
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Mĺloslavov 181

Čj.sÚ_t 136/2018/KK V Miloslavove 14.08.2018

Verejná vyhláška

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

o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskorších predpisov (stavebný zźtkon), podlä $$
46,47 zźtkona č:.711196"| Zb. o sprźnnom konaní (spľávny poriadok), na zttklade vykonaného konanią
podl'a $ 66 ods.l stavebného zźlkona vspojení s $ 10 vyhl.MŽP SR č.453l2oO0 Z.z, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zźlkona,

poYol'uje

stavbu : ,, Techniclĺĺ infľaštľuktrĺľa Miloslavov' lokalita RZ 8 - ĺnžinieľske sĺete a komunilľácia"

stavebnéobjeĘ: so-07.3PľípojĘ,,Nl_l\["
so-08 Veľejné osvetlenie

stavebníkovi : Peteľ Slivka', Báľdošova 27183101 Bratislava ( na zttk|adeNájomnej zm|uvy zo
dňa23.l0.2017)

miesto stavby: na pozemku parc. ě.44011,481/1 (KN,,E" parc. ě. l071l15) 48214,48Ż1207,
4821208,482/209,482l2l0 (podl'a GP ě. 08/2018 zo dňa 09.02.Ż018, overeného
Správou katastľa v Senci pod č. 292/20|8 zo dňaŻI.02.Ż018); k.ú. Miloslavov

úěel stavby : inžinieľske stavby (podľa $ 43a ods.3 písm. ii stavebného zákona)

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj.
su-l044/20l7lKK zo dňa l4.o9.2ol7, pľávoplatné dřn22'0Ż.Ż018' v spojení s ľozhodnutím ě. oU-
BA-OVBP2 -2018l0l6639/ZAD zo dňa 1 8.0 1 .20 1 8.

Popis stavebnÝch obiektov:
Základné technické úd aj e

Napät'ová sústava: 3*PEN'stľ.50 Hz.230ĺ400v, TN-c
4l1' ochranné opatrenia: samoěinné odpojenie napź/ania
41t.2PožiadavĘ na základnú ochranu(ochľanu pľed pľiamym doĘkom)

Príloha A
Al _ Zźkladná izolácia žiqých častí
AŻ_Ztbrany alebo kľyý

Pľíloha B _ Prekážky a umiestnenie mimo dosah
411.3PoźiadavĘ na ochranu pri poruche (ochľana pľed nepľiamym dotykom)
4ll.3'l ochľanné uzemnenie a pospájanie
4l|.3.2 Samoěinné odpojenie pľi poruche
4l5 Doplnková ochrana
4l5.1 Prúdové chrániče
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4 1 5.2 Doplnkové ochľanné pospájanie

Prostľedie:
Uzemnenie

stanovené pľotokolom o prostľedí
sTN 33 2000-5-54, STN EN 50522

So-07.3 Prípoikv..NN"
Plánované stavebné parcely budú pľipájané z hlavných rozvodov distľibučnej siete, konkľétne z
poistkoqých skríň SR samostatn''ými prípojkami ukoněenými pľiamo v pilieroých elektľomeroqých
rozxádzaěoch na hľaniciach parciel. Elektromerové romádzače budú osadené na hranici tak' aby boli
prístupné z veľejného priestľanstva pre pľacovníkov pľevádzkovatel'a za účelom kontľoly a odpoětu
spotľeby elektrickej energie.
PľípojĘ budú ľealizované káblom NAYY-J 4x25mm2 zaěínajúcim v pilieľovej rozpojovacej a istiacej
skĺini a koněiacim zapojením do každého elektromerového rozvádzaěa. Navrhované káble NN budú
uložené v pľevažnej miere v budúcich chodníkoch a zelených pásoch v ryhách 35x70cm. Uložené
budú v pieskovom lôŽku kryté tehlami a qýstražnou fóliou. Uloženie navľhovaných káblov, križovanie
a sribehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodržania STN 73
6005. Pri križovaní s IS budú káble zatiahnuté do chrániěĘ FXKV (D l l0 mm. Pri križovaní
komunikácie budú káble zatiahnuté do chľáničĘ FXKV o 1l0 mm v hĺbke min. lm pod telesom
komunikácic. Pľcd z,aěatim zcmných prác musia byť všctĘ podzcmnó inžinicľskc sictc vyĘýěcnó.
Výkopové,práce pre uloženie káblových vedení sa uskutočnia ľučne.
Celková dlžka NN káblového vedenia pľe prípojĘ 1220 m'

SO_08 Veľeiné osvetlenie:
Navrhované sú osvetlbvacie stožiaľe rúľové vyšky 6m s LED svetelným zdrojom. Napájanie a
ovládanie rozvodu veľejného osvetlenia bude z navrhovaného roz-ĺádzača veľejného osvetlenia v
lokalite. Pre tuto navľhovanú lokalitu sa ľozvody Vo predĺŽia podl'a návrhu tejto PD káblami CYKY
4x10. Jednotlivé stoŽiaľe sa osadia vo vzdialenosti 25-30m' Napojenie jednotlivých uliěných stožiarov
Vo bude realizované sluěkovaním a pľavidelným striedaním jednotĺiých fláz. VšetĘ stožiaľe budú
vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do spoloěného qýkopu s napájacím
káblom, káblami NN ľozvodu. Navrhované káble NN pre veĘné osvetlenie budú uložené v pľevaŽnej
miere v budúcich chodníkoch a zelených pásoch v ryhách 35x70cm. UloŽené budú v pieskovom lôžku
krýé tehlami a ýstrażnou fóliou. Uloženie navrhovaných káblov, kľižovanie a súbehy s ostatnými
inžiniersĘmi siet'ami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodrŽania STN 73 6005. Pľi kľiŽovaní s
IS budú ktlbl'e zatiahnuté do chľániěĘ FXKV o 110 mm. Pľi kĺižovaní komunikácie budú káble
zatiahnuté do chrániěky FxKv o 110 mm v hĺbke min. lm pod tęlesom komunikácie. Pred zaěatim
zemných pľác musia byť všetky podzemné inžinieľske siete vyĘýčené. Výkopové pľáce pre uloženie
kábloqých,vedení sa uskutočnia ruěne. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.
Celková dlžka NN káblového vedenia pľe veĘné osvetlenie je 1000 m.

Zá,ľłizné podmienĘ pľe uskutočnenie stavby, určené podl'a $ 6ó SZ :

1. Stavba sa bude ľealizovať podl'a projektovej dokumentácie stavby oveľenej v stavebnom
konaní, ktoľú vypľacoval v 0212017 zodpovedný projektant: Ing. Dušan Držík, Eugena Suchoňa 3,902
01 Pezinok, reg. č. 5747A2*, overenej vstavebnom konaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto
rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej pľojektovej dokumentácii musí bý' vopľed odsúhlasená
stavebným úradom.
2. So stavbou možno zaéať aź po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznźtmiť stavebnému úľadu zaěatie stavby ($ 66 ods.3 písm.h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeěí vyýěenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zźlkona) a pľi kolaudácii stavby pľedloží stavebnému úradu doklady o vyĘýěení
priestorovej polohy stavby ($ 75aods.4 stavebného zákona).
5. Pred zaěatim stavby stavebník zabezpeč,í vy{ýčenie existujúcich podzemných inžinieľsĘch sietí ich
spľávcami.
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6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu označiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitel'a; meno kooľdinátora bezpečnosti prtrce1'

kto a kedy stavbu povolil; termín začatia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesĺacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť bý' dodržaný, stavebník pożiada o predlŽenie doby qýstavby.
9. Stavebné povolenie stľáca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dtia, ked'
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 stavebného zákona). Plafuosť stavebného povolenia je możné pľedĺziť
na žiadosť stavebníka podanej v primeľanej lehote pľed uplynutím lehoý jeho platnosti. Stavebné
povolenie arozhodnutie o pľedĺženíjeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zátkona).
10. Stavenisko musí spĺĺať všetĘ technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zákona.
11. Pri realizácii stavby musia bý' v zmysle $ 43e stavebného zttkona dodľžané všeobecné technické
požiadavky na ýstavbu, vrátane všeobecných technických poŽiadaviek na stavby uŹívané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie (vyhl.č:.532ĺ2002 Z'z', ktorou Sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na qýstavbu a o všeobecných technicĘch
požiadavkách na stavby uźívané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu a oľientácie).
12. Pľi uskutočňovaní stavby musia byť dodľŽané ustanovenia vyhlášky Ministerstva pľáce' sociálnych
vęcí arodiny SR č.14712013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti a ochrany zdravia pľi stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podľobnosti o odboľnej spôsobilosti na qýkon niektoých pľacovných činností.
13. Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sĘ. Stavębník písomne oznźtmi ntnov Zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skončenia qýberového konania a doloží na stavebný úrad oprávnenie zhotovitel'a na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného zákoĺa.
14. Na stavbe musí byt vedený stavebný đenník od prvého dňa prípľavných prác až do skoněenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu qýstavby musia bý zabezpeěené podmienky pľe qýkon šüátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autoľský dozoľ projektanta.
16. Stavebník musí zabezpeěiť, aby poěas celej doby qýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úľadom overená projektová dokumentácia stavby' pľávoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pľi qýstavbe musia bý použité vhodné stavebné ýrobky, ktoré budú splňať harmonizované
podmienky podlä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č). 30512011, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných ýrobkov na tľh a podmienĘ zttk. č:.13312013 Z. z'
o stavebných qýrobkoch a o zmene a doplnení niektoqých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti pouŽiých qýrobkov a materiálov.
18. DodrŽiavať ustanovenia vyhlášĘ MZ sR ě. 54912007 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
oprípustných hodnoLách hluku, infrazvuku avibľácií aopožiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom pľostredí.
19. Stavebnú ěinnosť, ktorá svojimi účinkami obťažuje okolie a je zdrojom hluku, otľasov a prachu,
možno vykonávať len v pľacovných dňoch v pondelok až, piatok od 7:00 do 18:00 hod.' v noci
av dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeraný odpoěinok apriaznivé żivotné
prostredie v zmysle zźlkona č,. 46011992 Zb. v znení neskoľších predpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to' aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie taĘch
opatľení' ktoĘými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana źivotné prostredie.
Stavebník je povinný poěas qýstavby udrźiavať ěistotu na stavbou mečistených verejných
komunikáciách averejných pľiestranstvách adokončovanie stavby zabezpeěiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiźú uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
22. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu predloží na oÚ Senec - odboľ staľostlivosti oŻP, odpadové
hospodárstvo; ku kolaudĺĺcii pľedloží stanovĺsko oÚ Senec, odboľ SoŽP, risek odpađového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
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23. V pľípade nevyhnutného qýrubu drevín alebo krovitych porastov, ak budú dotknuté výstavbou,
pożiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zélkona č,. 543/Ż002 Z.z. o ochrane príľody akľajiny príslušný úrad
o súhlas na ich v,ýrub.
24. Y prípade ntúezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody ako
i aľcheologicĘch nálezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úľadu alebo príslušnému oľgánu.
25. Dokoněenú stavbu možno uŹívať len na ztlklade kolaudaěného ľozhodnutia' o ktoré stavebník
pożiada príslušný stavebný úľad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady primerane podl'a $$ 17,18 vyhl.vĺŽľ sR
č,.45312000 Z.z', ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zźtkona, najmä ceľtif,rkáty
a atesty zabudovaných stavebných qýrobkov a materiálov, qýsledky predpísaných skúšok a revízií
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na ľiadenej skládke, poľealizačné
zameranie stavby, odovzdávac il preberaci protokol.
Ż7. Y prípade, ak bude novobudované veľejné osvetlenie odovzdané do spľávy a majetku obci
Miloslavov, požadujeme v pľojekte stavby pľe ľealizáciu ľĺešĺt' veľejné osvetlenie s použitím
rńsporných typov svietidiel s elektľonicĘm pľedľadníkom a LED svietidlom, s pľepočítaním
počtu svietidiel na noľmou stanovené množstvo.
28. Dodľžat' ,rZźsady pľebeľania miestnych komunikácií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Mĺloslavov schválené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením č,. 66l20t5,, doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením č,, 4512017 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
16.08.2017 " ( pľíloha ľozhod nutia).
29. Stavebník je povinný pri uskutoěňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov :

29.l. Západoslovenská distribuěná.a.s. zo dňa 09.08.20l7:
Z hl'adĺska ľozvoja sĺete eneľgetĺĘ s pľedkladanou pľojektovou dokumentáciou predmetnej
stavby ,,Miloslavov, čast'Alžbetin Dvor, Lokalita 8 Miloslavovr Inžinĺerske sĺete a komunikácia,
p. č.. 48214, k. tĹ. Miloslavov v rozsahu: so-02 Tľafostanica' So_07.1 Pľípojka vlt' so-07.2
Elektľo ľozvody l[N a so-07.3 Pľípojka NN" ako dokumentáciou pľe stavebné povolenie
v zásade 

'súhlasíme" 
za pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok:

l.Hoľe uvedená stavba bude napojená z novej kĺoskovej TS typ: EH1630 kvA osadenej
transfoľmátoľom o výkone 630 kvA' Ż2 kv ľozvádzačom typ: 8DJH (SIEMENS) v ľadení
KKT a 8 vývodovým NN ronádzačom. Nová kĺosková TS bude pľipojená na spojovacie pole
l.č. 228-437 zaslučkovaním v úseku medzi Ts0002-010 aUY Ll228-437. vN káblové vedenie
bude ľealizované káblom typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 o dĺžte cca 15 m. NN distľĺbučné
lcĺblové ľozvody budú ľealizované z novej kioskovej TS káblami typu NAYY_J 4x240 mm2
o dlžke 1400 m pľičom budú okruhované v 11 ks I\N skľine SR. Vybuđovanie 22 kv lĺĺblového
vedenĺa, TS a I\N ľozvodov, ktoľé budú mat'distľibučný chaľakter zabezpečí v ľámci vlastnej
investície spoločnostĺ Západoslovenská distľibučná' a.s. na základe Zmluvy o spolupráci č.
1713100086-2oS uzatvoľenej medzi spoločnost'ou Západoslovenslľá distľibuěná a.s.
a investoľom.

2.Jednotlivé lcĺblové pľípojĘ I\N vľátane elektľomeľových ronĺádzačov vybuduje na vlastné
náklady ĺnvestoľ, pričom deliacim miestom budt'i poistkové spodĘ v hoľe uvedených NN
skľĺniach SR.

3. Elektľomeľové rozĺ,ädzače ľodinných domov budú umiestnené na veľejne pľístupnom mieste
na hľanĺcĺ pozemku tak' aby boli prístupné pľacovníkom eneľgetĺĘ v každú dennú a nočnú
dobu-zodpovedný investor.

4. Illavný istič pľed elektľomeľom bude 3 x 25 A chaľ. B pľe každé odbeľné miesto.
5.Pripojenie budúcich koncoqých odbeľatelbv bude ľiešené samostatne na ztlk|ade Zmlűv o pripojení

odberných elektrických zariadeni žiadatelbv do distribučnej sústavy spoloěnosti Západoslovenská

{istribučná a.s.' po vydaní kolaudačného ľozhodnutia stavby.
6.Ziadame ľešpektovat' všetĘ eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská

distľibuěná,a.s. (silové aj oznamovacĺe) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č.2512012 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakľeslbvanie sietí je možné vykonať pľe zariadenia
VN aNN na tíme správy energeticĘch zariadení VN aNN Bratislava _ mesto, Hraničná č.l4' pre
zariadeniaWN a zariadeniaoznamovacie na tíme spľávy sietí VVN Čulenova č.3.
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7. Pożadujeme dodržanie ochľanného pásma všetĘch V\aN, VN a NN vedení definovaných podlä $
43 Zźlkona o eneľgetike č,. Ż5ll2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorych zákonov, s ktorymi osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými pľácami danej stavby môŽu prísť do
styku' Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie (oboznámenie) všetkých osôb
vykonávajťlcich ěinnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpeěnosti práce v blízkosti
V\aN, VN aNN vedení.

8.Pľe potľeby budovania energeticĘch zariadení poskýnę żiadate|' pľevádzkovatelbvi pozemok
(koridor) resp. pľiestor, vhodný pre budovanie energetického zariadenia' Majetkoprávne
vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.

9.V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného
rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou
predmetnej stavby majetkoprávne vyspoľiadanie pozemkov pre osadenie ýchto zariadeni v zmysle
platnej legislatívy' pričom nebude účtovaný prenájom poěas ich životnosti.

lO'Pred zaéatim zemných prác na eneľgeticĘch zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potľebné
v navľhovaných tľasách pożiađať o pľesné vyĘýčenie a identifikovanie káblov patľiacich spoločnosti
Západoslovenská distľibuěná'a. s.

11.Zęmné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distľibuěná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zýšenou opatrnostbu - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať
bezpeěnostné pľedpisy a ustanovenia príslušných STN.

|2. Pti prácach na zańadęniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distľibuěná, a.s. poŽiadať
pracovníka TSEZ Bratislava, Hľaniěná 14 o technicĘ dozor.

13. Pred zahrnutím qýkopov (káble VN aNN uložené vpieskovom lôžku smechanickou ochranou
a chľáničiek je potľebné priz:lať nísfupcu TSEZ BA, Hraniěná 14.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distľibuěná/Západoslovenská eneľgetika, a.s'
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
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-Súhlasíme bez pľipomienok

29.3. HYDROMELIORÁCIE.š.p.. wiadrenie č).473-2lI20l20|'l zo dřn1Ż.06.20117:
Na parcele č,. 482/4 v k.ú' Miloslavov sa nachádzali podzemné rozvody závlahovej vody _ ěasť vetvy
B1 , B2, objekt ,,rrirová sieť 2" inv. č. 5202|33006 vodnej stavby ,, ZP HŽO II." (evid. č,. 5ŻoŻ l33)
apodzemné rozvody závlahovej vody - ěasť vetvy B2212,82227, objekt,,rúrová sieť B" inv. č.
52o2l79ooŻ vodnej stavby ,,ZP HŻo II'lŻ, mod. a ľek'" (evid. č. 520Ż l79), ktoľé boli majetkopľávne
vyspoľiadané.
Na základe uvedęného a po preveľení predloženej dokumentácie a dostupných mapoqých podkladov
Vám oznamujeme, že na parce|e č:. 48214 v k. ú. Miloslavov, urěenej na stavbu ,,LOKALITA 8 _
MILOSLAVoV" neevidujeme żiaónę hydľomelioraéné zariadenia v správe Hydľomelioľácie, š.p.

29.4_0Ú Senec, odbor soŽp - úsek oH' ě. oU-SC-osZP-2017llI278 zo dřla27.O7.2017
- Do&Źať ustanovenia zátkona č12231200l Z.z. v mení neskorších pľedpisov a ostatné srivisiace
predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
- VzniknuĘý odpad, ktoý vznikne stavebnou činnostbu a prebýoěnri vykopovú zeminu ukladať na
ľiadenú skládku, nie ktorú urěí stavebný trad (miestnu) alebo investor.
- o zneškodnenom množstve uvedených odpadov je potľebné predložiť doklad na oÚ Senec, odbor
staľostlivosti o ŻP, odpadové hospodáľstvo.
- Nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave dodrżiavať
čistofu na komunikáciách a verejných pľiestľanstvách.
Tieto podmienĘ platia v prípade, že qýstavbu je možné zĺealizovať z hl'adiska stavebného zźlkona
a predmetná stavba je v súlade s územným plánom obce.

29.5' oÚ Senec. odbor SoŽP _ úsek oPaK. č. oU-SC-oSZP-20t7/l0760A/IM zo dňa l8.07.2017:
1. Stavba sa navrhuje umiestniť v zastavanom území i mimo zastavaného ilzemia obce av území' pre
ktoľé platí prr1ý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
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2.F:ea|izárcia stavby nepredstavuje činnosť podl'a ztlkona v území zakázanű.
3. Navrhovanou stavbou nebuđú dotknuté zźnjmy územnej ani dľuhovej ochľany .
4. V prípade nevyhnutného r1ýrubu dľevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
v zastavanom ínemí obce sa podl'a zźtkona vyžaduje súhlas na ýľub stromov s obvodom kmeňa nad
40 cm' meraným vo výške l30 cm nad zemou a kroviĘých porastov s qýmerou nad 10 m2, mimo
zastavaného űzemia obce sa podl'a zálkona vyžaduje súhlas na ýrub stromov s obvodom kmeňa nad
40 cm, meraným vo qýške l30 cm nad zemou a kľoviých porastov s výmerou nadŻ} m2, o súhlase na
výrub drevín podlä $ 47 ods. 3 zźlkona je príslušná rozhodnúť obec Miloslavov oľgán ochrany príľody
a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potľebné postupovať v zmysle sTN 83 7010 ochrana príľody
_ ošetrovanie, udržiavanie a ochľana stľomovej vegetácie, bođ 4.1 pľi stavebných prácach 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 akáble vo vzdialenosti l,5 m od osi stromov. Výkopové práce vblízkosti
stromov a kľíkov sa budú uskutočňovať ručne s dôľazom na ochranu ich koreňových systémov.
Činnostbu nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trálvnaté porasý budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatrtxnenim.
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný široĘ pás na zaloźęnie technickej zelene s ľešpektovaním
oĺ:lrarulýulr pásiellr illžillicľskych siętí'

29.6.0Ú Senec. odbor SoŽP. ťlsek štátnej vodnej spráĘv. Ęvjadrenie ěj.OU-SC-OSZP-2018/001645/5-
l0lKe20l7/0 1 458 1 ) zo dňa Ż6.02'2018 :

PODMIENKY SUHLASU:
l. Dodržať podmienĘ stanoviska okľesného úľadu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku štátnej ochľany prírody a kľajiny zo dřta09'03'2017 pod číslom oU-Sc-oSZP-20l7/Ż642' úsek
štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa28.03.2017 pod ěíslom OU-SC-OSZP-2017l5517.
2. Dodrźať podmienĘ rozhodnutia o umiestnení stavby pod ěíslom sU-t044l2017/I(K zo dřla
l 4.09.Ż0I7 vydané obcou Miloslavov.
3. Dodľžat' príslušné ustanovenia zá.Jr č.. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SIYR ě.

37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vzhloadom k tomu, že
sa záujmové územie nachádza v , je možné
činnost' vykonávat' len ak sa zabezpečí všestľanná ochľana povrchových a podzemných vôd
a pľeto je potľebné dodľžat'podmienĘ $ 31 a $ 39 vodného zákona.
4. Do vsakovacieho systému môžu byt'zaústené len vody z povľchového odtoku' pľi ktorých sa
nepľedpokladá, źe obsahujú látky' ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnit' kvalitu povľchovej vody
a podzemnej vody v zmysle Nv sR č.. 269/2010' ktoľým sa ustanovujú požiadavĘ na
dosiahnutie dobľého stavu vôd a po pľedchádzajtúcom zĺst'ovaní lzáverečnä hydľogeologiclĺĺ
správa podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods.4 vodného zákonaĺ.
5. Budr'i dodľžané ochľanné pásma jestvujúcĺch ĺnžĺnieľsĘch sietí, ľesp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov.
6.Pľojektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zákona zodpovedá za spľávnosť a ťlplnosť vypracovania
dokumentácie podlä $ 45 ods' 2 Stavebného zákona a aj za jej ľealizovatelhosť'
Tento súhlas nie je ľozhodnutím v spľávnom konaní a podl'a ust. $ 73 odst' 17 zák.ě'36412004 z.z. o
vodách v znení neskorších noviel sa považuje zazáxäzné stanovisko v zmysle $ l40b zźtk. č,' 50/1976
Zb. (stavebný zákonv zneni neskorších noviel).
Sűhlas je podkladom pľe stavebné konanie. Nenahľádza povolenie na uskutočnenie vodných
stavieb podl'a ust. $ 26 zá.Jrč..36412004 Z.z. o vodách. Jeho platnost' zanilľá, ak stavebné konanie
nezačne do jedného ľoka od vydania súhlasu.

29.7. SPP-distľibúcia.a.s.. stanovisko ě. TDNS/0262I201 7/Pe zo dňa 27.07'20 1 7:

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIEIIKY:
- pľed ľealizáciou zemných prác ďalebo pred zaěatím vykonávania iných ěinností' je stavebník

povinný poŹiadať SPP-D o pľesné vyĘýěenie existujúcich plynárensĘch zariadeni na zźtklade
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písomnej objednávĘ, ktoľu je potrebné zas|ať na adresu: SPP-distľibúcia, a.s., Sekcĺa údľžby'
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektronicĘ, pľostredníctvom online formuláru
zverej neného na webovom sídle SPP-D (www. spp-đistľibucia. sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohľozenia jeho prevádzky ďalebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynáľenských zaľiadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne l hodinu;

- stavebník je povinný oznźmiť zaěatie prác v ochľannom pásme plynárenských zaľiadení zástupcovi
prevádzkovatelä SPP-D (p' Rudolf Hirner' tel.ě. +4Żl 332423300) najneskôľ 7 dní pred
zaht| enim plánovaných prác;

- stavebník je povinný zabezpeč:iť pľístupnosť plynáľensĘch zaľiadení poěas realizácię ěinností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárensĘých zariadení, najmä qýkonu kontľoly prevádzky,
űdrŽby avýkonu odboľných prehliadok aodboľných skúšok opráv' rekonštľukcie (obnovy)
p lyn áren sĘ ch zar iadení ;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly real.izźrcie
činností v ochrannom pásme plynáľenských zaľiadení;

- stavebník je povinný rea|izovať qýkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stľanu
od obrysu existujúcich plynárensĘch zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vyĘýěení plynáľensĘ ch zariadeni výhľadne ľučne bez pouźitia strojoých mechanizmov;

- ak pri qýkopoqých prácach bolo odkryté plynárenské zańadenie' je stavebník povinný kontaktovať
pľed zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia ýstražnej fólie; qýsledok kontroly bude
z.aznamęflaný do stavebného denn íka;

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

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinięrske siete musia byť počas odkrýia zabezpeěené proti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krýie a hĺbku uloženia, v pľípade ZÍneny úľovne terénu poŽađujeme všetĘ zariadenia
a poklopy plynárensĘých zariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- kaŹdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel ě. 0850 1 11727;

- upozoľňujeme, że SPP-D môŽe pľi všeĘých pľípadoch poškodenia plynárensĘch zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SoI)' ktorá je opľávnená za poľušenie povinnosti
v ochrannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zźlkona o energetike pokutu vo qýške 300,- € aź I50 000'- €,

- stavebník je povinný pri realizźrcii stavby dodrŽiavať ustanovenia Zźlkona o energetike, Stavebného
zźtkona a iných všeobecne zźwäzných pľávnych predpisov, ako aj podmienĘ uvedené v Zźtpise
zvyĘčenia plynárenských zaľiadení ataktięź ustanovenia TechnicĘch pľavidiel pre plyn (TPP)
najmä 700 02,

- stavebník je povinný ľešpektovať azohl'adniť existenciu plynárensĘch zariadení ďalebo pri
ochľanných a/ alebo bezpečnostných pásiem;

- stavebník je povinný pľi súbehu a kľižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárensĘmi
zariadeniami đodrźať minimálne ođstupové vzdialenosti v zmysle sTN 73 6005 a TPP 906 01;

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

OSOBITNE PODMIENII(Y:
- žiadne

29.8. Slovak Telekom.a.s.. uvedené v stanovisku ě' 6611813065 zo đňa 09.05.2018:
_ Pre vyznačené záujmové nedôjde do styku so siet'ami elektronicĘch komunikácií (d'alej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom' a's. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
_ Poěas rea|iztrcie stavby dodrźať podmienĘ uvedené v stanovisku č,. 66I l813065 zo dřla 09.05.20l8

29.9'lv\ĺ sR ORPZ v Senci.oDl" č. oRPZ-Sc-oDI-l-522l20l7 zo dňa 30.10.2017:
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oDI Senec s pľedloŽeným návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle pľedloŽenej žiadosti
a projektovej dokumentácie po posúdení dopravno _ bezpeěnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za
splnenia nasledovných podmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia bý' riešené v srilade s STN 73 6056 (bod č. 18), tak, aby bol
zabezpeéený ntúežiý rozhl'ađ pri vychádzaní zpozemkov na komunikáciu _ žiadame stavebný úrad.
ab]y pri povolbvaní oplotení striktne zabezpeěil dodľžanie uliěnej čiary. tj. 2.0 m od okraja vozovky.
- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia bý' v súlade s požiadavkami STN 73 6102
o rozhl'ade v križovatkách'
- Navľhovaný chodník pľi ihrisku vo vyššie uvedenej lokalite požadujeme upraviť v zmysle STN
736110 (1,5 m chodník * 0,5 m bezpeěnostný odstup od komunikácie:2 m),
- odstupy aza|omenia oplotenia pozemkov musia byt' v súlade s požiadavkami STN 736102
o ľozhläde v kľižovatkách,
- objekty meracích zariadeni inžinieľsĘch sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoľu
komunikácií'
- pľiechody pre chodcov poŽadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle vyhlášĘ č. 9/2009 Mv
SR a STN 736110,
- všetĘ chodníĘ požadujeme riešiť bezbaľiéľovou úpravou v mieste styku s komunikáciou
v súvislosti s pohybom telesne a zrakovo postihnuĘých osôb, v zmysle pľávnych noriem atechnických
predpisov,
- pre potreby každého z ľodinných domov musia byť navrhnuté minimálne 3 parkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku, z tohto počtu bude jedno miesto určené pre návštevy v zmysle STN 73
6110lz2 (do celkového poětu môžme zaúńať aj garáźové státie),
- okraj DZ nesmie zasahovať do volhej šíľĘ pril'ahlého jazdného pruhu, spodný oÝłaj DZ (aj

dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povrchom ěasti komunikácie, v ktorej je znaěka umiestnená,
v zmysle STN 018020,
- Investor pľed zaěatim stavebných pľác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých
komunikácií, je povinný pľedložiť pĄekt organizÁcie dopravy počas qýstavby _ prenosné dopravné
znaěenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pred jeho zaěalim,
- TDz, żiađame znovu pľedložiť k odsúhlaseniu, najneskôľ 30 dní pred kolauđaěným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,
- oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť
osadenia značenia poěas prác, najneskôľ 24hod. pred zaěiatkom osadenia DZ.
- oDI Senec źiada, aby bol včas informovaný o pľípadných zmenách v súvislosti s pľedmetnou
stavbou a aby bol včas pľizvaný ku kontrole použitia resp. osadenia dopľavného znaěenia.
Dopoľučujeme príslušnému stavebnému a obecnému úradu. aby ľozvojové poplatky. vyberané obcou
na základe Zákona ě.44712015 Z.z. vaktuálnom znení. boli použité na doľiešenie technickej
infraštruktúry v danej lokalite napľ. dobudovanie chodníkov a zv:ýšenie tak bezpečnosti chodcov ako
aj obyvatelbv obce.
K použitiu odsúhlaseného tľvalého a doěasného dopravného značeniaje potľebné vydať uľčenie ($ 3
7,5lzaĺq ň 1?Ą/ oÁ \ lrtnľÁ ĘiqÄqmc zas|ať lĺ hnrp rrrĺeápnÁmrr ěíclltlZb

29.10. SVP. š.p.. v.vjadrenie ěj. CS SVP oZ BA 190/2017150 zo dňa 04.09.2017 :

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

1. K umiestneniu stavby a technickému ľiešęniu nemáme pripomienĘ.
2' Pľi realizácii Žiadame dodržať ustanovenia zákona č). 364/2004 Z.z. o vodtrch.
3. Územie sanachádzav Chránenej vodohospodáľskej oblastiŻitneho ostrova' na základe ěoho

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

29.11. TÜV SÜD Slovakia s.r.o'. odborné stanovisko ev. ě' 2002117lBT/oS/DoK zo dňa 02.l1.2017:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadeni.
odborné stanovisko je vydané pre úěely stavebného povolenia.
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
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- Pľe konštrukčnú dokumentáciu vyhĺadeného elektrického zaľiadęnia skupiny A písm. c) platí
požiadavka $ 5 ods. 2 a3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2a09 Z. z. v znení neskorších predpisov a $ 14

ods. 1 písm. d) zźtkona č,. 1Ż412006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení o posúdení
dokumentácie technicĘch zaľiadení oprávnenou právnickou osobou napľ. TÚV SÜD Slovakia s.ľ.o..

- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c) do prevádzky je potrebné
vykonať úľadnú skúšku podl'a $ 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z' z' v zneni neskorších pľedpisov
a $ 14 ods. 1 písm. b) zákona č). 12412006 Z' z' v znení neskoľších predpisov opľávnenou právnickou
osobou napľ. TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o..

Poznámka:
ľÜv sÜl Slovakia s.ľ.o. môže vykonať inšpekciu podl'a STN EN ISo/IEc 17020:2012 posúdením
súladu vyhotovenia stavby a technicĘch zariadeni, ktoľé sú v nej inštalované alebo namontované,
s požiadavkami bezpeěnosti technicĘch zariadení ( v pľíslušnej etape qýstavby _ technicĘ dozoľ
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko p|atíza fýchto podmienok:
Upozoľnenia budú odstľánené ku dňu kolaudácie stavby'
Budú dodržané všeobecné zźryäzné právne pľedpisy.
VýsledĘ inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vďahujú len k posudzovanej
dokumentácii. odborné stanovisko nie je możné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o. a ztlkaznika
rozmnožovať inolĺ než vcclku.

)s KreisL\i namintkow'Í íl.ľzd Rľafislavn z.Áväzné sfanovisko 7n' KPIIRA-2017/77Ż6-Ż/12

l7l75/PRA zo dřn06.03.20l7 :

Sűhlasí s umiestnenim area|izáciou predmetnej stavby, ktoľá sa nedoýka národnej kultúľnej
pamiatĘ evidovanej v Ústľednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádzasana pamiatkovom
,hzemí,, s podmĺenkou:
- V prípade aľcheologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podl'a $ 40

ods.2 a3 pamiatkového zákona oznětmi nález KPÚ anález ponechá bezo zmeny až do obhliadky
KPU alebo ním poveľenou odborne spôsobilou osobou.

Toto ztlväzné stanovisko po uplynutí tľoch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo
kjeho pouŽitiu na úěel, na ktoré je uľčené. Neuplatňuje vecne prís|ušné ztnjmy na uľbanisticko-
architektonickom riešení pľedmetnej stavby aje podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným
úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

1o ĺ? El\/Q ą c .^,ioá.o-io x 
^oĹ12lÁo)il)ň11llllĺa 

oa áňą 'lÔ 11 )^11

I. Z hl'adiska sĺtuovania navľhovanej stavby
- k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia sme zaujali listom zn.
3 6Ż7 / 40Ż0 / Ż0 l 7 lMe zo dřla 08 .02.20 1 7, podmi enĘ ktoľého tiadame dodržať.
- pľi real'izácii stavby žiadame rešpektovať exist. vodovodné akanalizaěné potrubia vrátane
ochranného pásma, v súlade so zák. č,. 44212002 Z.z. - S 19 

', 
o verejných vodovodoch a verejných

kanalizźrciách".
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme' tľasovanie podzemných IS
sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov rešpektovať ochľanné
pásmo existujúcich i navrhovaných VH sietí _ v súlade so zak. č,. 44212002 Z'z. ,,o verejných
vodovodoch a veĘných kanalizźrciźrch" - $l9.
Platnosť tohto vyjadľenia je 2 roĘ.

14 ASM Elľqfislqrĺq rnriaÁrenip ě i ASM- 1n-1 ÁÁl)i.)1'7 za Áňq ?n n1 ,o1?to Ä/ĺÔ qp

S ľealizáciou akcie podl'a pľiloženej dokumentácie súhlasím pľi splnení niŽšie uvedených podmienok.
Investor /projektanť je povinný informovať o ýchto podmienkach príslušný izemný orgán a stavebný
úľad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby
evidované.
Vyjadľenie platí za predpokladu' že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby ( situovanie,
zqýšenie objektov, rozsah a pod.)
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Vyjadľenie platí dva roĘ a to súčasne pľe všetĘ d'alšie stupne projektu i pre všetĘ d'alšie konania.
Na jeho zźlklade je možné vydať územné ivodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (pľojektant) je povinný doľuěiť ho v odpise všethŕm ďalším oľgánom aorganizáciám, ktoré
budú na akcii zainteresované, aby sa zabrźnilo d'alšiemu pľeľokovaniu.

'o 
1< Dpa\ílpEq-Tq c r n ĺ^,iąáĺanip -n áňą o? 

^1 
)n11.

- v danej oblasti obec Miloslavov, k.ú. Miloslavov' parc. č,. 482ĺ4, nemáme položené ľozvody
káblového distribučného systému'
- žĺadame Vás o pľipokládku sietí KDS do spoločných rýh pľe ĺnžinieľske siete. Stavbu siete
KDS žiadame zahľnút' do pľíslušného územného ľozhodnutia.

'q 
1Á STTFT c ľ n rruiqđľenie ě. 67) l)0.1'7 zn Äňe 17 n1 )o11

- Vo Vami vyznaěenom záujmovom území sa nenachádza telekomunikaěná trasa HDPE rúľ
a opticĘch káblov v správe a majetku spoločnosti SITEL s.r.o. Súhlasíme s vydaním stavebného
povolenia bez pripomienok.

29. 1 7. Slovenslĺ'ý zväz telesne postihnut'ých. Ęvjadľenie č. l97120l 7 zo dňa 24.07.201 7:
- navrhovaná stavba splňa všeobecné technické poŽiadavky na stavby utívané osobami s obmedzenou
schopltosťou pohybu v znrysle vyhl. MŽP sR č,' 5321200Ż Z.z. a pľílohy k vyhláške é. 53Ż/2002 Z.z.
ktoľou sa určujú všeobecne technické poŽiadavĘ zabezpeéujilce užívanie na stavby llżívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu,
_ dopoľučujeme vydanie stavebného povolenia

29.18. Únia nevidiacich a slabozľaloŕch Slovenska. stanovisko ě. 95/SIí20l7/Ko zo dňa 18.08.20l7:
Żiadame nasledovné úpľavy v zmysle vyhlášĘ é' 532/2002 Z.z. zhlädiska osôb so zrakoým
postihnutím:

- Na všetĘch priechodoch pre chodcov zmeniť značenie V 6a na v 6b - vodorovné
značenie s vodiacim pásom v osi priechodu.

Pľi dodľžaní vyššĺe uvedených požiadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenĺa.

Jo 1o T)nnrqrlnrl r'rtąÁ'Nrĺ p šĺofÁ.ilzq za Äňą ôa i )n ,7I
- Stavba s ýškou ..' a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku uľěenú ochrannými pásmami Letiska
M.R'Štefánika Bratislava ŻŻ6,0 m.n.m. Bpv a svojim chaľakterom neohľozujú bezpečnosť leteckej
prevádzky. V pľípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby a stavebných
mechanizmov a zmeny, ktorá by podliehala sílhlasu Dopravného úradu pođlä $ 30 ods. l ztlkona č.
143ĺ1998 o civilnom letectve,je nutné akciu opätovne prerokovať. Toto vyjadrenie platí dva ľoky od
dátumu jeho vydania.

29.20. SlovensĘý pozemkoĘŕ fond GR. stanovisko ě. SPFZ/2O18/029575 zo dňa 15.06.2018:
SPF Vám oznamuje, že sűhlasí s vydaním stavębného povolenia k predmetnej stavbe, za podmienky:
- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF, najneskôľ do vydania kolaudaěného rozhodnutia
zľiadené vecné bremeno, ktoré bude zapisané v pľíslušnom katastľi nehnutelhosti a to odplatne
v pľospech SPF. Súěasťou zmluvy o zriadení vecného bľemena bude na náklady stavebníka
vyhotovený geometrický plán podl'a skutoěného vedenia a uloženia stavby'
- po dokoněení stavby budú pozemky SR SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohol byť vylŽívaný
na doterajší 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
zźklade ktoĘ by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF pľeviesť na żiadateľa,
ztroveřlŹiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuými pozemkami.
Toto stanovisko SPF vydáva na Žiadosť źiadateľaap|atí l2 mesiacov od jeho vydania.

29'2 1'osobitné podmienĘ:
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrŽiavať ěistotu a poriadok podlä VZN obce

Miloslavov
- Stavebník je povinný ěistiť stavbou zneěistené pril'ahlé komunikácie.

I
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Dodávatel' stavby je povinný zabezpeéiť, aby stavebné mechanizmy pred ýjazdom zo
staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
zneěistbvaniu, ěo by mohlo mať za následok zníżenie bezpeěnosti cestnej pľemávky.
Pľi úpľave teľénu je potľebné dbať na to' aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inŽinieľsĘch sietí. Takisto je pri realiztlcii zemných pľác potrebné dbať na to, aby nedošlo
k poškodeniu okolo stojacich budov ěi pľípadnému naľušeniu ich statiĘ.

V stavebnom konaní neboli vznesené žiadne námĺetky rĺčastníkov konania ani dotknutých
oľgánov.

odôvodnenie:
Stavebník: Peter Slivka, , Bárdošova27,83l01 Bratislava ( na základe Nájomnej zmluvy zo dřla

23.l0.2017) v zast. DJ engineering s.ľ.o., Kĺajná 23,900 42 DunajskáLużná podal dňa l8.04.2018
na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty: ,, So-07.3
PľípojĘ,,Tv},tr", So-08 Verejné osvetlenie" na pozemkoch paľc. ě.440ll,481/1 (KN 

',E'o 
parc. ě.

1071/15) 48214,48Ż1207,4821208,48Ż1209,482ĺ210 (podl'a GP č. 08/2018 zo dňa 09.0Ż'2018,
overeného Správou katastra v Senci pod ě. 29212018 zo dřta Żl.02.Ż0l8) k.ú. Miloslavov, ktoré sú
súěasťou stavby ,,Teclutická illfľaštruktuľa Miloslavov, lokalita Rz 8 _ inžinieľske siete
a komunikácia", doloženú projektovou dokumentáciou stavby pľe stavebné povolenie, vypracovanú
zodpovedným pľojektantom: Ing. Dušan DrŽík, Eugena Suchoňa 3,902 0l Pezinok, reg. č. 5747A2*,
overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia.

Vlastníkom pozemkov parc' č. 440/1je obec Miloslavov - podl'a Lv č,.440. Stavebník preukázal
v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2
stavebného zttkona vspojení s $ l39 ods.l stavebného zakona, ato nájomnou zmluvou uzatvorenou
dňa 13.07.20l8.

Pozemok parc. č. l07ll1'5 podl'a KN ,,E" (KN ,,c" parc. č. 48l/l) je vo vlastníctve SR - Slovenský
pozemkoqý fond, Búdkova36, Bratislava, ktoý vyslovil súhlas s vydaním stavebného povolenia na
pľedmetnú stavbu za pođmienky, Źe stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania
kolaudaěného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri
nehnutelhosti.

Vlastníkmi pozemku parc' ě. 48Ż/4 sil Jana Lachová, 900 42 Miloslavov 1 15 a Dana Malá,
Alžbetin Dvor 36, 900 42 Miloslavov _ podl'a Lv č. 62l. Stavebník pľeukázal v stavebnom konaní

,,iné pľávo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou' v zmysle $ 58 ods.2 stavebného zétkona
v spojení s $ 139 ods.1 stavebného zákona, ato nájomnou zmluvou uzatvorenou dňa 23.l0.20l7.

Vlastníkmi pozemku paľc. ě. 48Ż1207,48Ż1208,48Ż1209,482/210 (odělenené zparc' č,.48214
podl'a GP ě. 08/2018 zo dňa 09'02.2018, overeného Správou katastľa v Senci pod ě. 29212018 zo dřla
2l.02.Ż018) sli Jana Lachová' 900 42 Miloslavov 1l5 aDana Malá' Alžbetin Dvor 36, 900 42
Miloslavov _ podl'a LV ě. 621. Stavebník preukázal vstavebnom konaní,,iné pľávo" kuvedenému
pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2 stavebného ztlkona v spojení s $ l39 ods.l
stavebného zźtkona, a to nájomnou zmluvou uzatvoľenou dňaŻ3.10.Ż017.

Dňom podania žiadosti bolo zaéaté stavebné konanie o povolení stavby. Zač,atie konania o povolení
stavby bolo oznttmené úěastníkom stavebného konania, dotknuým orgánom a organiztrciźlm
oznámęním é. l 13 6 1201 8 lY,'K zo dňa 20.06.20 1 8.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutię o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj. SÚ-
104412017lI<K zo dňa 74.09.2017 , právoplatné dňa 22.02'20l8, v spojení s ľozhodnutím č. oU-BA-
ovBP2-201 8l0I6639lZAD zo dňa 1 8.01'20l 8.

Stanoviská a požiadavky úěastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní' boli
preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Námietky ani pľipomienĘ účastníkov konania ani dotknuĘých orgánov neboli vznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úrad pľeskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 aŽ $ 66 stavebného zakona pľičom zistil, że povolením stavby nebudíl
ohrozené veľejné záujmy ani právom chránené zěnjmy ostatných účastníkov konania.
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Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili:-
- Západoslovenská dishibučná, a.s, zo dňa 09.08.20 1 7

- oRIfaZZ v Pezinku čj. ORHZ-PKI-2507-0012017 zo dřla06.1l.Ż017
- HYDROMELIORÁCIE, š.P., vyj adrenie é. 47 3 -Ż l l20 l 20 l 7 zo dřla 1 2.06'2O 1 7

- oÚ Senec, odboľ soŽp _ úsek oH, ě. oU-sC-osZP-20l7ĺ11Ż78 zo dřla27 '07.2017
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oPaK, ě. oU-SC-osZP-2ol7ll0760A/IM zo dňa 18.07.2017
- oÚ Senec' odbor SoŽP, úsek štátnej vodnej správy, vy'jadľenie čj.ou-Sc-oszP-2018l00l645/5-

I0/Ke(2017/0 l 458 1 ) zo dňa 26.02.2018
- SPP-distribúcia'a.s., stanovisko ě' TDA{S/O262ĺ2017lPe zo dřla27.07 .2017
- Slovak Telekom,a.s.' uvedené v stanovisku ě. 661l8l3065 zo dťla 09.05.20l8
- MV SR ORPZ v Senci,oDl, č. ORPZ-SC-ODI-1-522ĺ20I7 zo dňa 30.10.2017
- SVP, š.p., vyjadrenie ěj. cs svP 0ZBA |90lŻ0l7/50 zo dňa 04.09.Ż017
- TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o., odboľné stanovisko ev. č;.Ż002l17lBT/oS/DoK zo dňa 02.l 1.2017
- KPÚ Bratislava, ztlvázné stanovisko zn' KPUBA-201717726-Żl 171711PRAzo dňaa6.03.2017
- BVS, a.s., vyjadľenie č,. 4941314020/2017 lMe zo dňa 10.ll '2017
- Mo SR, ASM Bľatislava, vyjadrenie ěj. ASM-30-16612017 zo dňa 30.0l.Ż0l7
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dřla02'02.2017
- SITEL s.r.o., vyjadľenie č. 67212017 zo dňa 17.07.2017
- SlovensĘ zyđztelesne postihnutych, vyjadrenie č:. I97l20l7 zo dřta24.07 .Ż0l7
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisk o ě. 95/SW2017 lKo zo dřla 1 8.08.20l 7

- Dopravný úrad M.R.Štef;ánika zo dňao3.08.2017
- SlovensĘ pozemkoý fond GR' stanovisko č,. sPFZĺ20l8/0Ż9575 zo dňa 15.06.2018

Na zaklade zistených skutoěností stavebný úľad ľozhodol tak' ako znie qýroková ěasť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo ýške l00.- Euľ podl'a
položky 60 písm.g) zttkonač,.145ĺ1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

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

pľedpisov' proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostľiedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doruěenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov,900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyěeľpaní riadnych opľavných prostriedkov preskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poľiadku (zákon ě. 162/Ż015 Z'z.).
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Rozhodnutie sa doručí :
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:

1. Peteľ Slivka, Bárdošova 27,83l 0l Bľatislava
2. DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42 DunajskáLužnél
3. obec Miloslavov' 900 4Ż Miloslavov 18l
4. Znátmym anezntlmym úěastníkom konania - pľávnicĘm a fuzickým osobám, ktorych

vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov
a stavieb môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákonač).7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších predpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doruěenia.

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa /f J-. ď, loĺP Rozhođnutie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpis Peěiatka, podpis

Na vedomie:
l ' Peter Slivka, Bárdošova 27,83l 0l Bľatislava - nemá úěinĘ doručenia
2. DJ engineering s.r.o., Krajná Ż3,900 42 DunajskáLužná - nemá úěinky doruěenia

Pľílohy:
_ l xoverenáPD
- Zásady pľeberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia
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