
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Cj. D_1ll4l20l8ĺ|<K V Miloslavove 14.08.2018

STAVEBNÉ PovoLEIYIE

obec Miloslavov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie podl'a $ 2 písm' a) bod 3. zttkona é.4161200l Z.z. o prechode niektoých pôsobností
zorgźĺnov štátnej spľávy na obce a na vyššie 'űzemné celĘ v znení nęskoľších predpisov, podlä $ 3a
ods'4 zákona č:.1351196l Zb' o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný
zákon)' podl'a $ 120 zźlkona č).50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zźkon) a podl'a $ 46 a $ 47 zákona č,.7ll1967 Zb. o správnom konaní
v zneni neskoľších predpisov (správny poriadok), ĺazáklade vykonaného konania rozhodol takto :

podlh $ 66 ods.l stavebného zźtkona v spojení s $ l0 vyhl'MŽP SR č'45312000 Z.z., ktoľou sa
vykonĺívaj ú niektoré ustanovenia stavebného zókona

povol'uje

stavebné objeký
'' 

so-01.1 KomuniluĹcia (vetva rrA")
so-01.2 Komunikácĺa (vetva 

'B")so_01.3 Komunilĺĺcia (vetva,,C")
so_01.4 Komunikácia ( vetva ,,D")
so-01.5 Komunikácia hlavná obslužná ( tľasa 1) a spevnené plochy",

ktoľé sú súčasťou stavby : ,,Technická infľaštľuktura Miloslavov, lokalita RZ 8 _ inžinierske siete
a komunikácia"

stavebníkovi : Peteľ Slivka' Báľdošova 27'83\ 01 Bľatislava
( na základe Nájomnej zmluvy zo dňa23.l0.2017)

miesto stavby : pozemok parc.ě. 44011,481/1 ((KN ,,E" parc. č,. l071ll5),482/4, 4821207 (podl'a GP
č. 08/20l8 zo dńa09.02.2018, oveľeného Správou katastra v Senci pod č. 29212018 zo
dřla 21 .02.2018)' k.ti. Miloslavov

úěel stavby : inžinieľska stavba _ miestna komunikácia

Na stavbu bolo obcou Mĺloslavov vydané :
Rozhodnutie o umiestnení stavby : o,Technická infraštľuktuľa Miloslavov, lokalita RZ 8 _

inžinierske siete akomunikácia", bolo vydané obcou Miloslavov pod čj. sU-1o44l2017/KK zo dňa
14.09.2077, právoplatné dňa 22.0Ż.2018 v spojení s ľozhodnutím č. oU_BA-ovBP2-
20 l 8 / 01 6639 / ZAD zo dňa 1 8. 0 1 .20 l 8, pľávoplatné dňa 22.02.20 18.

1. Stľučný popis:
Navľhované riešenie technickej infľaštruktúry dopľavného vybavenia pľedstavuje súboľ umiestňovania
noých miestnych veľejných obslužných komunikácií s ohl'adom na hoľeuvedené potľeby zachovania
vedenia a pokĺaěovania hlavných dopravných komunikácií pre obsluhu daného tlzemia, ktoľé hľaničí
so susednými parcelami atież s ohl'adom na potrebu umiestňovania uvažovanej budúce zástavby
rodinných domov a ich vybavenia.
Ako hlavné dopravné komunikácie sú navrhnuté Vetvy A a B, ktoré sa napźýajű na jestvujúcu ěasť
Štvľtockej ulice. Výhl'adovo má bý táto komunikácia dobudovaná do profilu Mo 5,5/40
s jednostranným chodníkom. Vetvy sa na MK pripájajú v dvoch stykových križovatkách vzdialených
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68,0m s obojstrannými smerovými oblúkmi R=9,0m. Komunikácie sú navľhnuté vo funkěnej triede
ca, kategóľie miestnych komunikácií MoU 4,5/30' Zoboch strán budú pripojené vjazdy
k uvažovaným ľodinným domom. Na jednej stľane budę vedęný peší chodník šírky 2,0m a na opaěnej
strane sa bude nachádzať pás zelene v šírke 2,0m. Komunikácie oboch Vetiev budú pľepojené
doěasnou komunikáciou Vetva C, ktoľá je navľlrnutá na konci parcely. Komunikácia je navľhnutá
v polohe plánovaného pľedĺženia Kysuckej ulice do kategórie MoU 4,5/30. Upľostred zóny byovej
v,ýstavby sa bude nachádzať odl'ahěovacia dvojpruhová obojsmeľná komunikácia funkěnej tľiedy C3
a kategórie Mo 6,5/30 v dĺzke 64,7Om.
V území na západnom okraji bude zabezpečená űzemná rezerva pre vedenie zbeľnej komunikácie
v polovici profilu MK funkčnej ĺiedy C1, kat. Mo 9,5/50. od hranice paľcely bude nezastavená ěasť
pozemku v šírke 6,75m, priěom na oboch okrajoch musia bý' zohl'adnené dopľavné napojenia
v smeroqých oblúkoch'

Plošné zá'bery
Komunikácie _ cementobetón - 4.677,7 m2

Chodník _ cementobetón (hľ.l20) 486,0 m2

Chodník avjazdy _ cementobetón (hľ.180) 7.343,8 m2

Cestný obrubník - 2.l5l,8 m
Paľkový obrubník - 993,9 m

2. Rozdelenie a funkčné paľametľe komunikácií:
Návrh komunikácií zač,ínaTrasou 1, ako pokľaěovaním Švrtockej ulice. Komunikácia je dvojpruhová
obojsmerná' vedená v priamej ěasti. Funkěná trieda je C2,kategőrie Mo 8'0/30. Jazdný pruh má šírku
3,5m. Vozovka má jednostranný prieěny sklon 2,0oń. Zaľavým okrajom vedie peší chodník oddelený
od automobilovej komunikácie zqýšeným obľubníkom. Chodník má šírku 3,0m aje prerušovaný
dvoma pripojeniami Vetiev A a B, kde sú navrhované pľiechody pre chodcov.
Celková dlžka Tľasy 1 je l49,60 m
Vetva A a Vetva B - obe Vetvy sú navľhnuté vo funkěnej triede C3' kategóľie MoU 4,5/30 ako
jednopruhové jednosmerné a vedú rovnobežne v celej dlžke pľiamym smeľom. Uliěný priestor je
tvorený spevnenou ěasťou pešieho chodníka šírky 2,0m (vľátane sklopeného obrubníka) a ěasťou
vozovky šírky 3,5m, za ktorou je umiestnená plocha zelene v šíľke 2,0m' Prieěny sklon spevnených
plôch je jednostranný smeľom k ploche zelene v hodnote Ż,0%o.Pozdlžny sklon mána oboch vetvách
pľemenliqý charakter kedy sa sklon pohybuje vrozmedzí hodnôt -l,7yo - +l,Iyő. Věasti pripojenia

Y"ty D je navrhnutá plocha komunikácií na Vetvách A a B so zvýšeným prahom, kedy sa vozovka na
dlżke l,Żmzdviha o *10cm anásledne za stykoqými križovatkami klesá -10cm. Zvýšený prah má
dĺžku l6,6m a 18,6m.
Celková dĺzka ĺleny A je 389,34 m
Ceĺkovó dlžka Vetvy B je 389,12 m
Vetva C je vedená na koncoch Vetiev A a B, ktoľé tvoria dve stykové križovatky' Pripojenie vetiev je
vl'avo. Vetva C je uvaŽovaná funkčnej tr. C3, MoU 4,5/30 s celkovou šírkou dopravného priestoru
6,5m. Pľieěny sklon je 2,0Yo a pozdlźny sklon je v minimálnych hodnotach +0,3yo a -0,5%o.

Celková dlžka Vetvy C je 87,97 m
Vetva D je funkěnej tľiedy C3, kategóľie Mo 6,5/30 aje vedená ako dvojpruhová, obojsmerná
komunikácia šírĘ jazdných pľuhov 2,75ĺn sjednostranným vedením pešieho chodníka š. 1,5m. Na
opačnej strane sanachádza parková úprava verejnej časti, kde bude umiestnené ihrisko. Komunikácia
je vcelej dĺžke vedená vpriamej časii. Pľieěny sklon je jednostranný 2,0o/o apozdižny má klesajúci
charakteľ -0,42%0.

Celková aĺzru ĺĺeny D je 64,70 m

3. Napojenie na jestvujúce komunikácĺe :
Plánovaná qýstavba rodinných domov ,'Lokalita 8 - Miloslavov" je situovaná na parcele s p.č,': 48Ż14
na qýchodnom okľaji obce Miloslavov miestnej časti Alžbetin dvor. Pozemok investora je dobre
pľístupný cez miestnu komunikáciu Šwrtockú ulicu, ktoľá sa pripája na cestu III/I055. Na túto MK sa
obojstľanne pripájajú aj d'alšie komunikácie nižších funkěných tried. Za súěasnou zástavbou LJzemný
plán obce uvažuje s vedením a postupným budovaním zbernej komunikácie, ktorá bude cez sídelný
útvaľ prepájať cesty IIVl055 a IIVI054. Tá bude v kategórii Mo 9,5/50 aje situovaná na ýchodnom
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okraji parcely investoľa. ostatné dopravné napojenia sú uvažované ako qýhl'adové z miestnej
komunikácie Ulica Kysucká. VšetĘ jestvujúce komunikácie sú dvojpruhové, obojsmerné
s neobmedzeným pľístupom vozidiel. V súěasnosti nie síl vybudované na pľedmetné pozemky
investoľa dopravné napojenia z ciest III tr. ani z miestnych komunikácií.
Zéujmové parcely pľe výstavbu majú prevažne rovinaý charakter bezýrazných preýšení na ploche
zástavby.

4. Konštľukčnéskladby:
Konštľukcia plochy komunikácĺí
2x impľegnaěný náter, 2x60ým2
Cementobetónová doska CBIII
Výstuž kaľi rohožou a8,150/150
Fólia PE
Drvené kamenivo fr.0l32 Šo

sTN 736123

sTN 736126

220mm

150mm

Spolu

Konštľukcia chodníka pozaíźTľasy 1 a Vetvy I)
2x impregnaěný náter, 2x60ým2
Cementobetónová doska CBIII sTN 736123
Výstuž kari ľohožou a8,l50l150
Drvené kamenivo fr.O/32 Šo STN 736126
Spolu

Konštrukcia chodníka v mieste sklopeného obľubníka
2x impregnač ný nétter, 2x 60 ý m2
Cementobetónová doska CBIII STN 736123
Výstuž kari rohoŽou a8,150/150
Fólia PE
Drvené kamenivo fr.0/32 Šo STN 736126

55Omm

120mm

23Omm
35Omm

180mm

160mm

Spolu 520mm

Požadovaná hodnota modulu defoľmácie Eaez musí bý' najmenej l20 MPa (pre ochrannú vrstvu)
a 180 MPa (pre podkladovú vľstvu)' Pomeľ Ea"ĺz / Ea"ĺ musí bý menší ako 2,5.

5. obrubníĘ:
okľaj komunikácie Trasy l a Vetvy D na stľane pešieho chodníka bude lemovať zýšený cestný
obľubník +lZcm so skosením' Na ostatných ěastiach vetiev bude obrubník uložený ako sklopený
s pľeqýšením +5cm (so skosením)' Pľi okľaji zelene bude obrubník uložený ako úplne zapustený do
úľovne vozovky. okraj peších častí bude lemovať paľkoqý zapustený obrubník. obrubníĘ budú
uloŽené do betónového lôžka s oporou. Štĺry tuat vyspravené maltovou zálievkou.

7. Cestné značenie:
Trvąlé dopravné značenie - na vstupe bude vyznaěená obytná zónalP}8a ajednosmerná premávka
IP3b. V časti Vetvy D bude značenie vyznać,ovať spomalbvací prah IP8, hlavnú a vedl'ajšiu
komunikáciu Pl aP8. Zobojsmeľnej komunikácie bude vyznaéená povinnosť jazdy vl'avo znaěením
C3. ostatné znaěenie je detailne vykreslené vo výkľese č,'I4 _ Trvalé dopravné znaěenie.

6. Odvodnenie:
odvodnenie zo všetkých druhov spevnených plôch je uvažované prieěnymi apozdižnymi sklonmi k
jednému okľaju komunikácie. Ďalej bude voda odvedená cez zapustený cestný obľubník do priľahlého
pásu zelene' kde bude v plochách medzi vjazdami vsakovať a odpaľovať. Vody takto zostanú v území,
kde zráňky spadnú a nebude prichádzať k vysušovaniu kraj iny.
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Prenosné dopravné značenie - V ľámci pľojektuje vypľacovaný plán organizácie qýstavby obsahujúci
návrh prenosného dopľavného znaěenia. Návľh bol spracovaný podlä technického predpisu MDPaT
TP 0612013 - použitie dopľavných značiek a dopľavných zariadeni na oznaěovanie pľacovných miest.
Zvislé dopravné znaěky, zabezpeěujtlce pracovisko, musia bý upľavené tak' aby vplyvom
poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich defoľmácii,
mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu' padnutiu a pod. Podrobnosti riešenia sú vyznačené v
priloženej qýkresovej dokumentácii situácii prenosného dopravného znaěenia-výkręs ě.ls.

8. Statická dopľava:
V lokalite RZ 8 je povolené státie motoroqých vozidiel výlučne na súkĺomných parcelách
(mimo dopravného pľiestoru verejných komunikácií ). Potreby zabezpeěenia dostatoěného počtu
parkovacích miest bude riešené na kaŽdom pozemku ľodinného domu vybudovaním tľoch parkovacích
miest na vlastnom pozemku.

Pre uskutočnenie stavby sa podl'a $ 66 ods.2 SZ stanovujú tieto záväzné podmĺenĘ:
1/ Stavba sa bude ręalizovať podl'a projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie'
vypľacovanej v 03l20l7 zodpovedným projektantom: PHF design, s.ľ.o., 919 29 Malźenice 483 _ Ing.
Hana Fraňová, ľeg' ě. 5109*Z*I2, overenej v stavebnom konaní o povolení stavby, lĺ:torá tvorí
nęoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia. KaŽdá ztnena opľoti schválenej pľojektovej dokumentácii
musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2l Pred zač,atím stavebných prác je nevyhnutné podľobne vyf,ýčiť všetky inžinierske siete na
dotknutom pozemku ako i pľiľahlých, stavebnou činnosťou dotknuých parcelách. Za sprźnnosť ako
i kompletnosť vyýčenia inžinieľsĘch sietí v plnej mieľe zodpovedá investor.
3/ Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sĘ. Stavebník písomne ozntlmi ntnov zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skoněenia ýberového konania a doloží na stavebný úrad opľávnenie zhotovitel'a na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného zttkona.
4/ Stavebník je povinný písomne oznámiť zaěatie stavby ($ 66 ods.2 písm.h/ SZ).
5/ Stavba bude dokoněená do 24 mesiacov odo dňa nađobudnutia právoplatnosti tohto ľozhodnutia.
6/ V prípade, ak termín nebude môcť bý dodľżaný, stavebník pożiada o predlženie doby ýstavby.
7/ So stavbou možno zaěať ażpo nadobudnutí pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov. odo dňa, keď
nadobudlo pnĺvoplatnosť ($ 67 SZ). Platnosť stavebného povolenia je moŽné prediziť na Žiadosť
stavebníka podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné povolenie
a ľozhodnutie o predlžení jeho platnosti sű ztxazné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70 SZ).
9/ Stavebnik zabezpeěí vy{ýčenie priestoľovej polohy stavby opľávnenou osobou ($ 75 ods.1
stavebného zÍlkona) a pľi kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vyýčení
pľiestoľovej polohy stavby ($ 75a ods.4 stavebného zakona).
10/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : ĺázov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitel'a; meno koordinátoľa bezpeěnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zač,atia a dokončenia stavby;
11/ Na stavbe musí bý vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác ($ 46dsZ).
l2lPo celú dobu ýstavby musia byť zabezpeěené podmienky pľe výkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autoľsĘ dozor pľojektanta'
13/ Stavebník musí zabezpeěiť, aby poěas celej doby qýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úľadom overená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
14ĺ Pri realizt.r.ii stavby musia bý v zmysle $ 43e stavebného zźlkona dodržané všeobecné technické
poŽiadavky na qýstavbu, vľátane všeobecných technických požiadaviek na stavby użívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyh|.é.532/200Ż Z.z', ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na qýstavbu a o všeobecných technicĘch
požiadavkách na stavby użivané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu a oľientácie).
15/ Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č' 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o pľípustných hodnotach hluku, infrazvuku a vibrácií a o poŽiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí.
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1ól Stavebnú činnosť, ktorá svojimi účinkami obťažuje okolie a je zdĄom hluku, otrasov a prachu,
možno vykonávať len vpľacovných dňoch vpondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
a v dňoch pľacovného pokoja nepoľušovať ústavné pľávo na primeraný odpoěinok apriaznivé životné
pľostľedie v zmysle zttkonaě. 460l1992 Zb' v zneni neskorších predpisov.
17lPti uskutočňovaní stavby musia byť dodľŽané ustanovenia vyhlášky Ministerstva pľáce, sociálnych
vecí a ľodiny SR č. 14712013 Z.z. v zneni neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti a ochľany zdľavia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbomej spôsobilosti na qýkon niekto4ých pľacovných ěinností.
18/ Stavebník zabezpeěí na stavbe dodržiavanie zákona č). 52511990 Zb. v zneni neskorších zmien
a doplnkov, o požiarnej ochľane.
19/ Stavebník zabezpeěí dozor na stavenisku po ukoněení pľác z hl'adiska protipožiarnej ochrany' aby
počas neprítomnosti pľacovníkov na stavbe nevznikol potiar.
20l Stavenisko musí spĺĺať všetĘ technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zźtkona.
21/ Pri qýstavbe musia bý použité vhodné stavebné qýrobky,. ktoré budú spĺĺať harmonizované
podmienky podl'a Naľiadenia Európskeho paľlamentu a Rady EU ě.305l20l l' ktoqým sa ustanovujú
haľmonizované podmienĘ uvádzania stavebných qýľobkov na tľh a podmienĘ zétk' č:. 13312013 Z. z.
o stavebných ýrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti pouŽiých výrobkov a mateľiálov.
22l Stavębníkje povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný poěas realizácie stavby zabezpeěiť vfiorenie taĘch
opatľení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana źivotné prostredie.
Stavebník je povinný poěas qýstavby udrŽiavať ěistotu na stavbou znečistených veĘných
komunikáciách a verejných pľiestranstvźrch a dokoněovanie stavby zabezpeěiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
23l Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiźú uloŽený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
24l Stavebníkje povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení
odpadu predloží na oÚ Senec _ odbor staro.stlivosti oŻP, odpadové hospodárstvo; ku kolaudácii
pľedloží stanovisko oÚ Senecn odboľ SoŽP, úsek odpadového hospodáľstva v kolaudačnom
konaní.
25lY prípade néiezu kultúľne cenných predmetov, detailov stavby alebo chľánených častí prírody ako
i aľcheologických ná|ezov,tento nźúez ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo pľíslušnému orgánu.
26l v prípade nevyhnutného ýrubu dľevín alebo kľoviých porastov, ak budú dotknuté qýstavbou,
pożiadať v zmysle $ 47 ods. 3 zálkona č,. 54312002 Z.z. o ochrane príľody a krajiny príslušný úľad
o súhlas na ich qýľub.
27l Dokonč,enú stavbu možno użivať len na zźtklade kolaudaěného ľozhodnutia, o ktoľé stavebník
pożiada príslušný stavebný úrad.
28/ Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady pľimerane podl'a $$17'18 vyhl'MZP SR
ě.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, najmä certifrkáty
a atesty zabudovaných stavebných qýrobkov a materiálov, výsledky pľedpísan'ých skúšok a revizii
podlh osobitných pľedpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke, poľealizačné
zameranie stavby, odovzdávac ílpreberaci protokol.
29l Dodrźať ,rZásady pľebeľania miestnych komunikácií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Mĺloslavov schválené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením č,. 6612015, doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením č,. 4512017 a rĺpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia OZ č. 85 dňa
16.08.2017" ( pľíloha ľozhodnutia).
30/ Kolaudácia stavebného objektu komunikácií je podmienená vybudovaním a skolaudovaním
verejných inžiniersĘch sietí vodovodu, kana|izácie, vypúšťania odpadoých daždbqých vôd do
podzemných alebo povľchových vôd' NN rozvodov a Vo, nachádzajúcich sa v komunikáciách.
31/ Stavebník je povinný pľi uskutoěňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov a organizźrcii :
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l' MV SR ORPZ v Senci.oDl" ě. oRPZ-SC-oDI_l_522l2017 zo dňa 30.10.2017:
oDI Senec s pľedloženým návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle predloženej žiadosti
a projektovej dokumentácie po posúdení dopravno _ bezpeěnostnej situácie v danej lokalite srihlasí za
splnenia nasledovných podmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia bý' riešené v súlade s STN 73 6056 (bod ě. 18), tak, aby bol
zabezpeěený ntieżiý rozhläd pri vychádzaní zpozemkov na komunikáciu _ žiadame stavebný úrad.
aby pľi povolbvaní oplotení stľiktne zabezpeěil dodržanie uliěnej ěiary. tj. 2"0 m od okraja vozovky'
- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byt' v súlade s požiadavkami STN 73 6102
o rozhl'ade v kľižovatkách,
- Navľhovaný chodník pľi ihrisku vo vyššie uvedenej lokalite poŽadujeme upraviť v zmysle STN
736110 (1,5 m chodník ł 0,5 m bezpeěnostný odstup od komunikácie:Ż m),
- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v súlade s požiadavkami STN 736102
o rozhl'ade v kľižovatkách,
- objekty meracích zariadeni inžinieľskych sietí požadujeme umiestniť na hranici dopľavného priestoru
komunikácií,
- priechody pre chodcov požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle vyhlášĘ č. 9/2009 MV
SR a STN 736110,
- všeĘ chodníĘ poŽadujeme riešiť bezbaľiérovou úpľavou v mieste styku s komunikáciou
v súvislosti s pohybom tclcsnc a zrakovo postihnuých osôb, v zmyslc pľávnych noricm a tcchnicĘch
predpisov,
- pre potľeby každého z rodinných domov musia bý navrhnuté minimálne 3 paľkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku, z tohto poětu bude jedno miesto urěené pre návštevy v zmysle STN 73
6110lzŻ (do celkového počtu môžme zarźúať aj garážové státie),
- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírĘ pľil ahlého jazdného pruhu, spodný oVłaj DZ (aj
dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povrchom časti komunikácie, v ktoľej je znaéka umiestnená,
v zmysle STN 018020,
- Investor pred zaěatim stavebných prác zasahujúcich do dopľavného priestoru pril'ahlých
komunikácií, je povinný pľedloŽiť pľojekt organizźrcie dopľavy poěas qýstavby - prenosné dopravné
znaćenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôľ 30 dní pľed jeho začatim,
- TDZ, żiadame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,
- oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za spľávnosť a funkěnosť
osadenia znaćenia poěas prác, najneskôr 24hod. pred zaěiatkom osadenia DZ.
- oDI Senec żiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol včas prizvaný ku kontrole použitia ľesp. osadenia dopravného značenia.

ove obcou
na doriešenie

aj obwatelbv obce.

7Älłanq ř 5ĺ1961ZbI ktoré Ęiqĺ7qme zqąlqÍ'L hnĺc rrrreÁcnémrr ňíc|rr

2. oÚ Senec. odbor SoŽP _ úsek oH. č. OU-SC-OSZP_2017l112l8 zo dňa 27.07.2017:
- Dodržať ustanovenia zźlkona č,.22312001 Z.z. v znení neskorších pľedpisov a ostatné súvisiace
predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
- Vzniknuý odpad, kto4ý vznikne stavebnou ěinnostbu a prebytoěnú qýkopovú zeminu ukladať na
riadenú skláđku, nie kÍoľú uľčí stavebný úrad (miestnu) alebo investoľ.
- o zneškodnenom množstve uvedených odpadov je potrebné predložiť đoklad na oÚ Senec, odbor
starostlivosti o iP, odpadové hospodáľstvo.
- Nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pľi stavebných prácach a prepľave dodržiavať
čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách.
Tieto podmienky platia v prípade, že qýstavbu je možné zrea|izovať z hlädiska stavebného zźtkona
a predmetná stavba je v súlade s územným plánom obce.
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3. oÚ Senec. odboľ SoŽP _ úsek ŠVS. súhlas podlä ust. $ 27 zák. č' 36412004 Z.z. o vodách. ě.oU-
SC-OSZP-2O1 8/001 645/5-l0/Ke(201 7/014581) zo dňa 26.02.20l 8 :

PODMIEI\KY sunlłsu:
1' Dodržať podmienĘ stanoviska okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku štátnej ochľany prírody a kľajiny zo dňa09.03.Ż017 pod číslom oU-SC-oSZP-20l712642, úsęk
štátnej sprály odpadového hospodáľstva zo đňa28.03.2017 pod ěíslom oU-sc_oSZP-Ż017l55l7.
2. Dodľżať podmienĘ rozhodnutia o umiestnení stavby pod číslom su-loąąĺzol7ĺY\K zo dřla
14.09.2017 vydané obcou Miloslavov.
3' Dodľžat' pľíslušné ustanovenia zá,Jx č.. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sI\tR č.
37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon)' vzhl'adom k tomu, že
sa záujmové územĺe nachádza v chľánenei vodohospodáľskei oblasti ZĺtnÝ ostľov, je možné
čĺnnost' vykonávat' len ak sa zabezpečí všestľanná ochľana 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
nepľedpoklađá, źe obsahujú látky' ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnit' kvalitu povľchovej vody
a podzemnej vody v zmysle l\tv sR č. 26912010, ktorým sa ustanovujú požiadavĘ na
dosiahnutie dobľého stavu vôd a po pľedchádzajúcom zist'ovaní lzá.ľerečná hydrogeologiclĺĺ
spľáva podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods.4 vodného zákonal.
5. Budtli dodľžané ochľanné pásma jestvujrńcich ĺnžiniersĘch sietí, resp. zohl'adnené požiadavĘ
ĺch vlastníkov a pľevádzkovatel'ov.
6.PĄektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania
dokumentácie podlä $ 45 ods. 2 Stavebného zźtkona a aj za jej realizovatelhosť.
Tento srihlas nie je rozhodnutím v správnom konaní a podl'a ust. $ 73 odst. 17 zźk.č,.364/2004 z.z. o
vodách v zneni neskorších noviel sa považuje zazánäzné stanovisko v zmysle $ 140b zźk. ě. 5011976
Zb. (stavebný zákon v znení neskorších noviel)'
Súhlas je podkladom pre stavebné konanie. Nenahľádza povolenĺe na uskutočnenĺe vodných
stavieb podl'a ust. $ 26 zá.Jĺ.č.36412004 Z.z. o vodách. Jeho platnost' zanilľá, ak stavebné konanie
nezačne do jedného ľoka od vydania súhlasu.

4. oÚ Senec. odbor starostlivosti o źivotné prostredie úsek oPaK. č. OU-SC-OSZP-
,o'l R/l o76olVTM zť, r7ř1e 1R o7 ?ol R

l. Stavba sa navľhuje umiestniť v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce a v území, pre
ktoľé platí pľqý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
Ż.R:ealizácia stavby nepredstavuje ěinnosť podlä zźlkonav inemi zakázanű.
3. Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté zźnjmy územnej ani druhovej ochrany .

4. V prípade nevyhnutného ýrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
v zastavanoműzęmi obce sa podl'a zźtkona vyŽaduje súhlas na qýrub stľomov s obvodom kmeňa nad
40 cm, meľaným vo qýške 130 cm nad zemou a kroviých porastov s výmeľou nad 10 m2' mimo
zastavaného űzemia obce sa podl'a zźtkona vyžaduje súhlas na qýľub stľomov s obvodom kmeňa nad
40 cm, meľaným vo ýške 130 cm nad zemou a kroviých poľastov s r1ýmerou nad20 m2;o súhlase na

ýrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 ztlkona je príslušná ľozhodnúť obec Miloslavov orgán ochrany prírody
a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochrana prírody
_ ošetrovanie, udržiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.l pľi stavebných prácach sa drevina
chľáni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pľed poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia dľevín. V zelenom
páse ukladať potrubia akáble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce vblízkosti
stromov a kľíkov sa budú uskutočňovať ruěne s dôrazom na ochranu ich koreňoých systémov.
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trtlvnaté porasty budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatrávnęnim.
6' Popri komunikácii ponechať dostatočný šiľoĘ pás na za|ożenię technickej zelene s rešpektovaním
ochranných pásiem inžinieľsĘch sietí.

5 . oRÍIaZZ v P ezinku č, j. ORÍIZ-PKI -25 07 -0 0 1 / Ż0 17 zo dňa 0 6.1 1 .20 l 7 :

-Súhlasí bez pripomienok
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6. S|ovak Telekom.a's.. uvedené v stanovisku č. 66118l3065 zo dňa 09.05.2018:
- Pre vyznačené záujmové nedôjde do sýku so sieťami elektronických komunikácií (d'alej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom' a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA' s'r.o.
- Poěas realizácie stavby dodrtať podmienky uvedené v stanovisku ě. 66l1813065 zo dňa 09.05.20l8

7. ľ{YDRoMELIORACIE"š.p." qvjadrenie č. 473-21120/2017 zo dňa 12'06.2017:
Na parcele č)' 48214 v k.ú' Miloslavov sa nachádzali podzemné rozvody závlahovej vody _ časť vetvy
Bl,82, objekt ,,ľúrová sieť 2" inv. ě. 5202133006 vodnej stavby 

', 
ZP HŻO II." (evid. č,' 5202 l33)

apodzemné rozvody závlahovej v-ody _ časť vetvy BŻ2l2,BŻŻŻ1, objekt ,,ľúrová sieť B" inv. č.
5Ż0Ż179002 vodnej stavby ',ZP HZo |I.l2, mod. a rek'" (evid. č. 520Ż 179), ktoré boli majetkopľávne
vyspoľiadané.
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 hydromelioraěné zaľiadenia v správe Hydromelioľácie, š.p.

R ŚVP ě n rruiqŕĺľenie ň i cŚ ŚVp Ô7 RÁ ĺ on/ro1]/Sl zn r1ř1e n4 nq )i1"I
SVP, š.p., oZ Bratislava ako správca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s predloženou
dokunrentáciou zauj ínra nasledovné stanovi sko :

1. K umiestneniu stavby a technickému ľiešeniu nemáme pripomienĘ.
Ż. PrirealizźrciižiadamedodrŽaťustanoveniazákonačl364lŻ004Z.z.ovodách.
3. Územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Żitného ostrova, na základe čoho

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

9. SPP_distľibúcia.a.s'. stanovisko ě' TDA.{S/0262/20l7lPe zo dňa 27.07.2017:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pred rea|izáciou zemných prźn ďalebo preó zač,atim vykonávania iných ěinností, je stavebník

povinný pożiadať SPP-D o presné vyýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktoru je potrebné zaslať na adľesu: SPP-distľibúcĺa, a.s., Sekcia údľžby'
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektľonicky, prostredníctvom online foľmuláru
zverej neného na webovom sídle SPP-D (www'spp-cl istľibucia. sk),

_ v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohľozenia jeho pľevádzĘ a/a|ebo
prevádzky distľibuěnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vyĘčovanie plynáľenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyěovania nepľesiahne l hodinu;

- stavebník je povinný oznźlmiť zaěatie prác v ochľannom pásme plynáľensĘch zariadení zástupcovi
prevádzkovatel'a SPP-D (p. Rudolf Hiľneľ, tel.ć,. +421 332423300) najneskôľ 7 dní pred
zahájenim plánovaných prác;

- stavebník je povinný zabezpeěiť pľístupnosť plynáľenských zariadení poěas realizácie činností
z dôvodu potreby pľevádzkovania plynáľensĘch zariadení, najmä qýkonu kontľoly pľevádzky,
ridľŽby a ýkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštľukcie (obnovy)
p lynáren sĘý ch zar iadeni ;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a qýkon kontroly rea|iz.źrcie

ěinností v ochrannom pásme plynáľensĘch zańađeni;
- stavebník je povinný realizovať qýkopové pľáce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu

od obrysu existujúcich plynárensĘch zaľiadení v súlade s STN 73 3050 až po pľedchádzajúcom
vyýěení plynárensĘch zari adení výhľad ne ľučne bez poużitia stľoj oqých mechanizmov ;

- ak pri qýkopoqých prácach bolo odkľyté plynárenské zaľiadenie,je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontľoly stavu obnaženého plynáľenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; ýsledok kontľoly bude
zaznamenaný do stavebného denníka;

- prístup k akýmkol'vek technologicĘm zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevďahuje vydané povolenie SPP-D;
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- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia bý'poěas odkrytia zabezpečené pľoti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu rea|izovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krýie a hĺbtu uloženia, v prípade Zneny úľovne terénu požadujeme všetky zariađenia
a poklopy plynárensĘch zariadení osadiť do novej úrovne teľénu;

- kaźdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izoläcie potľubia, musí byť ihned'
ohlásené SPP-D na tel č. 0850 l ll727;

- upozorňuj eme, źe SPP_D môže pri všetĘých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (sol)' ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom ala|ebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zétkona o eneľgetike pokutu vo výške 300,- € aż 150 000,- €'

- stavebník je povinný prirealizércii stavby dodrźiavať ustanovenia Zźtkona o energetike, Stavebného
zźlkona a iných všeobecne ztwäzných právnych predpisov, ako aj podmienĘ uvedené v Zápise
zvyýč,eĺia plynárenských zariadení ataktiež ustanovenia TechnicĘch pravidiel pre plyn (TPP)
najmä 700 02,

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

- stavebník je povinný pri súbehu a kľiŽovaní navľhovaných vedení s existujúcimi plynáľensĘými
zaľiadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

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

OSOBITNE PODMIEITIKY:
- tiadne

l 0. TUV SÜD Slovakia s.r.o.. odborné stanovisko ev. č. 2002/17lBT/oS/DoK zo dňa 02. 1 l '20l 7:

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpeěnosti technicĘch zariadeni.
odborné stanovisko je vydané pľe úěely stavebného povolenia.
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhľadeného elektľického zariadenia skupiny A písm. c) platí

požiadavka $ 5 ods. Ż a3 vyhl. MPSVR sR č. 508/2009 Z. z' v znení neskorších predpisov a $ 14
ods' l písm' d) zźtkona č,. 12412006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení o posúdení
dokumentácie technických zariadeni opľávnenou pľávnickou osobou napr. TÜV SÜo Slovakia s.ľ.o.'

- Pred uvedením vyhľadených elektľicĘch zariadení skupiny A písm. c) do pľevádzky je potrebné
vykonať úľadnú skúšku podl'a $ l2 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
a $ 14 ods. l písm. b) zźĺkona č,. 1Ż4/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou
osobou napr. TÚV SÜD Slovakia s.r.o..

Poznámka:
TUV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podlä STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením
súladu vyhotovenia stavby a technicĘch zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované,
s požiadavkami bezpeěnosti technicĘch zariadení ( v príslušnej etape ýstavby _ technicĘý dozoľ
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko platíza fýchto podmienok:
Upozoľnenia budú odstľánené ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodržané všeobecné záxäzné právne pľedpisy.
VýsledĘ inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vďahujri len k posudzovanej
dokumentácii' odborné stanovisko nie je możné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o. a zÍkaznika
r ozmnožov ať inak neź vcelku.

11. PROGRES-TS. s.r.o." Ęvjadrenie zo dňa 02.02.2017:
- v danej oblasti obec Miloslavov, k.ú. Miloslavov' paľc. č,. 48214, nemáme položené ľozvody
káblového distribučného systému,
_ žiadame Vás o pľipokláđku sietí KDS do spoločných rýh pľe inžinĺeľske siete. Stavbu sĺete
KDS žiadame zahľnút' do príslušného územného ľozhodnutia.

12' Mo SR. ASM Bratislava. wiadrenie ěj. ASM-30_l6612017 zo dňa 30.01.20l7:

9



S realizáciou akcie podl'a priloženej dokumentácie súhlasím pľi splnení niŽšie uvedených podmienok.
Investoľ /projektanť je povinný informovať o ýchto podmienkach príslušný izemný orgán a stavebný
úrad'
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby
evidované.
Vyjadrenie plati za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby ( situovanie'
zqýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva ľoĘ a to súčasne pre všetĘ ďalšie stupne pľojektu i pre všetĘ ďalšie konania.
Na jeho zć,Jrlade je možné vydať űzemné i vodohospodárske rozhodnutię a stavebné povolenie.
Irrvestoľ (projektant) je povinný doľučiť ho v odpise všetkým d'alším oľgánom a oľganizáciám' ktoré
budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo d'alšiemu preľokovaniu.

l3 oI] Senec_ nozemkovri a lesnÝ oĺĺhoľ_ rozlroĺĺnufie č. oI]-SC-PT,o-2o18/00s320 z.o ĺlňa
19.04.2018:
- Vykonať skqývku humusového hoľizontu polhohospodáľskej pôdy odnímanej natľvalo a zabezpeěiť
jej hospodárne a úěelné využitie na zttklade vypracovanej bilancie skľývky humusového horizontu,
schválenej v bode III. tohto rozhodnutia,
- Zabezpeěiť základnú starostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatu Ęýmto ľozhodnutím aż do
realizźrcie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a poľastom samonáletu dľevín.

14. Únia nevidiacich a slabozľaĘých Slovenska. stanovisko ě. 95/SK/20l7lKo zo dňa 18.08.2017:
Żiadame nasledovné úpravy v zmysle vyhlášĘ ě. 532lŻOO2 Z.z. zhľadiska osôb so zrakoým
postihnutím:

- Na všetĘch pľiechodoch pre chodcov zmeniť znaěenie V 6a na v 6b - vodoľovné
znaěenie s vodiacim pásom v osi priechodu.

Pľi dodľžaní vyššĺe uvedených požiadavĺek súhlasíme s vydaním stavebného povolenĺa.

l5. BVS. a.s.. v.vjadrenie ě' 4941314020/2017llrłÍe zo dňa l0.11.20l7:
I. Z hl'adiska situovania navľhovanej stavby
_ k projektovej dokumentácii pre vydanie územného ľozhodnutia sme zaujali listom zn.
36Ż7l4020lŻ017/\,Íe zo dňa 08.02.2017, podmienĘ ktorého żiadame dodrŽať.
- pri ręalizźrcii stavby żiadame rešpektovať exist. vodovodné akanalizačné potrubia vrátanę
ochranného pásma, v súlade so zák. ě.44212002 Z.z. - 519 ', 

overejných vodovodoch averejných
kanaliztrciách".
K technickému ľiešeniu ostatných stavebných objektov sa nevy,jadrujeme, tľasovanie podzemných IS
sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005, pľi budovaní stavebných objektov rešpektovať ochľanné
pásmo existujúcich i navrhovaných VH sietí _ v súlade so zák. č,. 442/2002 Z.z. ,,O veĘných
vodovodoch averejných kanalizáciách" - $l9.
Platnosť tohto vyjadľenia je 2 roĘ'

16. Dopravný inšpektorát oR PZ SR v Senci. súhlas s plánom organizácie dopravy zo dňa 12.06.2018
(celková situácia):
Po preštudovaní pľedloženej PD s navrhovaným plánom organizácie dopravy (dopravným znaěením)
pľe účely jej rea|izźtcie sÚrĺl-łsÍ za nasledovných podmienok:

- Za stav' kvalitu a správnosť rozmiestnenia prenosných DZ zodpovedá investoľ' resp' osoba
uvedená v pĄektovej dokumentácii,

- o termíne zaěatia osádzania DZ bude investor informovať (písomne, telefonicĘ alebo
elektronicĘ) oDI min. 24hod. vopred 0961 53351l'

- Tunajší oDI bude prizvaný ku kolaudácii, kde investor pľedloží odsúhlasenú PD, uľčenie
použitia DZ vydané príslušným cestným správnym orgánom a príslušné prehlásenie o zhode,
resp. ceľtifik źtĘ pouŹiĘ m znaékäm.

17. SlovensĘÝ zväz teleine postihnuĘých. stanovisko č. l97120l8 zo dňa 24.07.20l7:
- navrhovaná stavba splňa všeobecné technické požiadavĘ na stavby użívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR ě' 53212002 Z.z. a pľílohy k vyhláške č:. 53ŻĺŻ002 Z.z.
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ktorou sa urěujú všeobecne technické poŽiadavĘ zabezpeěujilce užívanie na stavby uŹívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu,
_ dopoľučujeme vydanie stavebného povolenia

l8. obec Miloslavov. záväzné stanovisko č. 1139/2018/KK zo dňa 11.06'2018 :

- súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: so-01.1 Komunikácia (vetva 
',A")' 

so_01.2
Komunikácia (vetva ,,B"), so-01.3 Komunikácia (vetva ,,c"), so-01.4 Komunilcĺcia ( vetva
o,D*), so-01.5 Komunĺkácia hlavná obslužná ( tľasa 1) a spevnené plochy, ktorej vydanie podlieha
špeciálnemu stavebnému úradu pre cestné stavby.

19' KrajsĘÝ pamiatkoĘŕ úľad Bľatislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2Ol7/7726-2l l7175IPRA zo
dňa06.03.2017 :

SúhlasÍ s umiestnenim arealizáciou predmetnej stavby, ktorá sa nedoýka náľodnej kultúrnej
pamiatĘ evidovanej v Úsfuednom zołnamę pamiatkového fondu SR a nenachádzasana pamiatkovom
,űzemi, s podmienkou:
_ V pľípade archeologického nálezu ntięzca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podlä $ 40

ods.2 a3 pamiatkového zákona oznźtmi nález KPU anźiez ponechá bezo zmeny aŽ do obhliadĘ
KPU alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto zĺívŕizné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo
kjeho pouŽitiu na úěel, na ktoľé je určené. Neuplatňuje vecne príslušné ztujmy na uľbanisticko-
architektonickom riešení pľedmetnej stavby aje podkladom pre vydanie ľozhodnutia stavebným
úradom v rizęmnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

?o sTTtrT. c r n ĺnriąĺĺrenie ě 6'7)ĺ)fi1'7 zn ĺ7ňą 17 0.'7 )fi11'
- Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádza telekomunikaěná trasa HDPE rúľ
a opticĘých káblov v spľáve a majetku spoloěnosti SITEL s.r.o. Súhlasíme s vydaním stavebného
povolenia bez pripomienok.

21. Dopravný úľad M.R.Štefánika zo dňa 03.08.20l7:
- Stavba s qýškou '.. a stavebné mechanizmy ľešpektujú výšku uľěenú ochrannými pásmami Letiska
M'R'Stefánika Bratislava 226,0 m.n.m. Bpv a svojim charakteľom neohľozujú bezpeěnosť leteckej
prevádzky. V prípade zmęny umiestnenia alebo zmeny maximálnej ýšky stavby a stavebných
mechanizmov a zmeny, ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podl'a $ 30 ods. l zźlkona ě.

l43ll998 o civilnom letectve, je nutné akciu opätovne pľerokovať. Toto vy'jadrenie platí dva roĘ od
dátumu jeho vydania.

?? Ś.lnrrenclri, nĺ.cmlłn ni fnnÁ Ř efąnnrriclrn č,. sPF Z/20 1 8 l 029 57 5 zo ĺlňąĺ5ÔÁrÔ1RG
SPF Vám oznamuje, že srĺhlasí s vydaním stavebného povolenia k predmetnej stavbe, za podmienĘ:
- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF' najneskôľ do vydania kolaudaěného rozhodnutia
zľiadené vecné bremeno, ktoľé bude zapísané v príslušnom katastri nehnutelhosti a to odplatne
v pľospech SPF. Súěasťou zmluvy o zĺiadęní vecného bremena bude na náklady stavebníka
vyhotovený geometľicĘ plán podl'a skutoěného vedenia a uloženia stavby.
- po dokoněení stavby budú pozemky SR SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohol byť vyvżívaný
na doteľajší úěel' V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni 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 dotknuté pozemky SPF previesť na Źiadatel'a,
zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuými pozemkami.
Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť żiadatel'a a platí 12 mesiacov od jeho vydania.

23' osobitné požiadavky:
_ Stavebník je povinný pľi ľealizácii sÚavby dodľžĺavat' čistotu a poriađok podl'a VZN

obce Mĺloslavov.
- Stavebník je povinný čistit' stavbou znečistené pľilhhlé komunikácĺe.
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Dodávatel'stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo
staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
znečĺst'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.
Pľi rúpľave teľénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinieľskych sietí. Takisto je pľi ľealizácií zemných pľác potľebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušeniu ich statiky.

V konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania ani dotknutých oľgánov.

odôvodnenie

Stavebník: Peter Slivka, Báľdošova 27,83l 01 Bratislava ( na základe Nájomnej zmluvy zo dňa
23.10.Ż017) v zast. DJ engineering s.r.o.' Krajná 23,900 42 DunajskáLužná podal dňa l1.04.2018
na tunajší stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pľe stavebný objekt: ,, So-0l.l
Komunikácia (vetva,,A"), So_0l.2 Komunikácia (vetva,,B"), so-Ol.3 Komunikácia (vetva,,C*), So_
0l.4 Komunikácia ( vetva,'D"), So-0l.5 Komunikáciahlavnźł obslužná ( tľasa 1) a spevnené plochy"
na pozemkoch paľc. č,.440ll,481/l (KN ,,E" parc. č. 107lll5)' 48Żĺ4,48ŻlŻ07 (podl'a GP ě. 08/2018
zo dlia 09.02.2018, oveľenélro Spľávou katastľa vSenci pod č. 292/2018 zo dlia Ż1.02'2018),k.ű.
Miloslavov, ktoré sú súčasťou stavby ,,Technická infraštľuktúra Miloslavov' lokalita RZ 8 _
inžinieľske siete a komunikáciď', doloženú pľojektovou dokumentáciou stavby pre stavebné
povolenie, vypracovanú zodpovedným projektantom: PFIF design' s.r.o.' 9l9 29 Malženice 483 _ Ing.
Hana Fraňová, ľeg. č. 5l09*Z*IŻ, oveľenej v stavebnom konaní, ktoľá tvoľí neoddelitelhú súěasť
tohto rozhodnutia.

Vlastníkom pozemkov parc. ě. 440ll je obec Miloslavov _ podl'a Lv ě. 440. Stavebník preukázal
v stavebnom konaní ,,iné pľávo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2
stavebného zátkona vspojení s $ 139 ods'1 stavebného zákona, ato nájomnou zmluvou uzatvorenou
dňa l3.07.20l8.

Pozemok parc. č. l07lll5 podl'a KN ,,E* (KN ,,C' paľc. č. 481/1) je vo vlastníctve SR - Slovenský
pozemkoý fond, Búdkova 36, Bratislava, ktoý vyslovil súhlas s vydaním stavebného povolenia na
predmetnú stavbu za podmienky, że stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania
kolaudaěného rozhodnutia zľiađi vecné bremeno, ktoré bude zapisané v pľíslušnom katastľi
nehnutelhosti.

Vlastníkmi pozemku paľc' ě' 48214 sil Jana Lachová, 900 42 Miloslavov 115 aDana Malá,
AlŽbetin Dvor 36' 900 42 Miloslavov - podl'a LV č. 621. Stavebník pľeukázal v stavebnom konaní
,,iné pľávo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.Z stavebného ztlkona
v spojení s $ 139 ods.l stavebného zákona, a to nájomnou zmluvou uzatvorenou dňa 23.10.2017 .

Vlastníkmi pozemku parc. č. 482/207 (odělenené zparc. č,. 48214 podlä GP ě. 08/2018 zo dřla
09.0Ż.Ż018, overeného Správou katastra v Sęnci pod č' Ż9Ż12018 zo dňa?l.02.2018) sú Jana Lachová,
900 42 Miloslavov 1l5 aDana Malá, Alžbetin Dvor 36,900 42 Miloslavov _ podlä Lv č,.62l.
Stavebník preukźual v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou,
vzmysle $ 58 ods.2 stavebného zźlkona vspojení s $ 139 ods.l stavebného zákona, ato nájomnou
zmluvou uzatvorenou dřn Ż3.l0.2017 .

Dňom podania žiadosti bolo zaéaté stavebné konanie o povolení stavby.
Zaěatie konania o povolení stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknuým

orgánom a organizácittm oznźtmením ě. l 1l4lŻ0l8/KK zo dřta 20.06.2018.
Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané : Rozhodnutie o umiestnení stavby pod ěj. SÚ-
1044/2017/I<K zo dřla 14.09'Ż0l7, právoplatné dňa22.0Ż.20l8, v spojení s ľozhodnutím ě. OU-BA_
ovBP2_20l 8/0|6639ĺZAD zo dňa l 8.01.2018.

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní, boli
preskúmané, skooľdinované a zahrnuté do podmienok tohto ľozhodnutia. V konaní o povolení stavby
špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle príslušných ustanovení $ 58
aź $ 66 stavebného zźtkona priěom zistil, že povolením stavby nebudú ohľozené veľejné zěnjmy ani
právom chránené zttujmy ostatných úěastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :
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- MV SR ORPZ v Senci,oDl, ě' ORPZ-SC-ODI-1-52212017 zo dňa 30.l0.2017
- oÚ Senec' odbor soŽp _ úsek oH, č. oU-SC-osZP-20l7l1IŻl8 zo dřn27.07.2017
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek ŠVS, súhlas podl'a ust' $ 27 zźk. ě.364/2004 Z'z. ovodách, č.oU-

SC-OSZP-2O 1 8/00 1 645/5- 1 0/Ke(20 1 7 l 0 l 458l) zo dřla Ż6.02.20l 8

- oÚ Senec, odboľ starostlivosti o životné pľostredie _ úsek oPaK, ě. oU-SC-oszP-zol$ll0760^/IM
zo dřla l8.07.2018

- oRIIazZ v Pezinku ěj. ORHZ-PKI-2507-001/2017 zo dřla06'11.2017
- Slovak Telekom,a.s.' uvedené v stanovisku č,.6611813065 zo dlňa 09.05.2018
- HYDROMELIORÁCIE,š.p., vyj adľenie ě. 47 3 -2 / 12o lŻ01 7 zo dřla 12.06.Ż0 17

- svP, š.p., vyjadľenie čj. cS SVP oZBA I90l20l7l50 zo dňa 04.09.2017
- SPP-distľibúcia,a.s', stanovisko ě. TD/|{S/026212017lPe zo dřla27.07.2017
- TUV SÜD Slovakia s.r.o.' odboľné stanovisko ev' č,.2\\2lt7lBT/os/DoK zo đňa 02.112017
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dřla02.0Ż.2017
- Mo SR' ASM Bratislava, vyjadrenie čj. ASM-30-16612017 zo dňa30'01.Ż017
_ oÚ Senec, pozemkov'ý a lesný odbor, rozhodnutie č. oU-sc-PLo-2018l0O9320 zo dňa l9.04.20t8
- Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska' stanovisko č.95/SK/20l7lKo zo dňa l8.08.20l7
- BVS, a.s., vyjadrenie č,. 4941314020/2017lMe zo dňa 10.11.20l'7
- Dopravný inšpektoľát oR PZ SR v Senci, súhlas s plánom oľganizácie dopravy zo dřla 12.06.2018
- SlovensĘý zväz telesne postihnuých, stanovisko č:. |97 ĺ2018 zo dňa Ż4.07 '2017
- obec Miloslavov, zźxđzné stanovisko č,.l139ĺ20l8/I(K zo dňa 11.06.2018
- KPÚ Bľatislava, zźlväzné stanovisko zn. KPUBA-2017177Ż6-2l |7l7slPRłzo dňa 06.03.2017
- SITEL s.r.o., vyjadľenie č. 672lŻ017 zo dňa 17.07.2017
- Dopravný úrad M.R.Šbf;ánika zo dňa 03.08.2017
_ SlovensĘ pozemkoqý fond GR, stanovisko č,.sPFZl20l8l029575 zo dňa 15.06'2018

V konaní neboli vznesené žiadne námietĘ ani pľipomienky úěastníkov konania ani dotknuých
oľgánov.

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

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený spľávny poplatok vo qýške 200.- Euľ podl'a ztlkona
ě'14511995 Zb. o spľávnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podl'a $ 53 a nasl' zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poľiadok) v zneni neskorších
pľedpisov, proti tomuto ľozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opľavný pľostriedok), a to v
lehote 15 dní ođo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 4Ż Miloslavov l8l.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných pľostriedkov pľeskúmatelhé správnym súdom
podlä ustanovení Správneho súdneho poriadku (zźkon č:. 16212015 Z.z.).
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Rozhodnutie sa doľučí :

účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l. Peter Slivka, Bárdošova 27,831 01 Bratislava
2. DJ engineering s.r.o., Kĺajná 23,900 42 Dunajská Lužnát
3. obec Miloslavov, 900 4Ż Miloslavov l8l
4. Znttmym aj neznámym právnickým a fuzickým osobám, ktoých vlastnícke alebo iné práva

k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý stavebným
povolením priamo dotknuté

Toto oznámenie má povahu veľejnej vyhlášky podl'a $ 61 ods. 4 stavebného zźlkonav znení neskorších
zmien a doplnkov a podl'a $ 26 ods. 2 zźkona ě.71/1967 Zb. o sprźxnom konaní v znęni neskorších
pľedpisov sa vyvesí na úradnej tabuli a zverejni na webovom sídle obce Miloslavov po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , 
1 r 4. 7l ĺ{ omámenie bolo zvesenó dňa:

Peěiatka, podpisPečiatka, podpis

Na vedomie:

l. Peter Slivka, Bárdošova 27,83l 01 Bratislava _ nemá účinky doručenia
2. DJ engineeľing s.r.o.' Krajná 23,900 42 Dunajská Lužná_ nemá účinky đoručenia

Prílohy:
l x overená PD
Zásady preberania miestnych komunikácií a veĘného osvetlenia
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