'ađe Zmliry o pľipojení

odbeľných elektricĘch zariadeni žiadatel'ov do distribučnej sústavy spoloěnosti Západoslovenská
distribučná a.s.' po vydaní kolaudaěného rozhodnutia stavby.

6'Żiadame ľešpektovat' všetĘ eneľgetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distľĺbučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č..25112012 Z.z. o eneľgetĺke a jeho noviel. Zakľeslbvanie sietí je možné vykonať pre zariadenia
VN aNN na tíme spľávy energeticĘch zaľiadení VN aNN Bratislava _ mesto, Hľaniěná č.14' pre
zariadeniaWN a zariadenia oznamovacie na tíme spľávy sietí VVN Čulenova č.3.

7 ' Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetĘch V\aN' VN a NN vedení deťrnovaných podl'a $
43 Zákona o eneľgetike ě. 25IlŻ012 Z'z. a o zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môŽu pľísť do
sĘku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie (oboznámenie) všetĘch osôb
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vykonávajúcich činnosť alebo zdrźujilcich sa na stavbe, o pravidlách bezpeěnosti práce v blízkosti
V\rN, VN aNN vedení.

8'Pre potreby budovania energeticlých zariadení poskytne żiadatel' prevádzkovatelbvi pozemok
(koľidoľ) resp. priestor, vhodný pľe budovanie energetického zariadenia. Majetkoprávne
vyspoľiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.

9.V pľípade, že novonavrhované eneľgetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribuěného
rozvodu el' energie budú osadené na pozemku iného vlastníka' je potrebné riešiť pľed ľealizáciou
predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pľe osadenie ýchto zariadeni v zmysle
platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom poěas ich životnosti.

l0.Pred zaěatím zemnýclr prác na energeticĘch zariadeniach budovaných vtejto stavbe je potrebné
v navľhovaných trasách požiadať o pľesné vy{ýěenie a identifikovanie káblov patľiacich spoloěrrosti
Západoslovenská distribuěná,a. s.

ll.Zemné pľáce - pri križovaní a súbehu zariadeni spoloěnosti Západoslovenská distribuěná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zqýšenou opatrnosťou - ruěným spôsobom' Pľi prácach dodľžiavať
bezpeěnostné predpisy a ustanovenia pľíslušných sTN.

12. Pri prácach na zaľiadeniach patľiacich spoločnosti Západoslovenská distľibučná, a.s' pożiadať
pľacovníka T1EZ Bratislava, Hľaničná l4 o technicĘ dozoľ.

13. Pred zahrnutím qýkopov (káble VN aNN uložené vpieskovom lôŽku smechanickou ochranou
a chráničiek je potľebné prizvať zástupcu T\EZ BA' Hľaniěná 14'

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distľibuěnďZápadoslovenská energetika' a's.
Za deta1|né technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

27 .2. oRÍIaZZ v P ezinku č: j. OP.ÍIZ-PKI -25 07 -00 120 l 7 zo dňa 0 6'1 1 .Ż0 17 :

-Súhlasíme bez pripomienok

4 zo dňa 12.06.2017
Na parcele ě. 48214 v k.ú' Miloslavov sa nachádzali podzemné rozvody závlahovej vody _ časť vetvy
B7,B2, objekt,,rúrová sieť 2" inv. č. 520Ż133006 vodnej stavby ,,ZPHŽO II." (evid. ě' 520Ż 133)
apodzemné rozvody závlahovej vody _ časť vetvy B2212,B2221, objekt,,rúrová sieť B" inv. č'
5Ż0Ż17900Ż vodnej stavby ,,ZP HżO ILl2, mod' a ľek'" (evid. ě. 5202 l79), ktoľé boli majetkopľávne
vysporiadané.
Na základe uvedeného a po preverení pľedloženej dokumentácie a dostupných mapoqých podkladov
Vám oznamujeme' že na parcele č,. 48214 v k. ú. Miloslavov, urěenej na stavbu ,'LOKALITA 8 _
MILOSLAVOV" neevidujeme źiadne hydľomelioraěné zariadenia v spľáve Hydromeliorácie, š.p.

27.4. oÚ Senec. odbor SoŽP _ úsek oH. č.oU-SC-OSZP-2017/1 12l8 zo dňa 27.07.2017:
- DodrŽať ustanovenia z.źtkona č,.Ż23/2001 Z.z. v znení neskoľších predpisov a ostatné súvisiace
predpisy na úsęku odpadového hospodárstva.
- VzniknuĘý odpad, ktoý vznikne stavebnou ěinnostbu a prebýoěnú qýkopovu zeminu ukladať na
ľiadenú skládku, nie ktorú určí stavebný úrad (miestnu) alebo investoľ.
- o zneškodnenom množstve uvedených odpadov je potrebné pľedloŽiť doklad na oÚ Senec, odboľ
staľostlivosti o ŻP, odpadové hospodárstvo.
- Nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných pľácach a preprave dodržiavať
čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách.
Tieto podmienky platia v prípade, že ýstavbu je možné zrea|izovať z hl'adiska stavebného zźlkona
a predmetná stavba je v súlade s rizemným plánom obce.

27'5. oÚ Senec. odbor SoŽP _ úsek oPaK. č'OU-SC-OSZP-20t7/10760A/tM zo dňa 18.07.2017:
l. Stavba sa navľhuje umiestniť v zastavanom ilzemí i mimo zastavaného územia obce a v území, pre
ktoľé platí prvy stupeň ochľany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
2.Realizźrcia stavby nepredstavuje činnosť pod|'a zźlkonav ilzemí zaktnanű.
3. Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté zźnjmy územnej ani druhovej ochrany .

4. V pľípađe nevyhnutného ýľubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
v zastavanom űzemí obce sa podl'a zttkona vyžaduje súhlas na qýrub stromov s obvođom kmeňa nad
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40 cm' meľaným vo ýške l30 cm nad zemou a kroviých porastov s ýmerou nad 10 m2, mimo
zastavaného űzemia obce sa podl'a ztlkona vyžaduje súhlas na ýľub stľomov s obvodom kmeňa nad
40 cm' meraným vo qýške 130 cm nad zemou a kľoviých porastov s výmerou nadŻ0 m2, o súhlase na
qýľub dľevín podl'a $ 47 ods. 3 zźlkona je pľíslušná rozhodnúť obec Miloslavov oľgán ochrany prírody
a kľajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti dľevín je potrebné postupovať v zmysle sTN 83 70l0 ochrana prírody
_ ošetľovanie, udržiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.l pri stavebných pľácach sa drevina
chráni celá (koruna, kmeň' koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom
páse ukladať potrubia a káblę vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti
stromov a kľíkov sa budri uskutoěňovať ručne s dôrazom na ochľanu ich koreňoqých systémov.
Činnostbu nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trźlvnaté poľasty budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatrépnenim.
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný šiľoký pás na zaloźenie technickej zelene sľešpektovaním
ochranných pásiem inžinieľsĘch sietí.

27.6. SPP-distribúcia.a.s.. stanovisko ě. TDAtrS/0262l2017lPe zo dňa 27.07.2017:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodrżania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pred realizźrciou zemných ptác a/alebo pred zaěatím vykonávania iných činností, je stavebník

povinný požiadať SPP-D o pľesné vy{ýěenie existujúcich plynáľensĘch zariadení na zäklade
písomnej objednávky, ktoru je potrebné zaslať na adresu: SPP_distľibúcia, a.s., Sekcĺa údľžby'
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elekĺonicĘ, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom síđle SPP-D (wrvw'spp-distribucia.sk),

- v záujme pľedchádzaniu poškodenia plynáľenského zariadenia, ohrozenia jeho pľevádzky alalebo
pľevádzky distribuěnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárensĘch zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;

- stavebník je povinný oznélmiť zaěatie pľác v ochrannom pásme plynárensĘch zaľiadení zástupcovi
prevádzkovatelä SPP-D (p. Rudolf Hirner' te|.č'' +421 3324Ż3300) najneskôľ 7 dní pred
zahź$enim plánovaných prác;

- stavebník je povinný zabezpeč,iť prístupnosť plynárensĘých zariadení počas realizácie ěinností
z dôvodu potreby prevádzkovania p|ynáľensĘch zariađeni, najmä výkonu kontroly ptevádzky,
údrŽby a ýkonu odbomých prehliadok a odborných skúšok opľáv, rekonštľukcie (obnovy)
p lynáľen sĘ ch zar iadení ;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a ýkon kontroly rcalizácie
ěinností v ochľannom pásme plynáľensĘch zariadení;

- stavebník je povinný realizovať ýkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na kaŽdú stranu
od obrysu existujúcich plynárensĘých zariadení v súlade s STN 73 3050 až po pľedchádzajűcom
vyýčení plynáľensĘch zariadení výhľadne ľučne bez použitia stĄoqých mechanizmov;

- ak pľi ýkopoých pľácach bolo odkrýé plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním qýkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaŽeného plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstľažnej fólie; ýsledok kontľoly bude
zaznamenaný do stavebného denníka;

- prístup k aĘýmkol'vek technologicĘm zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokial'sa na tieto ptácenevďahuje vydané povolenie SPP-D;

- odkľyté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia bý' poěas odkľytia zabezpečené pľoti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpľavy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krýie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne teľénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárensĘch zariadeni osadiť do novej úrovne teľénu;

- kaźdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izoltrcie potrubia, musí bý ihneď
ohlásené SPP-D na tel č. 0850 1 11727;

- upozorňujeme, że SPP-D môže pri všeĘch pľípadoch poškodenia plynárensĘch zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SoI)' ktorá je opľávnená za porušenie povinnosti
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v ochrannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynáľenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zákona o eneľgetike pokutu vo qýške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebníkje povinný prirealizźrcii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zálkona a iných všeobecne zźlväzných právnych predpisov, ako aj podmienĘ uvedené v Zźryise
zvyýéenia plynárensĘch zariadeni ataktieŽ, ustanovenia TechnicĘch pravidiel pľe plyn (TPP)
najmä 700 0Ż,

- stavębník je povinný rešpektovať a zohl'ađniť existenciu plynáľensĘch zariadení ďalebo pri
ochranných ďalebo bezpečnostných pásiem;

- stavebník je povinný pľi súbehu a kľiŽovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárensĘmi
zariadęniami dodľžať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárensĘch zaľiadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o eneľgetike umiestňovať nadzemné stavby' kontrolné šachty, trvalé poľasĘ a pod.

OSOBITNE PODMIENI(Y:
- żiadne

)1 1 Slovak TelcLnm ą c rrrreáené rr cfqnnrlicLrl ř ÁÁ1 1Rl ?oÁ{ zn ĺlňq nq Ô5 ?Ô'l R

- Pre vyznaěené záujmové nedôjde do styku so siet'ami elektľonických komunikácií (d'alej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI sLoVAKlA, s.r.o.
- Poěas rea|izźnie stavby dodrŽať podmienĘ uvedené v stanovisku ě.6611813065 zo día 09.05.2018

27.8. MV SR ORPZ v Senci.oDl. č. oRPZ-SC-oDI-l-5ŻŻlŻ017 zo đřla 30.1'0.2017 :

oDI Senec s pľedloŽeným návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle pľedloženej žiadosti
a pľojektovej dokumentácie po posriđení dopľavno _ bezpečnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za
splnenia nasledovných podmienok:
_ odstupy oplotení pozemkov musia bý'riešené vsúlade sS]N 73 6056 (bod ě. 18), tak, aby bol
zabezpeěený náletity ľozhl'ad pri vychádzani zpozemkov na komunikáciu _ žiadame stavebný úľad.
aby pľi povolbvaní oplotení striktne zabezpeěil dodľŽanie uliěnej ěiary. tj. 2.0 m od okraja vozovky.
_ odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia bŕ .r' súlade s požiadavkami STN 73 6102
o rozhl'ade v križovatkách,
- Navrhovaný chodník pri ihrisku vo vyššie uvedenej lokalite požadujeme upľaviť v zmysle STN
736110 (1,5 m chodník ł 0,5 m bezpečnostný odstup od komunikácie : 2 m),
- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v súlade s požiadavkami STN 73610Ż
o rozhläde v kĺižovatkách,
_ objekty meracích zariadeni inžinieľsĘch sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoru
komunikácií,
- priechođy pľe chodcov požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle vyhlášĘ ě. 9/2009 MV
SR a STN 736110,
_ všetĘ chodníĘ požadujeme ľiešiť bezbariéľovou úpľavou v mieste styku s komunikáciou
v srivislosti s pohybom telesne a zrakovo postihnuĘých osôb' v zmysle pľávnych noriem a technicĘch
predpisov,
- pre potreby každého z ľodinných domov musia bý navrhnuté minimálne 3 parkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku, z tohto poětu bude jedno miesto urěené pľe návštevy v zmysle STN 73

6l|0lzŻ (đo celkového poětu môžme zartúať aj garážové státie),
- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírĘ pľil'ahlého jazdného pruhu, spodný oÝłaj DZ (aj

dodatkovej tabule) je min. Ż,0 nad povrchom ěasti komunikácie, v ktoľej je znaěka umiestnená,
v zmysle STN 018020,
- Investor pľed zaéatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru pľil'ahlých
komunikácií, je povinný predloŽiť projekt organizácie dopravy poěas qýstavby _ prenosné dopravné
znaéenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pred jeho zaěatim,
- TDZ, Źiađame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pľed kolaudačným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,
- oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkěnosť
osadenia znaěeniapoěas prác, najneskôr 24hod. pred začiatkom osadenia DZ.
_ oDI Senec žiada, aby bol věas informovaný o pľípadných zmenách v súvislosti s pľedmetnou
stavbou a aby bol včas pľizvaný ku kontrole použitia ľesp. osadenia dopravného značenia.
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na základe Zákona ě.44712015 Z.z. vaktuálnom znení. boli použité na doriešenie technickej
infľaštruktúry v danej lokalite napr. dobudovanie chodníkov a zqŕšenie tak bezpeěnosti chodcov ako
aj obyvatelbv obce.
K použitiu odsrihlaseného trvalého a dočasného dopravného znaěsnia iępotrebné vvdď uľčen
Zákonač'. 13511961Zb). ktoré Žiadame zaslať k hore uvedenému číslu.

?7 o ŚVP š n r..wiarĺľenie ň i í-Ś ŚVp Ô7 RÁ 1qn/?n1'7 l5o za Äňq o4 nq )011 '

SVP, š.p., oZ Bľatislava ako správca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s predloŽenou
dokumentáciou zaujíma nasledovné stanovisko:

1. K umiestneniu stavby a technickému riešeniu nemáme pripomienĘ.
2. Pri rea|izźrcii żiadame dodržať ustanovenia zákona č,.36412004 Z'z. o vodźrch.
3. IJzemie sa nachádza v Chĺánenej vodohospodárskej oblasti żitného ostľova, na základe čoho

požadujeme dbať na zv1ýšenú ochľanu podzemných a povľchoých vôd.
4' Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoľšeniu kvality povľchoých a podzemných vôd..

27.l0' TÜV SÜD Slovakia s.r.o.. odbonré stanovisko ev. ě. 2002117lBT/oS/DoK zo dňa 02'l l.2017:
Projektová dokumentácia spĺňa poŽiadavky bezpečnosti technicĘch zariadeni.
odborné stanoviskoje vydané pre úěely stavebného povolenia.
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
- Pre koštrukěnú dokumentáciu vyhľađeného elekÍrického zariadenia skupiny A písm. c) platí

požiadavka $ 5 ods. 2 a3 vyhl. MPSVR sR ě. 508/2009 Z. z. v zneni neskorších pľedpisov a $ 14
ods. 1 písm. d) zźtkona č,. 1Ż412006 Z. z' v znení neskorších predpisov o posúdení o posúdení
dokumentácie technicĘch zariadení opľávnenou pľávnickou osobou napľ. TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

- Pred uvedením vyhradených elektľicĘch zariadení skupiny A písm. c) do pľevádzky je potľebné
vykonať úradnú skúšku podl'a $ 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z' v zneni neskorších predpisov
a $ 14 ods. 1 písm. b) zíkona č,. 12412006 Z. z' v znení neskorších predpisov oprávnenou pľávnickou
osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

Poznámka:
TÜV sÜD Slovakia s.ľ.o. môže vykonať inšpekciu podl'a STN EN ISO/IEC 170Ż0:2012 posúdením
súladu vyhotovenia stavby a technicĘch zariadeni, ktoľé sú v nej inštalované alebo namontované,
s požiadavkami bezpečnosti technicĘch zańadeni ( v pľíslušnej etape qýstavby _ technický dozor
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovĺsko platíza týchto podmienok:
Upozornenia buđú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodržané všeobecné záväzné pľávne predpisy.
VýsledĘ inšpekcie podané v tomto odboľnom stanovisku sa vďahujú len k posudzovanej
dokumentácii. odborné stanovisko nie je moŽné bez súhlasu rÜv sÜo Slovakia s.ľ.o. a zétkaznika
rozmnožovať inak než vcelku'

27.7l. Krajs|<y pamiatkový irad Bratislava. záväzné stanovisko zn. Y:PIJBA-2017|7726-2|
17175IPRA zo dňa06.03.2017 :

Súhlasí sumiestnením,arealizáciou predmetnej stavby, ktorá sa nedoĘýka náľodnej kultúrnej
pamiatĘ evidovanej v Ustrednom zoznamę pamiatkového fondu SR a nenachádzasana pamiatkovom
izemi, s podmienkou:
_ V prípade aľcheologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie pľác podl'a $ 40

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

Toto zćxazné stanovisko po uplynutí troch ľokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť, ak nedošlo
kjeho pouŽitiu na účel, na ktoľé je uľčené. Neuplatňuje vecne príslušné zźtujmy na urbanisticko-
architektonickom ľięšení predmetnej stavby aje podkladom pľe vydanie rozhodnutia stavebným
úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe'

?7 ĺ? FlVŚ ą c ĺnriqĺĺĺenip ř AoL1?/An)n/)n1'7/lllÍc za Áňq ĺo 11 )o1'7

I. Z hl'adiska sĺtuovania navrhovanej stavby
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- k pľojelĺÍovej dokumentácii pre vydanie územného ľozhodnutia sme zaujali listom zn.
36271402012017/IVte zo dňa 08.02.2017, podmienĘ ktoľého žiadame dodľžať.
- pľi ľealizácii stavby žiadame rešpektovať exist. vodovodné akanalizaěné potľubia vrátane
ochľanného pásma' vsúlade so zák. č,' 44Ż1200ŻZ.z.- S 19,, overejných vodovodoch averejných
kaĺa|izźrciách".
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme, tľasovanie podzemných IS
sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005, pľi budovaní stavebných objektov ľešpektovať ochľanné
pásmo existujúcich i navrhovaných VH sietí _ v súlade so zák. ě. 4421200Ż Z.z. ,,O verejných
vodovodoch a verejných kanaliztrciách" - $ l 9.
Platnosť tolrto vyjadrenia je 2 ľoky.

)1 ? I\/ĺar qŘ ASM Elľqficląrrq rnriąÁľpnie ň i ÁŚM-?n-166D017 za ĺ7ř'lą ?n nl ?o17

S ręalizáciou akcie pod|'a pľiloženej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie uvedených podmienok.
lnvestoľ /projektant/ je povinný infoľmovať o qýchto podmienkach pľíslušný űzemný oľgán a stavebný
úľad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sli v priestore stavby
evidované.
Vyjadrenie p|atí za pľedpokladu, Že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva roĘ a to súěasne pre všetĘ d'alšie stupne projektu i pľe všeĘ ďalšie konania.
Na jeho základe je možné vydať inemné i vodohospodárske ľozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (projektant) je povinný doruěiť ho v odpise všetĘm d'alším orgánom aorganizźrciám, ktoľé
budú na akcii zainteresované' aby sa zabráni|o ďalšiemu preľokovaniu.

27.14. PROGRES-TS. s.ľ.o.. Ęvjadrenie zo dňa 02.02.2017:
- v danej oblasti obec Miloslavov, k.ú. Miloslavov' paľc. č,. 48214, nemáme položené rozvody
káblového distribuěného systému,
- żiadame Vás o pripokládku sietí KDS do spoloěných ýh pre inžinierske siete' Stavbu siete KDS
Źiadame zahmit do príslušného územného ľozhodnutia.

17 .Ż017
- Vo Vami vyznaěenom záujmovom území sa nenachádza telekomunikačná trasa HDPE rúr
a opticĘch káblov v spľáve a majetku spoloěnosti SITEL s.r.o. Súhlasíme s vydaním stavebného
povolenia bez pripomienok.

27.l6. SlovensĘÝ zväz telesne postihnutých. vyjadrenie ě. 19712017 zo dňa 24.07.2017:
- navľhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby llźivané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MZP SR ě. 53212002 Z.z' a prílohy k vyhláške č:. 53Ż12002 Z.z.
ktorou sa uľčujú všeobecne technické požiadavky zabezpećujilce užívanie na stavby uŽivané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu,
- dopoľučujeme vydanie stavebného povolenia

27'17. Únia nevidiacich a slabozraĘých Slovenska" stanovisko ě.95/SK/2017ll(o zo dňa 18.08.2017:
Żiadame nasledovné úpravy v zmysle vyhlášky č,. 53Żl20o2 Z.z. zhl'adiska osôb so zrakoqým
postihnutím:

- Na všetkých priechođoch pľe chodcov zmeniť znaěenie V 6a na v 6b _ vodoľovné
znaěenie s vodiacim pásom v osi priechodu.

Pľi dodľžaní vyššie uvedených požiadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

27.18. Dopľavný úrad M.R.Štefánika zo dňa 03.08'20l7:
- Stavba s qýškou ... a stavebné mechanizmy ľešpektujú výšku urěenú ochrannými pásmami Letiska
M'R.Štęfanika Bratislava 226,0 m.n.m. Bpv a svojim charakteľom neohrozujú bezpeěnosť leteckej
prevádzky. V prípade nneny umiestnenia alebo zmeny maximálnej ýšky stavby a stavebných
mechanizmov a zmeny' ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podl'a $ 30 ods. l zétkona č,.

I
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143/1998 o civilnom letectve,je nutné akciu opätovne pľerokovať. Toto vyjadrenie platí dva roĘ od
dátumu jeho vydania.

27'19' SlovensĘý pozemko{Ý fond GR. stanovisko č' SPFZ/20l7152767. SPFS/2O|7114496 zo dňa
25.05.2017:
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na vyššie
uvedenom pozemku SR za podmienĘ:
- Stavebník na dotknuté pozemĘ SPF najneskôľ do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné
bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnutelhosti a to odplatne v pľospech SPF.
Súěasťou zmluvy o zĺiadeni vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometricĘ
plán podlä skutočného vedenia a uloženia stavby.
- krealizácii stavby je potľebný súhlas prípadného uŹívatęľa pozemkov SPF
- po dokoněení stavby bude pozemok SR SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byt'využívaný
na doterajší úěel. V pľípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- stanovisko SPF nie je zmluvou o buđťlcej zmluve ani inou dohodou međzi SPF a žiadatelbm' na
základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na tíadatel'ą
zźroveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuými pozemkami.
Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť żiadateľa a platí 1 2 mesiacov od jeho vydania.

27.20.oU Senec. odboľ SoZP. úsek štátnej vodnej spráĘv. Ęvjadľenie ěj.OU-SC-OSZP-
20 1 8 / 00 1 645 / S -l 0 lKeOO 1 7/0 1 45 8 1 ) zo dřla Ż6'02'20l 8 :

PoDMIEhIKY sÚĺĺr,łsu:
1. Dodržať podmienĘ stanoviska okľesného úradu Senec' odboru staľostlivosti o životné prostľedie,
úseku štátnej ochrany prírody a kľajiny zo dňa09.03.201'7 pod číslom oU-Sc-osZP-20l712642, úsek
štátnej spľávy odpadového hospodárstva zo dňa 28.03.2017 pod číslom oU-Sc-oSZP-20l7/5517.
2. DodrŽať podmienĘ rozhodnutia o umiestnení stavby pod ěíslom sU-l044l2017lI<K zo dňa
14.09.2017 vydané obcou Miloslavov.
3. Dodľžat' pľíslušné ustanovenia zá.Jr č.. 36412004 Z,z, o vodách a o zmene zákona sI\R č.
37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskorších pľedpĺsov (vodný zákon), vzhl'adom k tomu, že
sa záujmové územie nachádza v , je možné
činnost' vykonávat' len ak sa zabezpečí všestľanná ochrana povľchových a podzemných vôd
a pľeto je potrebné dodľžat'podmienĘ $ 31 a $ 39 vodného zákona.
4. Do vsakovacieho systému môžu byt'zaústené len vody z povľchového odtoku' pľi ktoľých sa
nepľedpokladá, źe obsahujű látĘ' ktoré môžu nepľiaznivo ovplyvnĺt' kvalitu povľchovej vody
a podzemnej vody v zmysle I\ľv sR č.. 26912010' ktoľým sa ustanovujtĺ požiadavky na
dosiahnutie dobľého stavu vôd a po pľedchádzajúcom zist'ovaní lzáverečná hydľogeologiclcá
spľáva podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods.4 vodného zákonal.
5. Budú dodľžané ochľanné pásma jestvujrńcich inžiniersĘch sietí, ľesp. zohloadnené požiadavĘ
ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov.
6.Pľojektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania
dokumentácie podl'a $ 45 ods' 2 Stavebnéh o zákona a aj za jej realizovatelhosť.
Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaní a podl'a ust. $ 73 odst. 17 zák.ě' 364/2004 z'z. o
vodách v znení neskorších noviel sa považuje zazá.ľäzné stanovisko v zmysle $ l40b zák. ě' 50/19'76
Zb. (stavebný zźtkonv znení neskorších noviel)'
Súhlas je podkladom pľe stavebné konanie. Nenahľádza povolenie na uskutočnenie vodných
stavieb podl'a ust. $ 26 zá.Jrč,.364/2004 Z.z. o vodách. Jeho platnost'zaniká, ak stavebné konanĺe
nezačne do jedného roka od vydania sűhlasu.

27'2 1 .osobitné podmienĘ:
- Stavebník je povinný pľi ľealĺzácii stavby dodržiavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov,
- Stavebník je povinný čistit' stavbou znečĺstené prĺl'ahlé komunikácie,
- Dodávatel'stavby je povĺnný zabezpečit', aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo

staveniska na miestnu komunĺk'{ciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.
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Pľi úprave terénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinieľskych sĺetí. Takĺsto je pľi ľealizácií zemných pľác potrebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušeniu ich statĺky.
Stavebník je povĺnný pľed začatím stavby, vo vzt'ahu k cudzím pozemkom, postupovat'
podl'a $ 11 zák.č. 2s1l20lŻ Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektoľých zákonov,
čo pľeukáže pľi kolaudačnom konaní.

V konaní neboli vznesené žiadne námĺetĘ účastníkov konania ani dotknufých oľgánov.

odôvodnenie:
Stavebník: Západoslovenská distľibučná ô.S.' Čulenova 6, 8l6 47 Bľatislava,

lČo : 36361518, vzastripení Petra Slivku, Báľdošova 27,837 0l Bľatislava, kÍorého zastupuje
spoloónosť DJ engineeľing s.ľ'o., Kĺajná 23,900 42 Dunajská Lužná, podal dňa 18.04.2018 na
tunajší stavebný úrad žiadosť o vyđanie stavebného povolenia pľe stavebné objekty: ,, So_02
Tľafostanica' so_07.l Prípojka ,,\Ą{", So-07.2 Elektro ľozvody ,,NIr{"" na pozemkoch paľc. ě.

44011,48Żĺ4,48ll1 (KN ,,E" paľc. č. l07ll15), 4821250,4821251(GP ě. 30ĺ2018 zo dňa29.03.Ż018),
k.ú. Miloslavov, ktoré sú súěasťou stavby 

',Technická 
infraštruktúľa Miloslavov, lokalita RZ 8 _

inžinieľske siete a komunikáciď', doloženú projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné
povolenie, vypracovanú zodpovedným projektantom: Ing. Dušan Drżik, Eugena Suchoňa 3,90Ż 0l
Pezinok, ľeg. ě' 5747*A2, overenej v stavebnom konaní' ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto
ľozhodnutia.

Peter Slivka' Bárdošova 27,83l 01 Bratislava uzavrel so stavebníkom Západoslovenská
distribuěná a.s.' Čulenova 6,816 47 Bratislava, IČo :36361518 Zmluvu ospolupráci zo dňa
09.08.2017 pri ýstavbe elektroenergeticĘch stavieb azariadeni pre zabezpeč,enie rea|izźrcie
pripojenia stavby Żiadatel'a ,,Lokalita 8 _ Miloslavov' Inžinierskę siete a komunikácia' k. ú.
Miloslavov, okr' Senec, p. č,. 48214" k distribučnej sústave Pľevádzkovatel'a.

Vlastníkom pozemku paľc. č. 440/1 je obec Miloslavov _ podlä Lv č).440.
Vlastníkmi pozemku paľc' ě' 48214 sil Jana Lachová,900 42 Miloslavov 115 aDana Malá,

Alžbetin Dvor 36, 900 4Ż Miloslavov _ podlä LV ě. 62l ( predložená Nájomná zmluva zo dřla
23.10.2017).

Pozemok parc. ě. 107lll5 podl'a KN,,Eo'(KN ',C" 
parc. ě. 481ll)je vo vlastníctve SR -

Slovenský pozemkoý fond' Búdkova 36, Bratislava, ktoý vyslovil srihlas s vydaním územnélro
ľozhodnutia na pľedmetnú stavbu za podmienĘ, že stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôľ do
vydania kolaudaěného rozhodnutia zĺiadi vecné bľemeno, ktoré bude zapisané v príslušnom katastľi
nehnutelhosti.

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

Podl'a $ 11 zák.č. 25ll20l2 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektoľých zákonov (

d'alej len zákon o eneľgetike ) je dľžitel'povolenia - Západoslovenská distľibuěná a.s. opľĺĺvnená
zriađ'ovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektľické vedenie a
elektroeneľgetické zaľiadenie pľenosovej sústavy a distľibučnej sústavy a zaľiadení uľčených na
ich ochľanu, zabľánenie ĺch poľúch alebo haváľií, alebo na zmiernenie dôsledkov poľt'ich alebo
haváľĺí na ochľanu źivota, zdľavia a majetku osôb; pri povol'ovaní takej stavby stavebný úrad
ľozhodne o podmienkach, za aĘch možno stavbu uskutočnit' a pľevádzkovat' na cudzom
pozemku; opľávnenĺa stavebníka na uskutočnenĺe stavby vznikajú nadobudnutím
pľávoplatnosti takého ľozhodnutia.
Povinnosti zodpovedajúce opľávneniam sú vecnýmĺ bľemenami spojenými s vlastníctvom
nehnutel'nosti, čo je preukázanie vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom uľčeným na
zastavanie podl'a $ 139 stavebného zákona.
V súlade s $ 11 zákona o eneľgetike stavebný úľad uľčil stavebnÍkovi podmĺenky, súvĺsiace
s ľealizáciou stavby na cudzích pozemkoch, ešte pľed začatím stavby.
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Dňom podania Žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaćatie konania
o povolení stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknuĘým orgánom
a oľganizáciám oznámením č. 1 I37lŻ018/I<Kzo dňa24.04.20l8.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vyđané obcou Miloslavov pod ěj. SÚ-
104412017lI<K zo dňa 74.09'2017, právoplatné dřn22'02.2018, v spojení s rozhodnutím č. OU-BA-
OVBP2-201 8/0l6639lZAD zo dňa 1 8.01.201 8.

Stanoviská a požiadavĘ riěastníkov konania a dotknuĘých oľgánov, uplatnené v tomto konaní,
boli pľeskúmanéo skoordinované a zahmuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Námietky ani pripomienĘ úěastníkov konania ani dotknuĘých orgánov neboli vznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úľad preskúmal žiadosť a pľiložené doklady v zmysle
pľíslušných ustanovení $ 58 až $ 66 stavebného zákona priěom zistil, Źe povolením stavby nebudri
ohrozené verejné ztlujmy ani pľávom chránené zźlujmy ostatných účastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Zźtpados|ovenská distľibuěná, a's, zo dňa 09.04.20 l 7

- 0RIIaZZ v Pezinku ěj. ORHZ-PKI-2507-001Ż017 zo dřla06.1I.2017
- HYDROMELIORÁCIE,š.p., vyj adre nie č,. 47 3 -2 / 12o l 20 1 7 zo dř'r. 1Ż.0 6.2o l 7

- oÚ Senec, odbor soŽp - risek oH, ě.oU-SC-osZP-20l7l1lŻl8 zo dňa2'7.07.2017
- oÚ Senec, odboľ SoŽp _ úsek OPaK, ě.oU-SC-osZP-Ż0l7/l0760AlIM zo dňa 18.07.2017
- SPP-distribúcia,a.s., stanovisko č. TDNS/O262/2017lPe zo dňa 27.07.201'7
- Slovak Telekom,a.s.' uvedené v stanovisku ě. 66118l3065 zo dňa 09.05.2018
- MV sR ORPZ v Senci'oDl, č. oRPZ-sC-oDI-1-52212017 zo dřla 30.10.20l7
- SvP, š.p., vyjadrenie ěj. cs SVP 0ZBA l90/20l7l50 zo dňa 04.09.Ż017
- TÜV SÜo Slovakia s'r.o., odboľné stanovisko ev . ě. 2002ll 7/BT/OS/DoK zo dňa 02.1 I.2017
- KPÚ Bratislava' zźĺvazné stanovisko zn' KPUBA-2oI717726-21 171711PRA zo dřn06.03.2017
- BvS, a.s., vy'jadľenie č,. 494l3l4020l20l7 ĺMę zo dňa 10'11.Ż0I7
- Mo SR, ASM Bratislava, vyjadľenie č. ASM-30-l6612017 zo dňa30.0I.2017
- PROGRES-TS, s.ľ.o., vy,jadrenie zo dňa 02.0Ż.2017
- SITEL s.r.o., vyjadrenie č' 67Ż12017 zo dňa 17.07.2017
- Slovenský zväz telesne postihnutych, vyjadľenie ě. l97l20l7 zo dřlaŻ4.07 '2017
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 95/SK/2017lKo zo dňa 18'08.2017
- Dopravný úľad M.R.Štefánika zo dňa 03.08.2017
- SPF GR, stanovisko č,. sPFZl2Il7l52767 , SPFS/2Ol7l14496 zo đřlaŻ5 '05.2017
- oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek Švs' vyjadľenie ěj.oU-sC_osZP-2Ol8lO01645/5-

1 0/Ke(20l7l0 1 45 8 1 ) zo dňa 26.02.201 8

Na základe zistených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie ýroková ěasť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo ýške 200.- Eur podl'a
položĘ 60 písm.g) zźtkonać^145Ą995 Zb. o spľávnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov'

Poučenie:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7111967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších

pľedpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opravný prostľiedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doruěenia ľozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov l8l .

Rozhodnutie je po vyěerpaní riadnych opľavných pľostľiedkov preskúmatelhé správnym súdom
podlä ustanovení Správneho sridneho poľiadku (ákon č:.16ŻlŻ015 Z.z.)'
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Rozhodnutie sa doľučí :

účastníkom konanĺa veľejnou vyhláškou:
l. Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2' P eter Slivka, Bárdošova Ż7, 83 1 0 l Bľatislava
3. DJ engineering s.r.o.' Kĺajná 23,900 42 Dunajská Luźná
4. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181

5 . Známym a neznámym účastníkom konania - právnickým a fyziclým osobám, ktoqých vlastnícke
alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nich vľátane susedných pozemkov a stavieb môžu bý'
stavebným povolením priamo dotknuté

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

zttkonač,.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších pľedpisov po dobu 15 dní' Posledný deň
tejto lehoty je dňom đoručenia.

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení línĺovej stavby:

Rozhodnutię bolo vyvesené dňa : 
'{- G 7ł ĺe Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Peěiatka' podpis Pečiatka, podpis

Na vedomie:
l 'Západoslovenská distľibučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - nemá účinĘ doruěenia
2. Peter Slivka' Bárdošova 27,831 01 Bľatislava - nemá účinĘ doručenia
3' DJ engineering s.ľ.o., Krajná 23,900 42 Dunajská LuŹná - nemá úěinĘ doľučenia

Prílohy: 1xoveľenáPD
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