
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Mĺloslavov l8L

cj.su-1473/2018/KK V Miloslavove 14.08.2018

Verejná vyhláška

STAvEBNÉ PovoLENIE
obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný úľad podlä $ l17 ods.l zákona č;5011976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov (stavebný zákon), podl'a $$
46,47 zćtkonač,.7l/1967 Zb' o spľávnom konaní (správny poriadok), nazźtkl'ade vykonaného konanią
podlä $ 66 ods.l stavebného ztlkona v spojení s $ l0 vyhl.uŽľ sR č.453/2000 Z.z., ktoľou sa
vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zákona,

povol'uje

stavbu : ,, Technická infľaštruktúra' lokalita RZ l8/I. etapa a RZ lg/IL etapa"

stavebné objeĘ : So.05a - Distribučný ľozvod l[N

stavebníkovi : Západoslovenská distľibučná a.s., čulenova 6,816 47 Bľatislava
ICO : 36 361 518
v zastúpení LT INVEST' S.ľ.o. Alžbetin Dvor l45Ż,900 42 Miloslavov

miesto stavby : na pozemkoch paľc. č. 133/3' 1331266,1331239; k.ú. Miloslavov

úěel stavby : inžinierske stavby (podl'a $ 43a ods.3 písm. i/ stavebného zélkona)

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj.
SÚ- 1 6 1 8/20 l2-Żo13lFL zo dňa 14 .08.2073 , právoplatné dřla 30 .lŻ.20l3 .

Popis stavebných objektov:
So.05a - Distľibučný ľozvod l[N:
Predmetom tohto objektu sú distľibuěné rozvody nn v budovanej zóne, s vyvedením napájania na
paľcely rodinných domov a býového domu. PrípojĘ do miest merania ľodinných domov
z distribuěnýchľozvtĺdzaěov nie sú pređmetom tejto dokumentácie
Napájanie objekÍov v lokalite za zabezpeěí z dvoch transfoľmovní, jestv. tľansformovne TS 0045_008
a novej transformovne 2x630 kVA. Do jestv. rozvádzaéaR2l sú z jestv. transformovne TS 0045-008
privedené tri káble NAYY-J 4X240, zktoých jeden zostáva pre napájanie R21, druhým sa Qez
káblovu spojku zabezpeéi pľepoj do R32 atretí kábel sa v R21 odpojí a káblovou spojkou sa prepoja
káble napájajúce jestv. rozvádzaé R30. Z novej transformovne 2x630 kVA sa vyvedú dve okružné
vetvy káblami NAYY-J 4X240.
Prvá vetva preptýa rozl,ádzaěe R22,23 a24 azabezpeěuje napájanie rodinných domov abytového
domu (BD) s53 býoými jednotkami (bj). Druhá okľužná vetva napája rozyádzaěe R25 aR33,
zabezpeěuje napájanie BD s21 bj aBD s27 bj. VBD s27 bj je umiestnená strojovňa tepelného
čerpadla (TČ) pľe všetky BD, ktoľá sa napojí zrozvádzaěa R33. Vzhl'adom na velký qýkon rČ je
prívod do R33 zabezpečený paralelnými káblami.
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Technické údaje:
Rozvodná sústava

Rozvody nn 3/PEN- 50 Hz,40OV/TN-C
ochranné opatľenia pred zásahom elekÍricĘým prúdom sTN 33 2000-4-41

- samoěinné odpojenie napájania čl. 411+ pľílohaN2
Prostľedie

Pozľi pľotokol č.1/So.05a v technickej správe.
Bilancia príkonu :

Lokalita RZ 18/Ib - nová tľansfoľmovňa 2x630kVA

Bytovy dom s 53 bj.
Býovy dom s 27 bj.
Bytovy dom s 21bj.
13xRD sŻ2bj.
Tepelné čerpadlo pre lokalitu v
BD27

Transfoľmovňa spolu

Jestv- transformovňa TS 0045-008

Bytovy dom s 3l bj
Bytovy dom s 36 bj

7Ż7,5

377,7

Ż95,5

453,2

l,'l
2,0
)')
4,7

Poěet Pi
53,0

27

21

22

Poěet b Pi
3l
36

10

Ps

88,4

54,7

45,5

r02,6

243 195,5

2096,9 486,7

Ps

Priemeľný qýkon na bj
kwb.

Priemeľný qýkon na bj
kwb.

473,5

496,0

49,3

68,8

1,6

1,9

5,56xRD s l0 55

Nárast ýkonu TS 0045-008
celkom 11 15,5 173,3

Lokalita Celkom 32lŻ,4 660'0

Zá.ľäzné podmienĘ pľe uskutočnenie stavby, určené podl'a $ 66 SZ :

1.Stavba sabuderealizovať podl'a projektovej dokumentáciestavbyoverenejv stavebnom
konaní, ktorú vypľacoval v 04/Ż018 zodpovedný pľojektant: Pozemné stavby TTK s'r.o., THK-I8' 974
01 Banská Bystľica _ Ing. Vladimíľ Vyšný, ľeg' č. 4004* A2, oveľenej v stavebnom konaní, ktoľá tvorí
neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia. KatdźL zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí byť vopľed odsúhlasená stavebným úradom.
2. So stavbou možno zaéať aż po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému iradu zaéatie stavby ($ 66 ods.3 písm.h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeěí vyĘýěenie pľiestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.1
stavebného zźlkona) a pri kolaudácii stavby predloŽí stavebnému úradu doklady o vyýěení
pľiestoľovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zákona).
5. Pľed zaěatím stavby stavebník zabezpeč,í vy!ýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí ich
správcami'
6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : ntvov stavby; meno stavebnika; názov zhotovitel'a; meno koordinátoľa bezpečnosti pľáce;
kto a keđy stavbu povolil; teľmín zaěatia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V pľípade, ak termín nebude môcť bý'dodrŽaný, stavebník poŽiada o predlženie doby qýstavby'
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9. Stavebné povolenie stľáca platnosť, ak sa so stavbou nezaěalo do dvoch rokov odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 stavebného zttkona). Platnosť stavebného povolenia je moŽné prediziť
na žiadosť stavebníka podanej v pľimeranej lehote pľed uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné
povolenie a ľozhodnutie o pľedĺženíjeho platnosti sű ztĺvázné aj pľe právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zákona).
10. Stavenisko musí spĺňať všetĘ technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného ztlkona'
11. Pri rea|izácii stavby musia bý'v zmysle $ 43e stavebného ztlkona dodľžané všeobecné technické
požiadavky na qýstavbu, vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby użívané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a oľientácie (vyhl.čl.532l2002 Z.z., ktoľou sa ustanovujú
podľobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na ýstavbu a o všeobecných technicĘch
požiadavkách na stavby uŽívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12. Pri uskutoěňovaní stavby musia bý'dodržané ustanovenia vyhlášĘ Ministerstva práce, sociálnych
vęcí arodiny SR č.l47l20l3 Z.z' v zneni neskorších predpisov, kÍoľou sa ustanovujú podľobnosti na
zaistenie bezpeěnosti aochľany zdravia pri stavebných prácach aprácach snimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na qýkon niekto4ých pľacovných činností.
13. Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznámi názov zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skončenia ýberového konania a dolożi na stavebný úrad opľávnenie zhotovitel'a na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného zźtkona.
14. Na stavbe musí bý vedený stavebný denník od pľvého dňa prípravných prác až do skončęnia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu qýstavby musia bý zabezpečené podmienĘ pľe ýkon štatneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autoľsĘ dozor projektanta.
16. Stavebník musí zabezpeěiť, aby počas celej doby ýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
riradom overená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pri ýstavbe musia bý použité vhodné stavebné qýrobĘ, ktoré budú spĺĺať harmonizované
podmienĘ podl'a Naľiadenia Európskeho paľlamentu a Rady EU č,.305/2011, ktoým sa ustanovujú
haľmonizované podmienĘ uvádzania stavebných výrobkov na tľh a podmienĘ zétk. ě. l33l20l3 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiĘých qýrobkov a materiálov.
18. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ sR č,' 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti
o pľípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostľedí.
19. Stavebnú činnosť, ktorá svojimi úěinkami obt'ažuje okolię a je zdrojom hluku, otrasov 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 životné
prostľedie v zmysle zźlkona č)' 46011992 Zb. v znení neskorších predpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to' aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný poěas ľealizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie takých
opatľení, ktoqými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana żivotné prostredie.
Stavebník je povinný poěas ýstavby udrŽiavať ěistotu na stavbou zneěistených verejných
komunikáciách a veĘných priestranstvách a dokoněovanie stavby zabezpeč,iť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
22. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu predloží na oÚ Senec _ odboľ starostlivosti oŻP, odpadové
hospodárstvo; ku kolaudáciĺ predloží stanovisko oÚ Senec, odboľ soŻP, úsek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
23. v prípade nevyhnutného qýrubu drevín alebo kľoviých porastov, ak budú dotknuté ýstavbou'
potiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zźlkona č,.54312002 Z.z. o ochrane prírody akľajiny pľíslušný úľad
o súhlas na ich qýrub.
24.Y pripade ntiezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chľánených častí pľíľody ako
i aľcheologicĘch nálezov, tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu alebo pľíslušnému orgánu.
25. Dokončenú stavbu možno użívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník
pożiada príslušný stavebný úrad.
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26. Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady pľimerane podl'a $$ l7,l8 vyhl.MŽP SR
č^4532000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zákona, najmä cenifikáty
a atesty zabudovaných stavebných vyľobkov a materiálov, výsledĘ predpísaných skúšok a revizlí
podlä osobitných pľedpisov' doklad o uložení stavebného odpadu na ľiadenej skládke, porealizačné
zamer anie stavby' odovzdávac í ĺ pľebeľací protokol.
27. Stavebník je povinný pri uskutoěňovaní stavby dodrżať podmienĘ, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov :

zo dňa 13.06.2018
Z hl'adiska ľozvoja siete eneľgetiĘ s pľedkladanou projektovou dokumentáciou pľedmetnej
stavby ,, Techniclcĺ infľaštľuktúľa obec Miloslavov, lokalita RZ-18/Ib. etapa v rozsahu: so.01
Pľípojka 22 kv, So.O5a_Distľĺbučný ľozvod NN' so.05b - Domové pľípojĘ I\N aPs.01
Tľansfoľm ovřla 22l0r42 kv" ako dokumentáciou pľe stavebné povolenie v zásade ,rsúhlasíme" za
predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
l.Hoľe uvedená stavba bude napojená z novej kioskovej TS Ęp: EHs / 2 x 630 kVA osadenej
tľansfoľmátorom o výkone 630 kvA' VN ľozvádzačom v ľadení KKKTT a dvomi 8 vývodovými
I\N ronĺádzačmĺ. Nová kiosková Ts bude pľipojená na spojovacie pole l.č. Ż28-437
zaslučkovaním na existujúce Yl\[ káblové distľibučné vedenie v úseku medzĺ Ts0045-008
a TS0045-012. vl\t lcĺblové vedenie bude realizované lĺráblom typu 3 x NA2XS(Ę2Y 1 x 240
o dĺžľe cca 280 m. NIN dĺstľibuěné lĺĺĺblové ľozvody budú realizované z novej kioskovej TS
káblami Ępu NAYY-J 4x24o mm2 o ĺĺzľe zso m pľičom budú okľuhované v 5 ks l\[N skrine SR.
Vybudovanie 22 kY káblového vedenia, TS a l[N ľozvodov, ktoľé budú mat' distrĺbučný
chaľakteľ zabezpečí v ľámci vlastnej ĺnvestície spoločnost'Západoslovenská distľibučná' a.s. na
základe Zmluvy o spolupľáci č. 1818100047-2oS uzatvorenej medzĺ spoločnost'ou
Západoslovenslcĺ dĺstľibučná a.s. a investoľom.
2.Jednotlivé káblové pľípojĘ I\tN vľátane skupinových elektľomeľových rozĺ,ádzaćov
a elektromeľových rozvádzačov vybuduje na vlastné náklady ĺnvestoľ, pľičom deliacim miestom
budú I\N skľine SR.
3. Skupinové elektľomerové ľozvádzač,e polyfunkčných bytových domov budú srĺstľedené
vjednom spoločnom elektľomeľoYom ľozvádzači pľe každý bytový dom samostatne, alebo
v samostatnej mĺestnosti, pľístupných pracovníkom ZSD, a.s. a bude slúžit' výlučne pľe
pľacovníkov ZsD, a.s. Skupinové elektľomerové rozvádzače a elektromerové ronĺádzače
ľodinných domov budr'i umiestnené na veľejne pľístupnom mieste na hľanici pozemku zvonka
tak, aby boli prístupné pľacovníkom eneľgetĺĘ v každrĺ dennú a nočnú dobu-zodpovedný
investoľ.
4. Hlavný ĺstič pred elektľomeľom bude max. 3 x 25 A chaľ. B pľe odbeľné miesta v ľodĺnných
domoch,3 x 20 A chaľ. B pľe odbeľné miesta vbytových domoch a3 x 315 Achar. B pľe
kotolňu tepelných čeľpadĺel.
S.Pripojenie budúcich koncoqých odberatelbv bude riešené samostatnę na ztlk|ade Zmlty o pripojení
odberných elektricĘch zańađeni žiadatelbv do distribuěnej sústavy spoločnosti Západoslovenská
distľibuěná a.s'' po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
6.Żiadame rešpektovat' všetĘ eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenslľá
distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č.2512012 Z.z. o eneľgetĺke a jeho noviel. Zakreslbvanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN
aNN na tíme spľávy energeticĘch zaľiadení M{ aNN Bratislava _ mesto' Hľaničná ě.l4, pre
zariadeniaWN a zariadęniaoznamovacie na tíme spľávy sietí VVN Čulenova č.3.
7 . Pożadujeme dodržanie ochranného pásma všetĘch V\rN, VN a NN vedení definovaných podl'a $

43 Zźkona o energetike č,.25ll20lŻ Z.z. a o zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoqými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu pľísť do
styku' Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetĘch osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdľžujúcich sa na stavbe, o pľavidlách bezpečnosti práce v blízkosti
VVN, VN aNN vedení.
8.Pľe potreby budovania energetických zariadení posĘrtne źiadate|' prevádzkovatelbvi pozemok
(koridoľ) ľesp. priestor' vhodný pre budovanie eneľgetického zariadenia. Majetkoprávne
vyspoľiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
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9.V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoľé budú tvoľiť súěasť distribuěného
rozvodu el. energie budri osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pľed ľealizáciou
predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie ýchto zańadeni v zmysle
platnej legislatívy, pričom nebude úětovaný pľenájom poěas ich životnosti.
lO.Pľed zač,atím zemných pľác na eneľgeticĘých zariadeniach budovaných vtejto stavbe je potrebné
v navrhovaných trasách pożiadať o presné vy{ýčenie a identiťrkovanie káblov patriacich spoloěnosti
Západoslovenská distribuěná,a. s'
7l.Zemné práce - pri kľižovaní a súbehu zariadeni spoločnosti Západoslovenská đistribuěná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ruěným spôsobom. Pri prácach dodržiavať
bezpeěnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
12. Pri pľácach na zariadeniach patriacich spoloěnosti Západoslovenská distľibučná, a.s. požiadať
pracovníka TSEZ Bratislava, Hľaniěná 14 o technický dozoľ'
13. Pľed zahrnutím qýkopov (káble VN aNN uložené vpieskovom lôžku smechanickou ochľanou
a chľáničiek je potľebné pľizvať zástupcu TSEZ BA, ľIĺaničná 14.
Toto stanovisko nenahrädza vy'jadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distľibučnďZápadoslovenská energetika' a.s'
Za detailné technické ľiešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

)1 ) f)ŘIf q77 v Fezintll ř i oRHZ-PK2-201 8/001 1 05-2 zn ĺłřlą l Á nś 
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-Súhlasí bez pripomienok

27.3. oÚ Senec. odboľ SoŽP - úsek oH" č.OU-SC-OSZP/20l8/l0024-Sl zo dňa l0.05.20l8:
- nemá námietĘ proti realizźtcii pľedmetnej stavby.
1. Pri realizźrcii stavby je potľebné dodržiavať zětkon č,.7912015 Z. z. oodpadoch asúvisiace
všeobecne záv'źizné pľávne pľedpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajricich v dôsledku uskutoěňovania stavebných prác je právnická osoba
alebo fuzická osoba _ podnikatel', pľe ktoru sa tieto pľáce v koneěnom štádiu vykonávajú a pľe

Ęzické osoby je pôvodcom odpadov ten,lĺ:to uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá zanakladanie s odpadmi a plní povinnosti podlä $ 14 _ drżitel'a odpadu

podl'a zákonač,.79l20l5 Z' z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať az}lromażd'ovať vytriedené

podl'a dľuhov odpadov apoddľuhov ( katalógoqých čísiel uvedených vo vyhláške ľvĺŽp SR č'
365/2015 Z. z') ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpeěiť pred znehodnotením'
odcudzením alebo iným neŽiadúcim únikom azabezpećiť spracovanie v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému
úradu, odboľu staľostlivosti o životné pľostľedie v zmysle $ 14 ods. l písm. Đ a g) zákona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášĘ MZP sR č,.36612015 Z. z. o evideněnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný pľiľodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný poěas
stavebných prác použije na účely ýstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktoľom bol vykopaný,
nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktoým je potrebné nalożiť v súlade so zĺkonom
o odpadoch.

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

8. Investor odovzdá tunajšiemu úľadu doklady o odbere odpadov vzniknuých zrealizácie stavby a ich
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadľenia v kolaudaěnom konaní v zmysle $
99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadľenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźtkona o odpadoch považuje za závđzné stanovisko pre úěely
stavebného konania podl'a zttkoĺa č). 5011976 Zb. o inemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v zneni
neskorších pľedpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podl'a pľedpisov o správnom
konaní.

27.4. oÚ Senec. odbor SoŽP - úsek oPaK. ě.OU-SC-OSZP-2018/l0060A/IM zo dňa 16.05.2018:
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1. Stavba sa navľhuje mimo zastavaného ,(zemia obce avúzemi, pľe ktoľé platí prvý stupeň ochrany
v ľozsahu ustanovení $ 12 zákona.
2.R:ealizźrcia stavby nepredstavuje činnosť podl'a ztlkonav űzemí zakź,zanű.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté zźlujmy územnej ani druhovej ochľany .
4. V pľípade nevyhnutného qýrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného inemia obce sa podlä zákona vyžaduje súhlas na qýľub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm' meraným vo ýške 130 cm nad zemou akroviých poľastov sýmerou nad 20 m2,

o srihlase na výrub dľevín podlä $ 47 ods. 3 zźtkonaje pľíslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochrany prírody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti dľevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana prírody
_ ošetrovanie,udrżiavanie aochľana stromovej vegetácie, bod 4.l pri stavebných pľácach sa drevina
chľáni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pľed poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov' nástľojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom
páse ukladať potľubia akáble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce vblízkosti
Stľomov a kľíkov sa budú uskutoěňovať ručne s dôrazom na ochľanu ich koľeňoqých systémov.
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich dľevín. Narušené trźtvnaté porasĘ budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatrávnením.
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný široký pás na zalożęnię technickej zelene s rešpekÍovaním
ochranných pásiem inžiniersĘch sietí.

27.5. SPP-distľibúcia.a.s." stanovisko č. TD/I.üS/O2l l/2018/Gá zo dňa 24'05.2018:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodrżania nasleđujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENI(Y:
- pred realizáciou zemných prác alalebo pred zaěatim vykonávania iných ěinností, je stavebník

povinný poŽiađať SPP-D o presné vyýčenie existujúcich plynárensĘch zariadeni na zźtk|ade
písomnej objednávky, ktoru je potľebné zaslať na adresu: SPP-distľibúcĺa, a.s., Sekcia údržby'
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektronicĘ, prostredníctvom online foľmuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-d istribucia. sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaľiadenia, ohrozenia jeho prevádzĘ ďalebo
pľevádzky distľibuěnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyěovanie plynáľenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepľesiahne l hodinu;

- stavebník je povinný oznźtmiť zač,atie pľác v ochľannom pásme plynáľensĘch zariadení zástupcovi
pľevádzkovatel'a SPP-D (p' Rudolf Hirner, te|.ě' +421 332423300) najneskôľ 7 dní pred
zahájením plánovaných prác ;

- stavebník je povinný zabezpeéiť pľístupnosť plynárensĘch zaľiadení poěas ľealizácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynáľenských zariadeni, najmä qýkonu kontroly pľevádzky,
űdrŹby a ýkonu odboľných pľehliadok a odboľných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
p lynárensĘ ch zar iadení ;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a ýkon kontľoly realizácie
činností v ochrannom pásme plynárensĘch zariadeni;

- stavebník je povinný realizovať qýkopové pľáce vo vzdialenosti menšej ako 8'00 m na každú stranu
od obrysu existujúcich plynáľensĘch zariadení v súlade s STN 73 3050 až po pľedchádzajúcom
vy{ýčení plynáľensĘch zaľiadení výhľadne ľučne bezpoužitia stľojoqých mechanizmov;

- ak pri ýkopoých prácach bolo odkrýé plynáľenské zariadenie. je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynáľenského
zariađenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia qýstražnej fólie; qýsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka;

- prístup k akýmkolŤek technologicĘm zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
pľísne zaktľ:aná, pokial' sa na tieto práce nevďahuje vydané povolenie SPP-D;

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia bý poěas odkľytia zabezpeéené proti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy' ktoľé by zmenili jeho
doteľajšie kľýie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úľovne terénu požadujeme všetĘ zariadenia
a poklopy plynárensĘch zariadení osadiť do novej úľovne teľénu;
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- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vľátane poškodenia izolácie potrubia, musí bý' ihneď
ohlásené SPP-D na tel ě' 0850 l lI727;

- upozorňuj eme, że SPP-D môže pri všetĘých pľípadoch poškodenia plynárensĘch zariadeni podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekcĺu (soD' ktoľá je opľávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uloŽiť podľa ustanovení
Zźlkona o eneľgetike pokutu vo výške 300'_ € až 150 000,- €, poškodením plynáľenského
zaľiadenĺa môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podl'a $ 284 a $
285' prípadne tľestného činu poškodzovania a ohľozovania pľevádzĘ všeobecne pľospešného
zaľiadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákona ě. 300/2005 Z.z.Trcstný zákon,

- stavebník je povinný pri rea|iztrcii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záviizných právnych pľedpisov, ako aj podmienĘ uvedené v Zápise
zvyĘěenia plynárensĘch zariadeni ataktieź ustanovenia TechnicĘch pravidiel pľe plyn (TPP)
najmä 702 10, 702 02, 702 0l 906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohlädniť existenciu plynárensĘch zariadení ďalebo pľi
ochľanných ďalebo bezpeěnostných pásiem;

- stavebník je povinný pľi súbehu a kľižovaní navľhovaných vedení s existujúcimi plynárensĘmi
zariadeniami dodrtať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

- stavebník nesmie v ochľannom pásme plynáľensĘch zaľiadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o eneľgetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé poľasty a pod.

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

27.6. Slovak Telekom.a.s.. uvedené v stanovisku č. 66l l813549 zo dřla 14.05.2018
- Pre vyznačené záujmové dôjde do Ęku so siet'ami elektronicĘch komunikácií (d'alej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAI{A, s.r.o.
_Poěas rea|izácie stavby dodrźať podmienĘuvedenév stanoviskuč.6611813549 zodňa 14.05.2018
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade, źe zźlmer stavebníka, pľe ktoľý podal uvedenú žiadost', je v kolíziĺ so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAIilA' s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma dchto sietío
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiťz
oochľanu alebo preloŽenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

.Vypracovanie pľojektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikaěného
vedenia

oodsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potľeby pľemiestnenia telekomunikaěného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je opľávnený vykonávať prtrce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikaěnej prípojĘ) iba zmluvný paľtneľ: Július Varga, iulius.vaľga@nevitel.sk,
0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadęni (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
2. Pľi aĘchkolłvek pľácach' ktoľými môžu byt' ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, je
žiadatel' povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenia Ęmrźe zabezpečíz
oPred zaěatím zemných prác vy{ýčenie a vyznaěenie polohy zariadeni pľiamo na povrchu terénu,
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonźpať zemné práce, s vyĘýěenou

a vyznaěenou polohou tohto zaľiadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné pľáce na možnú polohovú odchýlku * 30 cm

skutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povrchu terénu
oUpozornenie zamestnancov' aby pri prácach v miestach vyskytu vedení azariadení pracovali

s najväčšou opatmosťou a bezpodmienečne nepožívali nęvhodné náradia (napľ. hĺbiace stroje)
oAby boli odkryté zaľiadenia riadne zabezpeéené proti akémukol'vek ohrozeniu, lrłádeżi a poškodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na každú stľanu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zak'rýím ( zasypaním)
oBezodkladné oznttmenie každého poškodenia zariadenia na telefónne č,ís|o 12129
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ooverenie qýškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoloěnosť Slovak
Telekom' a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. nezodpovedajű za zÍneny priestoľového uloŽenia
zariadenia vykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V pľípade' že poěas ýstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníżiť krytie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom poveľeného zamestnanca ST.
3. V pľÍpade požiadavĘ napojenia lokaliĘ' resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je
potľebnésipodat'žiadost'ouľčeniebodunapojenia@).
4.Ziađame dodľžat'platné pľedpisy podl'a sTN 73 6005 pľe priestoľovú úpľavu vedení v plnom
rozsahu.

27.7. SVP. š.p.. wiadľenie ě.i. CS SvP 0ZBA l75l20l8l8l zo dňa 17.Q520]3_
SVP, š.p., OZBA, Správa vnútoľných vôd Šamorín nemá krealrizźłcii uvedenej aktivity pľipomienky,
nakol'ko stavba nezasahuje do základných prostriedkov v spľáve našej oľganizźrcie,Źiadavšak:

1. Pri realizźlcii stavby żiadame dodrŽať ustanovenia z'źtkona č,.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zÍlkona sNR č. 37211990 Zb. o pľiestupkoch v zneni neskorších predpisov ( vodný zźkon)'

2. Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Żitného ostrova, na áklade čoho
požadujeme dbať na zqýšenú ochranu podzemných a povrchoých vôd.

27.8. TUV SÜD Slovakia s.r.o.. odborné stanovisko ev. ě. 0625/50/18/BT/OS/DOK zo dňa
Ż5'05.2018:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technicĘch zariadeni. odborné stanovisko je
vydané pre úěely stavebného povolenia.
Upozornenie:
- V projektovej dokumentácii je uvedený neplatrrý právny predpis (vyhl. SUBP a SBU é. 37411990

zb.)
- Pre realizáciu sa musia podrobnejšie ľozpracovať ztsady prevencie Ęýkajúce sa zaistenia bezpeěnosti

aochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpeěenie staveniska poěas ýstavby podl'a vyhl'
MPVRS SR č. 14712013 Z.z.v znení neskoľších pľedpisov.

Poznámka:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o' môže vykonať inšpekciu podl'a sTN EN ISO/IEC 170Ż0:Ż012 posridením
súladu vyhotovenia stavby a technicĘch zariađení, ktoľé sú v nej inštalované alebo namontované,
s poŽiadavkami bezpečnosti technicĘch zaľiadeni ( v príslušnej etape qýstavby _ technicĘ dozor
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko p|atíza fýchto podmĺenok:
Upozornenia budú odstľánené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržané všeobecné zźp'dzné právne
pľedpisy.
VýsledĘ inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vďahujú len k posudzovanej
dokumentácii. odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia S.r.o. a zź'/ľlaznika
ľozmnoŽovať inak než vcelku.

27.9. BVS" a.s.. {vjadľenie č. 2043712018/Sk zo dňa 29.05.2018:
- Pľi akejkol'vek stavebnej alebo inej ěinnosti v tľase vodovodu akaĺalizttcie, požadujeme rešpektovať
naše zariadenia a ich pásma ochľany' vľátane všetkých ich zaľiadení a súěastí podl'a $ 19 zákona
č;442D002 Z.z. o verejných vodovodoch a veĘných kana|izźłciźph'
Pásma ochľany uľěené podl'a predpisov do úěinnosti zjlkona č,. 442/2002 Z.z. o vercjných vodovodoch
akana|izáciách a qýnimky z nich zostávajú zachované.
K stavbe: ,, Technická infraštruktuľa obec Miloslavov lokalita RZ-l8/Ib' etapa, So.05a Dishibuěný
ľozvod NN, so.05b Prípojky NN, so.07b Verejné osvetlenie" nemáme námĺetky, ak cez predmetnú
a so stavbou súvisiace nehnutelhosti nie sú tľasované rozvody vodovodov akanaliztrcií BVS, vľátane
ich súěastí a bude dodľžané ich pásmo ochrany.
V danej lokalite sa nenachádzajú zariadenia verejného vodovodu a veľejnej kanalĺzácie
v majetku alebo v pľevádzke BVS, a.s.
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutoěností. Vyjadrenie je
platné dva roĘ.
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ln pRÔGRFS-TS crn rruiqŕĺrenie znÄřlc l? 07'nlR

S výstavbou súhlasíme za podmienok plne ľešpektovania existujúcej veľejnej telekomunikačnej
siete KDS (káblového distľibuěného systému) a plne ľešpektovania jej ochľanných pásiem a za
podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR.

l. Projektovú dokumentáciu (d'alší stupeň) źiadame doplniť o vzorové rez1V'tiŹovania a súbehu
so sieťami KDS a doplniť aj o zákres siete KDS. oľientačné zakľeslenię KDS (hlavnej trasy)
sme vykonali do predloŽenej pĄektovej đokumentácie pre územné konanie, okrem pľípojok
k jednotliqým objektom, ktoré sú riešené individuálne a ktoré je potrebné tiež rešpektovať.
Stavebníkje ďalej povinný vykonať azabezpeéiť všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenia
a splniť nasledujúce podmienĘ v rozsahu tohto vyjadľęnia stanovené vlastníkom existujúcej
siete KDS, spoloěnosťou PRoGREs-Ts, s.ľ.o. (d'alej len PRoGRES) ato najmä:

Ż' Pred zaěatím prác je potrebné si objednať pľiestoľové vytyěenie sietí a zariadení písomne na
adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42,821 07 Bratislava' min. l0 pracovných dní
pľed požadovaným termínom vyýčenia, podlä rozsahu a dľuhu vyĘýěenia. Pre vyĘýčenie
optického vedenia je potrebné zabezpeěiť aj geodetické zameranie siete KDS. K žiadosti
Źiadame pripojiť toto vyjadrenie.

3. Je potrebné zas|ať písomnú informáciu o plánovanom termíne zač,atia prác, najneskôľ 10 dní
pre zaěatim stavby na adresu PRoGRESu.

4. Je potrebné dodľžat' ochľanné pásma podl'a ust. $68 zákona č,. 35l/2011 Z.z' a príslušných
noľiem STN, tzn. že sa nebudú umiestňovať žiadnę vędenia a ani ľealizovať źiadne stavebné
prácg - vykopy v ochrannom pásme, t.z.n.0,5 m na každú stľanu od osi vedenia KDS a 2 m
do hlbĘ. Kde to z priestoroých dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú realizovať za
prítomnosti pľacovníkov PROGRES. O uvedenom budú vopred infoľmovaní pracovníci' ľesp.
zástupcovia spoloěnosti PROGRES, na tel. č,ísle 0Żl43l9125L Podmienkou je objednanie si
technického dozoru u spoloěnosti PROGRES.

5. oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce svyĘýčenou avyznaěenou polohou
siete KDS, aby pri pľácach v mieste vyskytu vedení a zaľiadeni KDS pracovali so zqýšenou
opatľnostbu abezpodmieneěne nepoužívali nevhodné néłradia azariadenia (najmä hlbiace
stroje a pľetláěacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochĺanného pásma vedení a zariadení KDS
vykonávali len ľučnÝ výkop!

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zęmné práce na možnú polohovú odchýlku +30 cm
od skutočného uloženia a vyznaěenej polohy.

7. overiť si uloženie siete KDS s ruěnými sondami (vzhlädom na to' že nezodpovedttme za
zmeny priestorového uloženia KD S vykon ané b ez nášho vedom ia)

8. V prípade, že dôjde ku križovaniu qýkopu s existujúcimi telekomunikaěnými sieťami
azariadeniami KDs spoločnosti PROGRES, vopred prizlłať k ukladaniu azźsypu
pracovníkov' resp' zástupcov spoloěnosti PROGRES, na tel. č:is|e 0Żĺ431 91 251. Bez
uvedenej prítomnostinie je možné zásyp vykonať.

9. odkyté ěasti vedení siete KDS zabezpeéiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.

10. V pľípade odkrýia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoloěnosti PROGRES,
prizllať pľacovníkov alebo zástupcov spoloěnosti PROGRES, na tel. ěísle 02l43l 9125l na
kontľolu pľed zásypom (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

1 l. Pred záhrnom pľeviesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätný zźsyp trasy ľealizovať
tľiedeným štrkom, obnoviť znaěenie ochľannou fóliou, prípadne markermi.

72. Zabezpečiť dodrŽanie zźlkanl zriaďovania skládok a budovania aĘchkol'vek zaľiadení nad
trasou KDS.

13. Zabezpeěiť dodľžanie zělkazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochľana
proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

14. Dodrźať nivelitu teľénu kvôli dodržaniu dostatoěného krytia siete KDS.
15. Pľi poškodení telekomunikaěných vedení azariadeni KDS spoloěnosti PROGRES

bezodkladne oznźtmiť katdé poškodenia na tel. ěisle 02143191 25l. Vprípade poškodenia
koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribuěnými
skriňami, v prípade optického kábla je potľebné vymeniť celý opticĘ kábel v úseku medzi
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opticĘmi spojkami. Pľedmetné ýmeny a súvisiaci s dm náklady sa vykonávajú na náklady
zmluvného dodávatel'a stavebníka. o uvedenom bude stavebník bezodkladne informovaný.

16. Výkopy ľealizovať na celej stavbe v miestach ýskýu vedení KDS zásadne g!4g bez
použitia ýkopoých strojov.

l7.Tam, kde nie je možné vykonať pretláěanie komunikácie bez moŽného poškodenia už
existujúceho vedenia KDS, prechod ľealizovať iba pľekopaním.

18. Nedodľžanie uvedených podmienok ochľany jestvujúcej siete KDS je poľušením pľávnej
povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.

l9. Toto vyjadľenie má platnosť ó mesiacov odo dňa vystavenia.

)'7 11 KI TNKI IR c r n rrwicÍĺľenie ň 20 l R/Ro4Pv zn ĺlňa 06 0R ?o ĺ R'

S navrhovaných technicĘm riešením navrhovanej stavby súhlasíme za pľedpokladu, Źe budú splnené
nasledovné podmienĘ:

- Pľi akejkoltek stavebnej alebo inej ěinnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii
s vodohospodáľsĘmi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a lch
ochľanné pásma vrátane všetĘých ich zariadení a súčastí podl'a $ 19 zákona 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kana|izźrciách

- Akúkol'vek stavebnú alebo inri činnosť v trase veľejného vodovodu a verejnej
kanalizźrcie, vrátane ich pásma ochrany, je moŽné vykonávať len v spolupráci a podl'a
poĘnov príslušného pracovníka pľevádzkovatelä verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie,

- v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany' je zakäz-ané vykonávať
zemné práce, umiestňovať stavby a objeĘ tľvalého charakteru, umiestňovať
konštľukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať ěinnosti, ktoré obmedzujú
prístup k veĘnému vodovodu alebo verejnejkanalizźrcie alebo ktoré by mohli ohľoziť
ich technicĘ stav, vysádzať tľva|é porasĘr, umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy a podobne,

- Pľed zaěatím práce je potrebné vyýčenie Smeru a ýšky veĘného vodovodu ,

verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadeni v teréne podl'a zźlkona ě. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovođoch a veľejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov,

- Pľi tesnom súbehu a križovaní inžinieľsĘch sietí s veľejnými vodohospodársĘmi
zaľiadeniami je potrebné dodľžať sTN 73 6005 o priestorovej úpľave vedení
technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov,

- Výkopové práce v pásme ochľany vodohospodáľskych zariadeni a pľi križovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvoľenom ýkope. Pri zemných prácach je potrebné
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov akanalizácií, armatűry, poklopy,
šachty, signalizačné zariadenia, pľenosy' jestvujúce objekty a pod. odkľyté miesta na
vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pľacovník
prevádzkovatel'a verejného vodovodu a verejnej kaĺa|izttcie v tejto lokalite,

- Pri zasahovaní do teľénu, vľátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných
stavieb v pásme ochľany je stavebník, v záujme kÍorého sa tieto zásahy vykonávajú,
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povľchu všetky
zariadenia a pľíslušenstvo veĘného vodovodu a verejnej kana|iztnie majúce vďah
k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto pľáce môŽe stavebník
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo veľejnejkana|izäcie,
prípadne prevádzkovatel'a.

KUNKUR s.ľ.o. si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na zźtklade novozistených skutoěností.
Vyjadrenie prevádzkovatelä verejného vodovodu a veľejnej kanalizácie je platné dva ľoĘ.
V pľípade splnenia podmienok uvedených vo vy'jadreni je źiadatel' povinný písomne požiadať
vodáľenskú spoloěnosť KUNKUR s.ľ'o. Bratislava o kontľolu technickej pripľavenosti na montáž
vodomeľu a na pripojenie na verejnú kanalizáciu.

l2.osobitné
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodľžiavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov,
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Stavebník je povinný čistit' stavbou znečistené pľil'ahlé komunilcĺcie'
Dodávatel'stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo
stavenĺska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k lej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.
Pľi úpľave teľénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinieľsĘch sietí. Takĺsto je pľi ľealizácií zemných pľác potrebné dbato na to, aby
nedošlo k poškodenĺu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušeniu ich statiĘ.
Stavebník je povinný pľed začatím stavby, vo vzt'ahu k cudzím pozemkom, postupovat'
podl'a $ 11 zák.č. 25112012 Z.z. o eneľgetĺke a o zmene a doplnení niektorých zákonovo
čo pľeulcĺže pľi kolaudačnom konaní.

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

odôvodnenie:
Stavebník: Západoslovenská distribuěná ä.S', Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava,

lČo : 36361518, vzastúpení spoločnosti LT INVEST' S.r.o., Alžbetin Dvoľ l45Ż, 900 42
Miloslavov, ktorú zastupuje spoloěnosť DJ engineering s.r.o., Kľajná' 23, 900 42 Dunajská Lużnä,
podal dňa l 1.06.201 8 na tunajší stavebný úrad žiađosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebný
objekt: ,, So.05a _ Distľibuěný ľozvod NN" na pozemkoch paľc. č,. l33l3, 133/Ż66, l33l239' k.ű.
Miloslavov, ktoré sú sričastbu stavby ,,Technická infľaštľuktúra, lokalita RZ 18/I' etapa a RZ 19lIL
etapď', doloženú projektovou dokumentáciou stavby pľę stavebné povolenie' vypracovanú
zodpovedným pľojektantom: Pozemné stavby TTK s.r'o., THK-I8, 974 0l Banská Bystrica - Ing'
Vladimír Vyšný, reg. č' 4004*A2, overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddelitelhri súěasť
tohto rozhodnutia.

Spoločnosť LT INVEST' s.r.o. Alžbetin Dvor 145Ż,900 42 Miloslavov' ICo: 51 002 566
uzavrela io stavebníkom Západos|ovenská distľibuěná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČo :
36 361 5l8 Zmĺuvu o spolupráci ě. 1818100047-ZoS zo dňa 13.06.2018 pri ýstavbe
elektľoenergeticĘch stavieb azańadeni potrebných pre zabezpeéenie ręalizácie pripojenia stavby

,'Miloslavov, lokalita RZ-18/Ib. etapa, \aNK, Ts, NNK" k distľibučnej sústave.
Vlastníkom pozemkov paľc. ě. l33l3 je obec Miloslavov _ podl'a LV ě. 440 ( zriadené vecné
bremeno).
Vlastníkom pozemkov paľc. ě' 133lŻ66, I33lŻ39 je spoloěnosť LT INVEST' s.r.o. Alžbetin Dvoľ
1452,900 42 Miloslavov _ podl'a Lv é.2621.

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

Podl'a $ 11 zákč. 251ĺ2012 Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (

d'alej len zákon o eneľgetĺke ) je dľžitel'povolenia _ Západoslovenslľá distľibučná a.s. opľávnená
zľiaďovat' na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenĺe a
elektľoeneľgetické zaľiadenie pľenosovej sústavy a distľibučnej sústavy a zaľiadení určených na
ĺch ochľanu, zabľánenie ĺch poľúch alebo havárií, alebo na zmĺernenie dôsledkov poľúch alebo
haváľií na ochľanu źivotao zdľavia a majetku osôb; pľi povol'ovaní takej stavby stavebný úľad
ľozhodne o podmienkach, za aĘch možno stavbu uskutočnit' a pľevádzkovat' na cudzom
pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím
právoplatnosti takého ľozhodnutia.
Povĺnnosti zodpovedajrĺce opľávneniam sr'i vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom
nehnutelonosti, čo je pľeukázanie vlastníckeho alebo iného pľáva k pozemkom uľčeným na
zastavanie podl'a $ 139 stavebného zálkona.
V súlade s $ 11 zálkona o eneľgetike stavebný úľad uľěil stavebníkovi podmienĘ, súvisiace
s ľealizácĺou stavby na cudzích pozemkoch, ešte pľed začatím stavby.
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Dňom podania žiadosti bolo zaěaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaéatie konania
o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania, dotknuqým oľgánom
a or ganizárciám oznámen im ě. 1 47 3 / 20 1 8/KK zo dřla 1 3 . 07.20 l 8.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj. SÚ-
1 61812012-20 1 3/FL zo dňa 1 4.08'20 l 3, právoplatné dňa 30.12.Ż013.

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknuých oľgánov, uplatnené v tomto konaní'
boli preskúmané, skooľdinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Námietky ani pripomienĘ úěastníkov 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 pričom zisti|, że povolením stavby nebudťl

ohľozené veĘné zátujmy ani právom chľánené záujmy ostatných účastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Západoslovenská distribuěná, a.s ) zo dňa 1 3.06.20 1 8

- oF.ÍIaZZ v Pezinku ěj. ORHZ-PK2-20l8/001105-2 zo dřla l6.05.2018
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oH, č.ou-Sc-osZPl2ol8l10024-Sl zo đřla 10.05'2018
- oÚ Senec' odbor soŽp - úsek oPaK, č.oU-SC_osZP-20l8l10060^/IM zo dřla 16.05.2018
- SPP-distribúcia,a.s., stanovisko ě. TDA{S/O21ll20l8lcá zo dňa 24.05.2018
- Slovak Telekom,a's., uvedené v stanovisku č,. 6611 8 13 549 zo dřla 14.05.201 8

- SvP, š.p., vyjadľenie čj. CS svP 0ZBA l75l20l8l8l zo dřla 17.05.2018
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o.' odborné stanovisko ev. č,.0625150/18/BT/OS/DOK zo dňa 25.05.20l8
- BvS, a.s., vyjadľenie č,.20437/2018/sk zo dťla29.05.20l8
- PROGRES-TS' s.ľ.o., vyjadrenie zo dńa 13.07.20l8
- KUNKUR s.r.o., vyjadrenie č. 20l8/804Pv zo dňa 06.08.2018

Na áklade zistených skutočností stavebný riľad rozhodol tak, ako znie ýľoková ěasť tohto
rozhodnutia.

Za vyđanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo ýške 100.- Euľ podl'a
položĘ 60 písm.g) zákona ě.14511995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších pľedpisov.

Poučenie:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona š,.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších

pľedpisov, proti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie (ľiadny opľavný prostľiedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa pođáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181 .

Rozhodnutie je po vyěerpaní ľiadnych opľavných prostľiedkov preskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poriadku (zákon č:. 16Ż12015 Z.z.).
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Rozhodnutie sa doľučí :

účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1. Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6' 816 47 Bratislava
2. LT INVEST, s.r.o.' Alžbetin Dvor 145Ż,900 42 Miloslavov
3. DJ engineeľing s.r.o., Kľajná 23,900 42 Dunajská Lużná
4. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181
5. Známym a neznámym riěastníkom konania - pľávnickým aĘzicĘm osobám, ktoých vlastnícke

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

vyvesením na úradnej tabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podlä $ 26 ods. 2
ztĺkonač.7ll1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších pľedpisov po dobu 15 dní' Posledný deň
tejto lehoty je dňom doľučenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolenÍ líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené aĺa : ĺf ,f . {, ?ł/€ Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Peěiatka, podpis 

'.
Peěiatka, podpis

Na vedomie:
l.Zźryados|ovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - nemá úěinĘ doruěenia
2. LT INVEST, s.ľ.o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov - nemá účinĘ doručenia
3. DJ engineering s'r.o.' Kĺajná 23,900 42 DunajskáLuŽná - nemá úěinky doľuěenia

Prílohy: 1xoverenáPD
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