
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

cj.su-l47st20t8tKK V Miloslavove 14.08.201 8

Veľejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENIE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podlä $ ll7 ods.l zákona ě.50ĺ1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znęni neskorších predpisov (stavebný zźlkon), podl'a $$
46,47 zákona č:.7I/1967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok), na ztlklade vykonaného konania,
podl'a $ 66 ods.l stavebného zttkona vspojení s $ l0 vyhl'uŽP SR ě.453l20OO Z.z., ktoľou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného ztlkoĺa,

povol'uje

stavbu : ,, Technická infraštruktúra lokalita RZ l8/I. etapa aRZ 19/II. etapa"

stavebné objekty: so.05b - Domové pľípojĘ It[N
so.07b - Veľejné osvetlenĺe

stavebníkovi : LT Iľ\rvEsT s.r.o., Alžbetin Dvoľ 1452, 900 42 Mĺloslavov,Ičo: 51oo2 566

miesto stavby : na pozemku parc. ě.l33l3,t33l343,133ltl9,133l344,1331342; k.ú. Miloslavov

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

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.
SÚ- 1 6 1 8/20 12-2oI3 lFL zo dňa l 4.08.20 l 3, pľávoplatné dňa 30. 1 2.20 1 3'

Popis stavebných objektov:
So.05b -Domové prípoikľ I\N
Pľedmetom tohto objektu sú prípojĘ nn pre rodinné a býové domy z distribuěných rozvodov nn.
V lokalite sa predpokladajú ľodinné a býové domy v štrukture:

o Rodinný dom's jednou býovou jednotkou (bj)' elektrifikovaný, tj. aj na vykurovanie
aprípľavu TUV sa vyuźiva elektrická eneľgia, napojený zľoz-,ládzaéa RE káblom
NAYY-J 4x25,

o Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami (bj)' elektriťlkovaný' tj. aj na vykurovanie
aprípravu TÚV sa využíva elektrická energia, napojený zrozvádzaěa RE(2E) káblom
NAYY-J 4x25,

o Rodinný dom s tromi byoqými jednotkami (bj)' elektľifikovaný, tj. aj na vykurovanie
a prípľavu TUV sa vylŹíva elektľická energia, napojený zrozvádzaěa RE(32E) káblom
NAYY-J 4x35,

o Býové domy uktoĘých je vykurovanie apríprava TÚV zabezpeéená tepelným
ěerpadlom' U ýchto sa pľi vchodoch osadia skupinové elektľomerové roz:ládzaěe
napojené káblami NAYY-J 4x95

V býovom dome SQUARE 27 je umiestnená strojovňa tepelného čerpadla pre všetĘ BD, ktoľá sa
napojí zronádzaěa R 33 cezrozvádzače RE-TČ a R-TČ.
Y roz:',ádzaěi RE-TČ je zabezpeěené polopľiame meranie elektrickej energie, v roz-ĺädzaěi R-TČ je
zabezpeěené odpojenie napźýania TC v pľípade vypnutia ,,CENTRAL sToP" vypnutia v rozyádzaěi
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RE(28E). Y ĺoz-ĺádzaěi R-TČ je osadený istiě s motoroým pohonom, riadeným obvodom spoločnej
spotľeby BD cez pomocné ľelé KA1. Pri vypnutí CENTRAL STOP sa vypne napätie vrozyádzaći
spoločnej spotreby, ľelé KAl stľatí napätie acez rozpínací kontakt vyšle povel na vypnutie ističa
motoľoqým pohonom. Pri obnoveni nap:đtia, zapinacím kontaktom vyšle povel na zapnutie arozpojí
vypínací obvod. obdobne motoroý pohon zapina a vypína istič pľi qýluke napájania z distribuěných
ľozvodov.
Rozvádzaěe RE sa osadia na hľaniciach parciel, tak aby bolo možné odčítať stav elektromerov
z veĘne pľístupného miesta'
Vývody zrozvétdzaćov RE do býoých rozvodníc RB budir ľiešené v ľámci elektroinštalácií
ľodinných, ľesp' bytoqých domov.
ZźtkJadné technické r'idaj e :

Rozvodná sústava
Rozvody nn 3/PEN- 50 Hz,40OV/TN-C

3N/PE - 50 Hz. 400V/TN-C-S

ochranné opatrenia pred zásahom elektrichým prudom STN 33 2000-4-41

- samoěinné odpojenie napájania čl. 41 l+ príloha N2
Prostredie

Pozľi protokol ě'1/So.05b v technir:kej správe.
Dôležitosť dodávĘ el. energie

Podl'a STN 34 1610 : 3

Bilancia príkonu (viď textová ěasť pľojektovej dokumentácie!
Bilancia prípojok je kalkulovaná podľa dľuhu odberatel'a. odbeľatęl' definovaný ako bytová

jednotka (bj) odlišná pre býoý dom (BD) a rodinný dom (RD).

SO.07b _ Veľeiné osvetlenie:
Verejné osvetlenie je napojené zjestv. rozvádzaéa veľejného osvetlenia RVo, osadeného v rámci
lokality RÁ_18/Ia. Stožiare sa napoja ako pokraěovanie vetiev, zo stožiarov ě. 4 a13. Zrezeľvného
qývodu v RVo sa káblom CYKY-J 5x10 napoja stožiaľe ě. P30 aźP42.
osvetlbvacie stožiaľe sú uzemnené vodičom FeZn 30x4, pripoloženým do výkopov kábloqých rýh.
odpor uzemnenia Rz ś 10 o. StoŽiare sú osadené do monoliticĘch zźlkladov, ľozmery základov sú

uvedené vo qýkrese ě.3. Káble Vo sú uložené v pieskovom lôžku v hlbke 0,7 m, kľyté ýstražnou
fóliou. Pod komunikáciami a pred vjazdmi do domov sri káble uložené do rúr FXKV 90 v hlbke lm
vľch ľúry. Uzemňovací vodič je na dne qýkopu.
Komunikácie s pridruŽenými chodníkmi Kl, K4,K5, K6' a K7 sú osvetlené stoŽiarmi výšky 4 - typ
STK 60/40/3Kl4, s LED svietidlami BGP203 LED301740. Na osvetlenie priechodov pľe chodcov sú
pri priechodoch osadené stoŽiare sTKl14/60/3K14 v :6m s 3,5 m qýložníkom a svietidlom BGP203
LED40/'740. Tieto stožiare sú vo qýkľese označené písmenom ,,P" pred ěíslom stožiaľa. Komunikácia
K2 a paľkovacia plocha je osvetlená svietidlami BGP203 LED40/740 na lm qýloŽníkoch, pľi
parkovacej ploche sú použité dvojramenné výložníky. ChodníĘ pre peších sú osvetlbvané paľkoqými
LED svietidlami BDP794LED26-4S|740 na 4m stožiaľoch. Stožiare sú ľozmiestnené tak, aĘ boli
splnené požiadavky v bode 4.2.

Rozvodná sústava
Rozvod VO 3/PEN - 50 Hz,4O0V/TN-C

3/N/PE - 50 Hz,400V/TN-C-S
ochľanné opatrenia pred zásahom elektľicĘm prudom STN 33 2000-4-4l

Samoěinné odpojenie napź/.ania, ěl. 411
Prostľedie: Vonkajšie vplyvy - Pozľi protokol ě.1/so.07.
Kategóľia dôleŽitosti dodávky el. energie STN 34 1610 :3
Bilancia pľíkonu :

Inštal. príkon Súěasný pľíkon
Pi( kw) Ps ( kW)

Osvetlenie 1,0

2

1,0



Záxäzné podmĺenĘ pľe uskutočnenĺe stavby, uľčené podl'a $ 66 SZ :

1. Stavba sa bude realizovať podlä pľojektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom
konaní, ktoľú vypľacoval v 04/2018 zodpovedný pľojektant: Pozemné stavby TTK s.ľ'o.' THK-I8'974
0l Banská Bystrica _ Ing' Vladimír Vyšný, reg. ě. 4004* AŻ, overenej v stavebnom konaní, ktoľá tvoľí
neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia. Każdá zmena opľoti schválenej projektovej dokumentácii
musí bý'vopred odsúhlasená stavebným úľadom.
2. So stavbou možno zaěať až.po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému iradu zaěatie stavby ($ 66 ods'3 písm.h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeč,í vyĘýčenie pľiestoľovej polohy stavby opľávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vyĘýčení
pľiestoľovej polohy stavby ($ 75aods.4 stavebného zakona).
5. Pred zaěatim stavby stavebník zabezpeěi vyqýěenie existujúcich podzemných inžinieľskych sietí ich
správcami.
6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaéiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi ; ntaov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitęlä; męno koordinátora bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zaéatia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokoněená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť bý dodrżaný, stavebník poŹiađao predĺženie doby qýstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo pľávoplatnosť ($ 67 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia je možné predĺziť
na žiadosť stavebníka podanej v pľimeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné
povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sil zźlväzné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zźlkona).
10. Stavenisko musí spĺňať všetĘ technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zétkona.
11. Pri real.izácii stavby musia byť v zmysle $ 43e stavebného zźlkona dodräné všeobecné technické
požiadavky na qýstavbu, vrátane všeobecných technicĘch požiadaviek na stavby użivané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyhl.č;532l200Ż Z.z., ktorou sa ustanovujú
podľobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na v,ýstavbu a o všeobecných technicĘch
potiadavkźrch na stavby użivané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie).
12.Pri uskutoěňovaní stavby musia bý'dodržané ustanovenia vyhlášĘ Ministerstva präce, sociálnych
vecí arodiny SR ě.147l20l3 Z.z.vzneni neskoľších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti aochľany zdravia pri stavebných prácach aprácach snimi súvisiacich
a podľobnosti o odbornej spôsobilosti na qýkon niekto4ých pracovných činností.
13. Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sĘ. Stavebník písomne oznámi názov zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skončenia ýberového konania a doloží na stavebný úrad oprávnenie zhotovitel'a na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného zźlkona.
14. Na stavbe musí bý' vedený stavebný denník od prvého dňa prípľavných prérc aŹ do skončenia
stavebných pľác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu qýstavby musia byť zabezpeěené podmienky pľe ýkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorsĘ dozoľ pľojektanta.
16. Stavebník musí zabezpeěiť, aby poěas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom overená pĄelĺÍová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pri qýstavbe musia bý použité vhodné stavebné výľobky,, ktoľé budú spĺĺať haľmonizované
podmienky podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č,. 3051201l, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienĘ uváđzania stavebných qýľobkov na trh a podmienĘ zák. č,. 13312013 Z. z.
o stavebných qýrobkoch a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiých qýľobkov a materiálov.
18. DodrŽiavať ustanovenia vyhlášĘ MZ sR č). 5491200'l Z'z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
oprípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibľácií aopožiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí.
19. Stavebnú ěinnosť' ktorá svojimi úěinkami obt'ažuje okolie a je zdľojom hluku' otrasov a prachu,
možno vykonávať len vpľacovných dňoch vpondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeľaný odpoěinok a priaznivé Životné
prostredie v zmysle zélkona č). 460l|992 Zb. v znení neskorších pľedpisov.
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20. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný poěas ľealizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie talcých
opatrení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné pľostredie.
Stavebník je povinný počas qýstavby udrŽiavať čistotu na stavbou zneěistených verejných
komunikáciách averejných priestľanstvách adokončovanie stavby zabezpeěiť bez poľušenia
plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku kto4ým
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 kolaudácii pľedloží stanovĺsko OÚ Senec' odbor SoŽP, úsek odpadového
hospodárstva v kolaudačnom konaní.
23. v prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo kľoviĘých poľastov, ak budú dotknuté ýstavbou,
pożiadať vzmysle $ 47 ods' 3 zálkona ě.5431200Ż Z.z' o ochľane prírody akľajiny pľíslušný úrad
o súhlas na ich qýľub'
24.Y pripade nálezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chľánených častí príľody ako
i archeologicĘch nálezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úľadu alebo pľíslušnému orgánu.
25. Dokoněenú stavbu možno uŹivať len na zźklađe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník
poźiada príslušný stavebný úrad.
zo. ru 

-kolaudácii 
stavby stavebník pľedloží doklady primerane podl'a s$ 17,18 vylrl.ľĺŽľ sn

č,.453lŻ000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, najmä cetifikáty
a atesty zabudovaných stavebných qýľobkov a materiálov, ýsledĘ predpísaných skúšok a revízií
podl'a osobitných pľedpisov, doklad o uložení stavębného odpadu na riadenej skládke, poľealizaěné
zameranie stavby, odovzdávací/preberací protokol'
27.v prípade, ak bude novobudované veľejné osvetlenĺe odovzdané do spľávy a majetku obci
Miloslavov, požadujeme v pľojekte stavby pľe realĺzácĺu ľiešit' veľejné osvetlenie s použitím
úspoľných typov svietiđiel s elektľonicĘm predľadníkom a LED svietidlomo s pľepočítaním
počtu svietidiel na noľmou stanovené množstvo.
28. Dodržať ,,Zásady pľeberania miestnych komunikĺĺcií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením ć.. 66lŻ015, doplnené oZ dňa
27.04.Ż017 uznesením č,. 4512017 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
16.08.2017" ( pľíloha ľozhodnutia).
29. Stavębník je povinný pľi uskutoěňovaní stavby dodržať podmienĘ, uvedené v stanoviskách
dotknuĘých oľgánov :

)o '| 7áneđnslnrrencLÁ ŕĺicfľihĺó.nĄ e s zn Íĺňe l1 Ô6 
'o1R'Z hl'adiska ľozvoja siete eneľgetĺĘ s pľedkladanou pľojektovou dokumentáciou pľedmetnej

stavby ,, Technická infľaštľuktúľa obec Miloslavov, lokalĺta RZ-18/Ib. etapa v ľozsahu: so.01
Pľípojka 2Ż kv, So.O5a-Distľibuěný ľozvod NIN' so.05b - Domové pľípojĘ l[N aPs.01
Tľansfoľmovňa22lür4z kv" ako dokumentáciou pľe stavebné povolenie v zásade ,,srihlasíme" za
pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok:
l.Hore uvedená stavba bude napojená z novej kioskovej TS typ: EHs / 2 x 630 kVA osadenej
transfoľmátoľom o výkone 630 kvA' Vl[ ľozvádzačom v ľadení KKKTT a dvomĺ 8 vývodovými
NN ľozvádzačmĺ. Nová kiosková Ts bude pľipojená na spojovacĺe pole l.č. 2Ż8-437
zaslučkovaním na existujúce VN lcĹblové distribučné vedenie v úseku medzĺ Ts0045-008
a TS0045-012. vl\t lc{blové vedenie bude ľealizované lĺĹblom typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x Ż40
o dĺžte cca 280 m. h[N distľibučné káblové ľozvody budú ľealĺzované z novej kioskovej TS
lĺĺblami typu NAYY-J 4x240 mm2 o oĺzte zľo m pľičom budű okľuhované v 5 ks Ir[N skľĺne SR.
Vybudovanie 22 kY káblového vedenia, TS a I\N ľozvodov, ktoľé budú mat' distľibučný
chaľakteľ zabezpečí v ľámci vlastnej investícĺe spoločnost'Západoslovenská distľibučná' a.s. na
základe Zmluvy o spolupľáci č. 1818100047_2o5 uzatvoľenej medzĺ spoločnostbu
Západoslovenská distľibučná a.s. a investoľom.
2.Jednotlivé káblové pľípojĘ I\tN vľátane skupinových elektľomerových rozs,ádzač,ov
a elektľomeľových rozrádzačov vybuduje na vlastné náklady investoľ, priěom deliacim mĺestom
budú NN skľine SR.
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3. Skupinové elektľomeľové rozĺ,ádzač,e polyfunkčných bytových domov budrĺ sústredené
vjednom spoločnom elektľomeľovom ľozvádzači pľe každý bytový dom samostatne, alebo
v samostatnej mÍestnosti, pľístupných pľacovníkom ZSD, a.s. a bude slúžit' výluěne pľe
pľacovníkov ZSD, a.s. Skupinové elektľomeľové rozvádzače a elektľomeľové rozvádzače
ľodinných domov budú umiestnené na veľejne pľístupnom mĺeste na hľanici pozemku zvonka
taĘ aby boli pľístupné pľacovníkom eneľgetiĘ v každú dennú a nočnú dobu-zodpovedný
investoľ.
4. Hlavný istič pľed elektľomeľom bude max. 3 x 25 A chaľ. B pre odbeľné miesta v ľodinných
domochr 3 x 20 A char. B pľe odbeľné miesta vbytových domoch a3 x 315 Achaľ. B pľe
kotolňu tepelných čeľpadiel.
5.Pľipojenie budúcich koncoých odbeľatelbv bude riešené samostatne na zétklade Zm|űv o pripojení
odberných elektľicĘch zariadení žiadatel'ov do distribuěnej sústavy spoloěnosti Západoslovenská
distľibučná a.s.' po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
6.Ziadame ľešpektovat' všetĘ energetické zaľiadenia v majetku spoločnostĺ Západoslovenská
distľĺbučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podloa $ 43 zákona
č,.25112012 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakreslbvanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN
aNN na tíme správy energeticĘch zariadení VN aNN Bratislaya _ mesto' Hľaniěná ě'14, pre
zariadeniaWN a zariadeniaoznamovacie na tíme spľávy sietí VVN Čulenova č.3.
7. Požadujeme dodržanio oohranného pĺísma všeĄých V\rN, M{ aNN vcdení dcfinovaných podl'a $
43 Zźkona o eneľgetike č,' 25112012 Z.z. ao Zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými osoby
a mechanizmy vykonávajúce pľáce súvisiace so stavebnými pľácami danej stavby môžu pľísť do
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie (oboznámenie) všetĘch osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpeěnosti práce v blízkosti
WN, VN a NN vedení'
8.Pľe potreby budovania eneľgetic|ých zariadení poskytne żiadateľ pľevádzkovatelbvi pozemok
(koľidor) resp. priestor, vhodný pre budovanie eneľgetického zariadenia. Majetkoprávne
vyspoľiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
9.V pľípade' že novonavľhované energetické zariadenia, ktoré budťl tvoriť súěasť distľibuěného
rozvodu el. eneľgie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizárciou
predmetnej stavby majetkopľávne vyspoľiadanie pozemkov pre osadenie qýchto zariadeni v zmysle
platnej legislatívy, pľičom nebude úětovaný pľenájom poěas ich životnosti.
l0.Pľed zaěatim zemných prác na energetických zaľiadeniach budovaných vtejto stavbe je potľebné
v navrhovaných tľasách poŹiadať o pľesné vyĘýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti
Západoslovenská distribuěná,a. s.

tl.Zemné práce - pri kľižovaní a súbehu zaľiadeni spoloěnosti Západoslovenská distľibučná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ruěným spôsobom' Pri prácach dođrżiavať
bezpečnostné pľedpisy a ustanovenia príslušných STN.
12. Pri prácach na zariadeniach patriacich spoloěnosti Zźtpadoslovenská distľibuěná, a.s. požiadať
pľacovníka TSEZ Bratislava, Hraniěná 14 o technicĘ dozor.
13. Pred zahrnutím qýkopov (káble VN aNN uložené vpieskovom lôžku smechanickou ochranou
a chrániěiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, řIľaniěná 14.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadľenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribuěĺá/ Západoslovenská energetika, a.s.
Za detai|né technické riešenie v zmysle platných pľedpisov a STN zodpovedá projektant.

?o ? ÔRLłq77 v Pczinkll ř i ORHZ-PK2 _)(r R/nn Ô{-? zn Äňo 1Á n< 
'n1ę.1 l1

-Súhlasí bez pripomienok

.2018
- nemá námietky proti realizétcii predmetnej stavby.
1. Pri realizäcii stavby je potrebné dodrżiavať zákon č,.79l20l5 Z. z. oodpadoch asúvisiace
všeobecne záv'đzné pľávne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vmikajricich v dôsledku uskutočňovania stavebných pľác je pľávnická osoba
alebo ffzická osoba _ podnikateľ, pľe ktoru sa tieto pľáce v konečnom štádiu vykonávajú a pľe

Ęzické osobyje pôvodcom odpadov ten' kto uvedené práce vykonáva'
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3. Pôvodca odpadu zodpovedá zanakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a s 14 _ drżiteľa odpadu
podl'a z,źlkona č,. 79 lŻ01 5 Z. z. o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady spľávne zaľaďovať azhromażďovať výriedené
podl'a druhov odpadov apoddľuhov ( katalógoqých čísiel uvedených vo vyhláškę NlŻp SR ě.

365lŻ015 Z' z, ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov)' zabezpeěiť pľed znehodnotením,
odcudzením alebo iným neŽiadúcim únikom a zabezpeěiť spracovanie v zmysle hieraľchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okľesnému
úradu, odboru starostlivosti o životné prostľedie v zmysle $ 14 ods. 1 písm. Đ a g) zźlkona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MZP SR č,' 366/2015 Z. z. o evideněnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskyĺljúci materiál vykopaný poěas
stavebných prác použije na účely r1ýstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktoqým je potľebné nalożiť v súlade so zákonom
o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okľem iného zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci aj pre komođity sklo, kovy, biologicĘ roz|ožitel'ný odpad zo z.źthrad

a parkov.
8. Investor tltlovztlá tulrajšiellru úradu doklatly tl otlbeľe tldpatlov vzrlikllutých zľeat.izźłcie stavby a ich

následnom spracovaní opľávnenou osobou, pľe úěely vyjadrenia v kolaudaěnom konaní v zmysle $
99 ods. 1 písm. b) bod 5 zźtkona o odpadoch.

Toto vy'jadľenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźtkoĺa o odpadoch považuje za ztlľđzné stanovisko pre účely
stavebného konania podl'a zÁkona č,. 50119'76 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni
neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podl'a predpisov o spľávnom
konaní.

16.05.2018:
l. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného űzemia obce a v űzemi, pľe ktoré platí prvy stupeň ochrany
v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
2.Rlea|izélcia stavby nepredstavuję činnosť podl'a ztlkonav izemí zakźuanű.
3 ' Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté zźnjmy územnej ani druhovej ochrany .

4. V pľípade nevyhnutného ýrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného űzęmia obce sa podl'a zźlkona vyžaduje súhlas na ýrub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meľaným vo výške 130 cm nad Zemou akroviých porastov svýmeľou nađ 20 m2,
o súhlase na qýrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zźtkonaje príslušná ľozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochrany pľírody a kĺajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti dľevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana prírody
_ ošetrovanie, udľžiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.l pľi stavebných prácach sa drevina
chráni celá (koruna, kmeň, koľeňová sústava) pľed poškodením. Pľi používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín' V zelenom
páse ukladať potrubia akáble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stľomov. Výkopové práce vblízkosti
stľomov a kľíkov sa budú uskutoěňovať ruěne s dôrazom na ochranu ich koreňoých systémov.
Činnostbu nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Naľušené trálvnaté porasty budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatréynenim.
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný široĘ pás na za|otenie technickej zelene s ľešpektovaním
ochľanných pásiem inžinieľsĘch sietí.

'7 
< c.pp-Áicfrihílnią ą c cfąnnrriclrnř TI)/Nq/n' 11/2018lGĄ zo dřlaŻ nś 

'n1 
R

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dođržania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pred realizáciou zemných prérc alalebo pred zaéatím vykonávania iných činností, je stavebník

povinný pożiadať SPP-D o presné vyĘýěenie existujúcich plynáľensĘch zariadeni na základę
písomnej objednávky' ktoru je potrebné zaslať na adresu: SPP-distľibúcÍa, a.s., Sekcia údľžby'
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Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektronicĘ, pľostľedníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distľibucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaľiadenia' ohrozenia jeho prevádzky ďalębo
prevádzky distribuěnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vyýčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;

- stavebník je povinný oznámiť zaěatie prác v ochľannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
pľevádzkovatel'a SPP-D (p. Rudolf Hiľneľ, te|.č,. +4Żl 33Ż423300) najneskôľ 7 dnÍ pred
zahźłjenim plánovaných prác ;

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárensĘch zariadení poěas rea|izácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárensĘch zariadení, najmä v'ýkonu kontroly prevádzky,
űdrżby a ýkonu odboľných prehliadok a odboľných skúšok opráv, ľekonštrukcie (obnovy)
plynáľensĘch zaľiadení;

- stavebník je povinný umoŽniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly rea|izácie
ěinností v ochrannom pásme plynárensĘch zaľiadení;

- stavebník je povinný realizovať qýkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 8,00 m na každú stranu
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vyĘýěení plynárenských zariadení výhľadne ľučne bezpouŹitia strojoqých mechanizmov;

- ak pri výkopoqých prácach bolo odkľýé plynárenské zariadenie,je stavebník povinný kontaktovať
pľod zasyponím qýkopu zĺístupcu SPP-D nĺ vykonanie kontľoly stavu obnažcnóho plynóľcnskóho
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia qýstražnej fólie; ýsledok kontroly bude
z.aznamenaný do stavebného denníka;

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

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

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu ręa|izovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloŽenia, v prípade zmeny úľovne teľénu požadujeme všetĘ zariadenia
a poklopy plynárensĘch zariadeni osadiť do novej úrovne teľénu;

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izo|źrcie potrubia, musí bý ihned'
ohlásené SPP-D na tel ě. 0850 1 11727;

- upozorňuj eme, źe SPP_D môže pri všetĘch prípadoch poškodenia plynárensĘch zaľiadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekcĺu (sot)' ktorá je opľávnená za porušenie povinnosti
v ochľannom alalebo bezpeěnostnom pásme plynárenského zaľiadenia uložiť podl'a ustanovení
Zttkona o energetike pokutu vo výške 300'- € až 150 000,- €, poškodením plynáľenského
zariadenia môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podl'a $ 284 a $
285, prípadne tľestného ěinu poškodzovania a ohľozovania prevádzĘ všeobecne pľospešného
zaľiadenĺa podl'a $ 286 alebo $ 288 zákonač:.300/2005 Z.z.Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri rea|izácii stavby dodržiavať ustanovenia Zźlkona o energetike' Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise
zvyýč,enia plynárensĘch zariadeni ataktiež' ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP)
najmä 702 10,702 02,70Ż 01906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať azohl'adniť existenciu plynáľensĘch zariadení ďalebo pľi
ochranných ďalebo bezpeěnostných pásiem;

- stavebník je povinný pri súbehu a kľižovaní navrhovaných vędení s existujúcimi plynárensĘmi
zariadeniami dodľžať minimálne odstupové vzdialenostiv zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

- stavębník nesmie v ochrannom pásme plynárensĘých zariadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontľolné šachty, trvalé porasty a pod'

OSOBITNE PODMIEI\II(Y:
- žiadame ľešpektovat'všetĘ plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatĘ

27.6.SlovakTelekom_a.s..uvedenévstanovisku č.66ll8ĺ3549zodňal4.05.20ĺ8:
- Pľe vyznačené záujmové dôjde do sýku so sieťami elektronických komunikácií (d'alej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
-Počas realizácię stavby dodrŹať podmienĘuvedenévstanoviskuě.6611813549zodňa 14.05.2018
Všeobecné podmienĘ ochľany SBK
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1. V pľípaderźe z,ámer stavebníka, pľe ktoľý podal uvedenú žĺadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAK[A, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma fýchto sietí'
je stavebník po konzultácĺi so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
oochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok uľěených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

.Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potľeby premiestnenia telekomunikaěného
vedenia

oodsúhlasenie projektovej dokumentácie v pľípade potreby pľemiestnenia telekomunikaěného vedenia
V lokalite pľedmetu Vašej žiadosti je opľávnený vykonávať práce súvisiacę s preložením sietí (alebo

vybudovaním telekomunikaěnej prípojĘ) iba zmluvný partner: Július Varga, julius.vaľga@nev ,

0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadeni (káble, potrubia) s ľôznou
funkčnostbu.
2. Pri aĘchkol'vek prácach, ktoľými môžu bý ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, je
žiadatel' povĺnný vykonat'všetĘ objektívne rúčinné ochľanné opatľenia Ęmrže zabezpečíz
oPred zaěatím zemných pľác vy{ýčenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov, ktoľí budú vykonávať zemné práce, s vyýěenou

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoľé boli na jeho ochranu stanovené
oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemĺé práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm

skutoěného uĺoženia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povľchu terénu
oUpozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach vyslcytu vedení azariadeni pracovali

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmieneěne nepoŽívali nevhođné náradia (napr. hlbiace stľoje)
oAby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeěené pľoti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na kaŽdú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytim ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadeniana telefónne ěislo l2I29
ooverenie qýškového uloženia zańadenia ruěnými sondami ( z dôvodu, Že spoloěnosť Slovak

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.ľ.o. nezodpovedajű za zmeny priestorového uloženia
zariadeniavykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade, Že poěas ýstavby je pohebné zvýśiť, a|ebo zniźiť krýie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom poveľeného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavĘ napojenia lokaliĘ' ľesp. objektu' na vssT (veľejná siet' ST) je
potľebnésipodat'žiadost'ouľčeniebodunapojenia@).
4. Żiadame dodľžat' platné predpisy podl'a sTN 73 ó005 pľe pľĺestoľovú úpľavu vedení v plnom
rozsahu.

SVP, š.p., OZBA, Správa vnútorných vôd Šamoľín nemá krcalizácii uvedenej aktivity pripomienĘ,
nakol'ko stavba nezasahuje do základných prostriedkov v spľáve našej organizácie, žiada však:

1. Pri rea|izźrcii stavby żiadame dodrŽať ustanovenia ztlkona é' 36412004 Z.z. o vodźrch a o zmene
zźlkona sNR ě. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších pľedpisov ( vodný zákon).

2' ĺJzemie sa nachádza v chránenej vodohospodáľskej oblasti iltného ostrova, na základe čoho
požadujeme dbať na zqýšenú ochranu podzemných a povľchových vôd.

8/BT/OS/DOK
25.05.2018:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpeěnosti technických zańadení. odbomé stanovisko je
vydané pre účely stavebného povolenia.
Upozoľnenie:
- V projektovej dokumentácii je uvedený neplatný pľávny predpis (vyhl. SUBP a SBU č). 374/1990

zb.)
- Pre realizáciu sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady pľevencie ýkajúce sa zaistenia bezpeěnosti

a ochrany zdravia pri stavebných pľácach, zabezpeč,enie staveniska poěas ýstavby podl'a vyhl.
MPvRs SR ě. l47l20l3 Z.z. v mení neskorších predpisov.

27.7. SVP. š.p.. wiadľenie ě.i. CS SVP oZ BA 17512018/81 zo dňa 17.05.2018 :
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Poznámka:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podl'a STN EN ISo/IEc 17020.2012 posridením
súladu vyhotovenia stavby a technicĘch zariadeni, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované,
s požiadavkami bezpeěnosti technických zariadeni ( v príslušnej etape qýstavby _ technicĘ dozor
stavieb).
Vyššĺe uvedené odboľné stanovisko p|atíza týchto podmienok:
Upozoľnenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodľžané všeobecné záväzné právne
pľedpisy.
VýsledĘ inšpekcie podané v tomto odboľnom stanovisku sa vďahujú len k posudzovanej
dokumentácii. odborné stanovisko nie je możné bez súhlasu ľÜv sÜo Slovakia s.ľ.o. a zźtkaznika
rozmnožovať inak než vcelku.

27.9. BVS. a.s.. wi adľe nie č,. 20437120 l 8/Sk zo dňa 29 .0 5 .20 l 8:

- Pľi akejkolVek stavebnej alebo inej ěinnosti v trase vodovodu akanalizácie, požadujeme ľešpektovať
naše zariadenia a ich pásma ochľany, vľátane všetĘch ich zariadení a súěastí podl'a $ 19 zákona
č;4422002 Z.z' overejných vodovodoch a veľejných kanalizáciźrch.
Pásma ochrany urěené podľa predpisov do účinnosti zźtkona č,. 44Ż1200Ż Z.z. o verejných vodovodoch
akanalizáciách a ýnimky z nich zostávajú zachované.
K stavbc: ,, Tcchnická infľaštľuktúra obec Miloslavov lokalita RZ_18/Ib. etapa, So.05a Distľibuěný
rozvod NN, So.05b Prípojky NN, So.07b Verejné osvetlenie" nemáme námietĘ' ak cez predmetnú
a so stavbou súvisiace nehnutelhosti nie sú trasované ľozvody vodovodov akana|izäcií Bvs, vrźúane
ich súěastí a bude dodľžané ich pásmo ochľany.
V danej lokalite sa nenachádzajú zariadenĺa veľejného vodovodu a veľejnej kanalizácie
v majetku alebo v pľevádzke BVS, a.s.
BVS si vyhľadzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. Vyjadrenie je
platné dva roĘ.

27.10. PRoGRES-TS. s.r.o.. Ęvjadrenie zo dňa 13.07.20l8:
S výstavbou súhlasíme za podmienok plne ľešpektovania existujúcej veľejnej telekomunikačnej
siete KDS (káblového distribuěného systému) a plne ľešpektovania jej ochľanných pásiem a za
podmienok splnenia zákonných podmĺenok na výstavbu dané platnými zákonmi SR.

1. Projektovú dokumentáciu (d'alší stupeň) żiadame doplniť o vzorové rezy VłiŽovania a súbehu
so siet'ami KDS a doplniť aj o zákres siete KDS. oľientaěné zakľeslenie KDS (hlavnej trasy)
sme vykonali do pľedloženej pľojektovej dokumentácie pľe územné konanie, okrem pľípojok
k jednotliqým objektom, ktoré sú ľiešené individuálne a ktoré je potrebné tieŽ rešpektovať.
Stavebník je d'alej povinný vykonať azabezpeěiť všeĘ objektívne úěinné ochranné opatľenia
a splniť nasledujúce podmienĘ v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej
siete KDS, spoloěnosťou PRoGREs-Ts' s.r.o. (d'alej len PROGRES) a to najmä:

2. Pľed začatím prác je potrebné si objednať priestoľové vyĘýěenie sietí a zariadení písomne na
adľese: PROGRES_TS, s.r.o., Kosodrevinová 42,8Ż1 07 Bratislava, min. l0 pracovných dní
pred požađovaným termínom vyýčenia, podlä rozsahu a druhu vyýěenia. Pre vyqýčenie
optického vedenia je potľebné zabezpeěiť aj geodetické zameraĺie siete KDS. K žiadosti
żiadame pripojiť toto vyjadrenie'

3. Je potrebné zaslať písomnú informáciu oplánovanom termíne zaéatia prác' najneskôr 10 dní
pre zaěatim stavby na adresu PROGRESu.

4. Je potľebné dodľžat'ochľanné pásma podl'a ust. $68 zźlkona ě.35ll20ll Z.z. a pľíslušných
noriem STN, tzn. že sa nebudú umiestňovať źiadne vedenia aani realizovať žiadne stavebné
práce _ vykopy v ochľannom pásme, t'z.n' 0,5 m na každú stranu od osi vedenia KDS a 2 m
do hlbĘ. Kde to z priestorových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú ľealizovať za
prítomnosti pracovníkov PROGRES. o uvedenom budú vopľed informovaní pľacovníci, resp.
zĺstupcovia spoloěnosti PROGRES, na tel. ěís|e 0214319125l. Podmienkou je objednanie si
technického dozoru u spoloěnosti PROGRES.

5. oboznámiť pľacovníkov vykonávajúcich zemné pľáce svyĘýčenou avyznaěenou polohou
siete KDS, aby pľi prácach v mieste ýskytu vedení a zariadeni KDS pracovali so zv1ýšenou
opatrnosťou a bezpodmieneěne nepoužívali nevhodné náradia a zariađenia (najmä hlbiace
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stľoje a pretláěacie stľoje) a vo vymedzenej ploche ochľanného pásma vedení a zariadení KDS
vykonávali len ľučnÝ výkon!

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovri odchýlku +30 cm
od skutoěného uloženia a vyznaěenej polohy.

7. overiť si uloženie siete KDS s ruěnými sondami (vzhl'adom na to, Źe nezodpovedáme za
zmeny priestorového uloženia KD S vykon ané bez nášh o vedomi a)

8. V prípade, Źe dôjde ku kľižovaniu ýkopu s existujúcimi telekomunikaěnými sieťami
azariadeniami KDS spoločnosti PROGRES' vopred prizvať k ukladaniu azásypu
pracovníkov' resp. zástupcov spoloěnosti PROGRES' na tel. č,ís|e 021431 9l25l. Bez
uvedenej pľítomnosti nie je moŽné zźsyp vykonať.

9 ' odkľyté ěasti vedení siete KDs zabezpeěiť pľoti pľevisu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.

10. V prípade odkrýia existujúcich tęlękomunikaěných vedení KDS spoločnosti PROGRES'
prizvať pracovníkov alebo zasfupcov spoločnosti PRoGRES' na tel. ěíslę 0Ż/431 9125l na
kontrolu pred zásypom (zakrytím)'Bezuvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať'

11. Pred záhľnom pľeviesť zhutnenie zeminy pod tľasou KDS, spätný zásyp trasy rea|izovať
tľiedeným štľkom, obnoviť znaěenie ochľannou fóliou, prípadne markermi.

1Ż.Zabezpeěiť dodľžanię zákazu zriaďovania skládok abudovania akýchkoltek zaľiadení nad
trasou KDS.

13. Zabezpeěiť dodľžanie zákazu prechádzania ťaźĘmi vozidlami' kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

14. DođrŹať nivelitu teľénu kvôli dodrŽaniu dostatoěného krytia siete KDS.
15. Pri poškodení telekomunikačných vedení azariadení KDs spoloěnosti PROGRES

bezodkladne oznámiť każdé poškodenia na tel. č'isle 02l43l9l 25l. V prípade poškodenia
koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribuěnými
skľiňami, v prípade optického kábla je potľebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi
opticĘmi spojkami. Predmetné qýmeny a súvisiaci s ým náklady sa vykonávajú na náklady
zmluvného dodávatel'a stavebníka. o uvedenom bude stavebník bezodkladne informovaný'

ló. Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach ýskýu vedení KDS zasadne 1g!4g bez
použitia ýkopovych strojov.

l7.Tam, kde nie je moŽné vykonať pretláčanie komunikácie bez možného poškodenia uŽ

existujťrceho vedenia KDS, pľechod ľealizovať iba pľekopaním'
18. Nedodľžanie uvedených podmienok ochľany jestvujúcej siete KDS je poľušením pľávnej

povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankciÍ.
19. Toto vyjadrenie má platnosť ó mesĺacov odo dňa vystavenia.

?q 11 KITNKIIR wviaĺĺľenie č 2'018/804Pv zo ĺlňa 06_08.2018:s.r.o
S navrhovaných technicĘým riešením navľhovanej stavby sr'ihlasíme za pľedpokladu, że budú splnené
nasledovné podmienĘ:

- Pľi akejkoltek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktoľej by mohlo dôjsť ku kolízii
s vodohospodáľsĘmi zaľiadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich
ochranné pásma vrátane všetĘch ich zariadení a súěastí podl'a $ 19 zákona 44212002

Z.z. o verejných vodovodoch a veĘných kanalizźpiách
- Aklikol'vek stavebnú alebo inú ěinnosť v trase verejného vodovodu a verejnej

kana|izácie, vrźttane ich pásma ochľany, je možné vykonávať len v spolupráci a podl'a
poĘnov pľíslušného pracovníka prevádzkovatel'a veľejného vodovodu a veĘnej
kana|izźrcie,

- V trase vodovodu a kanalizźrcie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať
zemné pľáce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru' umiestňovať
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu alebo veľejnejkanalizácie alebo ktoľé by mohli ohľoziť
ich technický stav' vysádzať tľvalé poľasty, umiestňovať skládky, vykonávať teľénnę
úpľavy a podobne,
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- Pľed zaěatím práce je potrebné vyt'ýčenie smeru a výšky verejného vodovodu ,

veľejnej kanalizácie a súvisiacich zaľiadení v teréne podl'a zźlkona ě. 44ŻlŻ00Ż Z.z.
o veĘných vodovodoch a veľejných kanalizÁciách v znení neskoľších pľedpisov,

- Pľi tesnom súbehu a kľižovaní inžinieľsĘch sietí s veľejnými vodohospodársĘmi
zariadeniami je potľebné dodržať STN 73 6005 o priestoľovej úprave vedení
technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov,

- Výkopové pľáce v pásme ochrany vodohospodáľsĘch zariadeni a pri kľižovaní s nimi
poädujeme vykonávať ručne, v otvoľenom qýkope' Pri zemných pľácach je potrebné
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov akana|izźpii, armatilry, poklopy,
šachty, signalizaěné zariadenia, pľenosy' jestvujúce objekty a pod. odkryté miesta na
vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník
pľevádzkovatel'a verejného vodovodu a veĘnej kanalizácie v tejto lokalite'

_ Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktoľého sa tieto zásahy vykonávajú,
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všeĘ
zariadenia a pľíslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vztäh
k terénu' k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto pľáce môže stavebník
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo veľejnej kanalizacie,
prípadnc prcvódzkovatcl'a.

KIJNKUR s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na zźlklade novozistených skutoěností'
Vyjadrenie prevádzkovatel'a veĘného vodovodu a veĘnej kanalizácie je platné dva roĘ.
V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení je žiadatel' povinný písomne poŹiadať
vodárenskú spoloěnosť KUNKUR s.r.o. Bratislava o kontrolu technickej pripravenosti na montáŽ
vodomeru a na pripojenie na veľejnú kanalizáciu.

29. l 2.osobitné podmienĘ:
_ Stavebník je povinný pri rea|izácii stavby dodľŽiavať ěistotu a poriadok podl'a VZN obce

Miloslavov
- Stavebník je povinný ěistiť stavbou znečistené pril'ahlé komunikácie.
- Dodávatel' stavby je povinný zabezpeěiť, aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo

staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne oěistené a nedochádzalo k jej
zneěisťovaniu, čo by mohlo mať zanásledok zníżenię bezpeěnosti cestnej premávky.

- Pri úpľave terénu je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžiniersĘch sietí. Takisto je pľi realizácií zemných prác potrebné dbať na to, aby nedošlo
k poškodeniu okolo stojacich budov ěi prípadnému narušeniu ich statiky.

V stavebnom konaní neboli vznesené žiadne námietĘ rĺčastníkov konania ani dotknutých
orgánov.

odôvodnenĺe:
Stavebník: LT INVEST s.r.o., Alžbetin Dvoľ 1452, goo 42 Miloslavov, IČo: 5l 002 566 v zast.

DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,900 42 DunajskáLužná podal dňa ll.06.2018 na tunajší stavebný
úľad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty: ,, So.05b _ Domové prípojĘ NN,
So.07b - VeĘné osvetlenie" na pozemkoch parc. č,.13313,133/343,133l1l9,133/344,l33/342k.ű'
Miloslavov, ktoré sú súěasťou stavby ,,Technická infraštruktúra lokalita RZ l8lI. etapa a RZ l9lll.
etapa", doloženú projektovou dokumentáciou stavby pľe stavebné povolenie, vypracovanú
zodpovedným projektantom: Pozemné stavby TTK s.r.o., THK-I8,974 01 Banská Bystľica - Ing.
Vladimír Vyšný, ľeg. ě. 4004*A2, oveľenej v stavebnom konaní' ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť
tohto rozhodnutia.
Vlastníkom pozemku parc. ě. 13313 je 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 zákona vspojení s $ 139 ods.l stavebného zákona, ato nájomnou zmluvou uzatvoľenou
dř., 04.12.Ż017.
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Vlastníkom pozemkov parc. ě. l33l342, 1331344 je spoločnosť LT INVEST' s.r.o. Alžbetin Dvor
l45Ż,900 42 Miloslavov _ podl'a Lv é.26Ż1.
Vlastníkom pozemkov parc. ě. 133/ll9,1331343 sú Ing. Ladislav Zelina, Alžbetin Dvor 705' 900 42
Miloslavov a Tomáš Elexhauseľ, Alžbetin Dvor 745Ż, 900 42 Miloslavov _ podl'a LV ě' 2381.
Stavebník preukźna| v stavebnom konaní ,,iné právo" v zmysle $ 58 ods.2 stavebného zźtkona
v spojení s $ l 39 ods. 1 stavebného zakona - Nájomná zmluva zo dňa 01 .03.201 8

Dňom podania žiadosti bolo zaěaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaěatię konania
o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania' dotknuým orgánom
a organizÁciám omámen ím ě. l 47 5 l20 1 8/KK zo dňa l 3.07.20 1 8.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj.
5Ú-1618/20L2-2O13EL zo dňa 14.08.2013, právoplatné dř.a30.12.2013. Stanoviská apožiadavĘ
účastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní, boli preskúmané, skooľdinované
aza|lrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
NámietĘ ani pripomienĘ účastníkov konania ani dotknuĘých orgánov nebolivznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úľad pľeskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 aŽ $ 66 stavebného zákona priěom zistil, źę povolením stavby nebudú
ohrozené veĘné zźtujmy ani právom chľánené záujmy ostatných úěastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Západoslovenská distribuěná,a.s' zo dňa 13.06.2018
- oP.ÍlaZZ v Pezinku ěj. ORHZ-PK2-2018/001105-2 zo dřla 16.05.2018
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oH, ě.ou-sc-osZPl20l8/10024-sl zo dřla 10.05.2018
- oÚ Senec, odboľ soŽp _ úsek oPaK' č.oU-sC-osZP-2oI8ll0060A/IM zo dťla 16'05.2018
- SPP-distribúcia,a.s., stanovisko č. TDA{S/O2l1/20l8lcźL zo dňa 24.05.2018
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku ě. 66 1 1 8 1 35 49 zo dňa 14.05.20 1 8

- SvP, š.p', vyjadrenie ěj. Cs SvP 0ZBA l75/20l8l8l zo dňa 17.05'2018
- TÜV SÜo Slovakia s.r.o., odboľné stanovisko ev. ě,.0625/50/18/BT/OS/DOK zo dřla25.05.2018
- BVs, a.s., vyjadrenie ć.20437/20l8/sk zo dňa 29.05'2018
_ PROGRES_TS, s.r.o., vyjadrenie zo dřla l3'07.20l8
- KUNKUR s.r.o.' vyjadrenie č. 2018/804Pv zo dřla 06.08.2018:

Na zĺklade zistených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie qýľoková časť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo qýške l00'- Eur podlä
polofüy 60 písm.g) zÍtkonać.l45ll995 Zb. o spľávnych poplatkoch, v mení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7111967 Zb. o sprźxnom konaní (spľávny poriadok) v mení neskorších
predpisov, proti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie (ľiadny opravný pľostľiedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úľad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyěerpaní riadnych opľavných prostľiedkov preskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č:. 16Ż12015 Z'z.).
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Rozhodnutie sa doľučí :
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:

l. LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor l452, 900 42 Miloslavov
2. DJ engineeľing s.r.o., Kľajná 23,900 42 Dunajská Lužnél
3. obec Miloslavov, 900 4Ż Miloslavov 18l
4' Znźlmym a neznámym úěastníkom konania - pľávnickým aýzickým 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 wębovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zźtkonač,.7l11967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doľuěenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dĺa: 1f f . {. '7o ĺ€ Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Pečiatka' podpis Peěiatka, podpis

Na vedomie:
1' LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov - nemá účinĘ doruěenia
2. DJ engineeľing s.r.o.' Kĺajná 23,900 42 Dunajská Lužná - nemá riěinĘ doruěenia

Pľílohy:
- lxoverenáPD
- Zásady pľeberania miestnych komunikácií a veľejného osvetlenia
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