
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č;.sÚ-słs lzlllrr<K V Miloslavove 14.08.2018

Veľejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENIE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podl'a $ l17 ods.l zákona č:.50119'76 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znęni neskoľších predpisov (stavebný zákon), podl'a $$
46,47 zźlkona ě.7I/1967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok), na zźlk|ade vykonaného konania,
podl'a $ 66 ods.l stavebného zákona vspojení s $ l0 vyhl.MŽP SR ě.453/2000 Z.z, ktoľou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zźtkona,

povol'uje

stavbu : ,, IBV Rz 6' IV. etapa - Technická infraštruktűľa a komunilľácia"

stavebné objeĘ: so 05 Veľejné osvetlenie
so 08 Zemné pľípojĘ IttN

stavebníkovi LT II\wEsT s.ľ.o., Alžbetin Dvoľ 1452, 900 4Ż Miloslavov,ICo: 51 002
566

miesto stavby : na pozemku parc. ě. 500/376' 500/399 aź500/428,500/430' 500/431' 44011;k.tt.
Miloslavov

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

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.
sU -3 4 19 /2O 1 7 -20 l 8 /Í<K zo dřla 1 0. 0 1 .20 1 8, pľávoplatné dřn 12.02.20 1 8.

Popis stavebných objektov:
So 05 Veľeiné osvetlenie:
Napojenie celej vetvy navľhovaného Vo sa zľealizuje z posledného svietidla Vo lokality RZí|II
káblom NAYY-J 4Bxl6mm2. Uvažované meranie bude v existujúcom rozvádzaěi RVo verejného
osvetlenia lokality RZ6/II, kedže navrhované veĘné osvetlenie bude napojené na existujúcu vetvu
VO lokality RZ6|II.
Pre svetelné body sa vybuduje nové zemné káblové vedenię. PouŽije sa kábel typu NAYY. S káblom
NAYY-J 4xl6mm2 viesť aj uzemňovací pásik FeZn 30/4mm. Káble budri uložené v zeleni v hĺbke
1000 mm, v ceste v hlbke 1000 mm, vo volhom qýkope do pieskového lôžka achránia sa
qýstraŽnou fóliou. Pľi kľižovaní s inými inžiniersĘmi sieťami a pri prechode pod komunikácie sa
káb|e zatiahnu do HDPE rur priemeľu 150 mm.
V stožiaroch navrhujeme použitie stoŽiaľovej svorkovnice LZ-35/5P. Svorku aj s istiěom je nutné
umiestniť v stoŽiari tak aby bolo splnené min. krytie P 44.Pre pripojenie káblov sú použité plášťové
alebo posuvné svorky. Istenie svietidiel je ističom cl0A/l bez vplyvu na ostatné časti systému
verejného osvetlenia.
Uzemňovacia sústava spoloěného uzemnenia ochľanného vodiěa a ochrany pľed bleskom svetelných
bodov je navľhnutá pľi ýkope v zemi priebeŽným pásikom FeZn 30/4mm vo ýkope pre kábel. Táto
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súStava sa na vhodných miestach pripojí k existujúcej uzemňovacej sústave. odpor uzemnenia nemá
bý väěší ako l0 o.
Pre svetelné miesta navrhujeme použiť stožiare STK 60/60/3 vyšky 6m. Stožiarové zźtklady svetelných
bodov sa vybudujťl podl'a príslušného typizovaného riešenia _ vid' qýkľes situácie. Pre stoŽiar nebudú
pouŽité výložníĘ.

Počet inštalovaných svietidiel osvetlenia 10 ks
Nové káblové zemné vedenia: 1OxNAYY-J 4x16mm2
Stožiaľe - ocelbvé' pozinkované STK lOks
Nové svietidlá _aternatíva (presný typ uľčí dodávatel):

OMS LED MERGIN IIM 122W,142501m,4000K, 70Ra: 10ks

VÝroľovÉ BILANcIE
Inštalovaný pľíkon:

Nová osvetlbvacia sústav abez regulácie : 1 Oks x l2Zi\łlĺ:I ,22 k|W

Výkonová bilancia spolu: Ps=1'22 kW

So 08 Zemné prípoikv NIN
Elektrická prípojka nn zaěina istiacou a rozpojovacou skľiňou SR a koněí elekhomeľoým
rozvádzaěom RE osadeným v oplotení na hranici pozemku v zmysle ýkľesovej dokumentácie. Ztejto
istiacej a rozpojovacej skrine SR bude vedený kábel NAYY-J 4x35mm2' Kź.ŕ,el' vo volhom teréne
uložiť do hĺbĘ min. 0,7m' lôŽko vysypať pieskom, uložiť qýstražnú fóliu a zasypať hlinou. V pľípade
vedenia pod cestnou komunikáciou, kábel umiestniť do chrániěĘ HDPE DN200 a pretlakom
umiestniť pod cestnú komunikáciu. Meranie spotľeby elektrickej energie je navrhnuté v rozyádzaěi
merania RE, ktoý bude osadený v pilieľi budúceho oplotenia. S podľužným meraním spotreby sa
neuvažuje. Pľed RE bude volhý priestor aspoň 800 mm a min' ýška nad upľaveným terénom 600
mm. Hlavný istiě pľed elektromerom: In:20A s chaľakteristikou vedenia (napľ. LPN B20l3). Pľed
zaěatím zľiadenia prípojĘ nn je potľebné pożiadať Západoslovenská Distribučná a.s. o vyjadľenie k
pľojektu pľípojĘ nn a vyĘýěiť inžinierske siete.

Zá,ľäzné podmienĘ pľe uskutočnenie stavbyo uľčené podl'a $ 6ó SZ :

1. Stavba sa bude realizovať podl'a pľojektovej dokumentácie stavby oveľenej v stavebnom
konaní, ktorri vypracoval v 0l/20l8 zodpovedný projektant: JANELE, s.r.o.,956 38 Pochabany 104 -
Ing. Maľek Gešnábel, overenej v stavebnom konaní' ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto
rozhodnutia ' Każdá zmena oproti schválenej pľojektovej dokumentácii musí bý' vopred odsúhlasená
stavebným úľadom.
2. So stavbou moŽno zaěať až.po nadobuđnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému tradu zaěatie stavby ($ 66 ods.3 písm.h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeěí vy{ýěenie priestoľovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zźlkona) apri kolaudácii stavby pľedloží stavebnému úradu doklady ovy{ýčení
priestoľovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zźtkona).

5. Pred začatím stavby stavebník zabezpeěí vy{ýěenie existujúcich podzemných inžiniersĘch sietí ich
spľávcami.
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SPOLU

dzky kategórie''LxBJ''
Prevádzky kategórie''2xBJ''

B.. = B*+ ft_ B-l'l^]íí,B-=0,7
koeficient súčastnosti pn podľa STN 33 2130

vÝxonovÁ BlLANclA

50

L6
t7

počet

16

34

počet

odberov

16,5

16,5

lnštalovaný príkon

na jeden odberlkWl

825,00
264.OO

561.00

lnštalovaný príkon

spolulkWl

0.30
0.30

koeficient
súčastnosti

247,50
79,2

168,30

súčastný prĺkon IkW]

16x3x204/B
34x3x20A/B

istič



6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi ; názov stavby; meno stavebnika; nźnov zhotovitel'a; meno koordinátora bezpeěnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zač,atia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokoněená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V prípade, ak teľmín nebude môcť bý dodržaný, stavebník pożiada o predlženie doby výstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked'
nadobudlo pľávoplatnosť ($ 67 stavebného zttkona). Platnosť stavebného povolenia je możné prediziť
na žiadosť stavebníka podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti' Stavebné
povolenie a rozhodnutie o predĺženíjeho platnosti silzávázné aj pre pľávnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zĺkona).
10. Stavenisko musí spĺňať všetĘ tęchnické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zátkona.
11. Pri realizácii stavby musia bý' v zmysle $ 43e stavebného zÍtkona dođrżané všeobecné technické
požiadavĘ na qýstavbu, vrtúane všeobecných technicĘch požiadaviek na stavby użívané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie (vyhl'č:.532l200Ż Z.z', ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technicĘch
požiađavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)'
12.Pri uskutoěňovaní stavby musia bý'dodrŽané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
veci arodiny SR ě.14712013 Z.z' v znęni neskorších pľedpisov, kÍorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti a ochrany zdravia pri stavebných pľácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na uýkon niektoých pľacovných ěinností'
13. Stavba sa bude uskutoěňovať dodávateľsky. Stavebník písomne ozntlmi názov zhotovitelä stavby
do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania a doloží na stavebný úľad oprávnenie zhotovitel'a na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného zttkona'
14. Na stavbe musí bý'vedený stavebný denník od prvého dňa pľípľavných prác aź do skončenia
stavebných pľác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu ýstavby musia b5t zabezpeěené podmienky pre ýkon štatneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorsĘ dozor pľojektanta.
16. Stavebník musí zabezpeč,iť, aby poěas celej doby qýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom overená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pri qýstavbe musia bý pouŹité vhodné stavebné qýľobky' ktoré budú spĺĺať haľmonizované
podmienĘ podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č'.3o5l2011, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných qýrobkov na trh a podmienky zźtk. č,. l33/20l3 Z. z.
o stavebných ýrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiĘých qýrobkov a materiálov.
18. Dodľžiavať ustanovenia vyh|ášky MZ SR ě. 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibľácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v Životnom prostredí.
19. Stavebnú ěinnosť' ktorá svojimi účinkami obt'ažuje okolie a je zdrojom hluku, otrasov a prachu,
možno vykonávať len v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod.' v noci
av dňoch pľacovného pokoja nepoľušovať ústavné pľávo na primeraný odpočinok apriaznivé životné
pľostredie v zmysle zákonač,' 460/1992 Zb.v zneni neskorších predpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pľi uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný poěas realizácie stavby zabezpeéiť vytvoľenie talcých
opatľení, ktoĘŕmi bude minimalizovaný negatívny vp|yv stavby na okolie a na Životné prostredie.
Stavebník je povinný poěas qýstavby udrżiavať čistotu na stavbou zneěistených verejných
komunikáciách a verejných pľiestľanstvách a dokončovanie stavby zabezpeč,iť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
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, pľípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu predloží na oÚ Senec _ odboľ starostlivosti oŽP, odpadové
hospodárstvo; ku kolaudácii pľedtoží stanovisko oÚ Senec, odboľ soŽP, úsek odpađového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
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Ż3. v pľípade nevyhnutného výrubu drevín alebo kľoviých porastov' ak budú dotknuté qýstavbou,
požiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zétkona ě. 543/200Ż Z'z' o ochľane prírody akľajiny príslušný úľad
o súhlas na ich ýrub.
24.Y pripade nálezu kulturne cenných pľedmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody ako
i archeologických nálezov,tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému oľgánu.
25. Dokončenú stavbu možno uźívať len na zź.klađe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník
poźiada príslušný stavebný úrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady primerane podl'a $$ 17'18 vyhl.MZP SR
ě,.45312000 Z'z., kÍorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zátkona, najmä certifikáty
a atesty zabudovaných stavebných qýrobkov a materiálov, ýsledky predpísaných skúšok a revízií
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na ľiadenej skládke, porea|izaéné
zameľanie stavby, odovzdávac íl preberaci protokol.
27.Y prípade, ak bude novobudované veľejné osvetlenie odovzdané do spľávy a majetku obci
Miloslavov, požadujeme v pľojekte stavby pľe ľealizáciu ľiešit' veľejné osvetlenie s použitím
úspoľných typov svietidiel s elektľonicĘm predľadníkom a LED svietidlom, s prepočítaním
počtu svietidiel na noľmou stanovené množstvo.
28. Dodľžať ,,Zńsady pľebeľanĺa miestnych komunilaĺcií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ ďňa 04.05.2015 uznesením č.. 66/2015, doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením č,. 45l20l7 a úpravou textu v bode 2 podl'a uznesenĺa oZ č. 85 dňa
16.08.2017 " ( pľíloha rozhodnutia).
29. Stavebník je povinný pri uskutoěňovaní stavby dodrŽať podmienĘ, uvedené v stanoviskách
dotknuĘých orgánov :

29.1. Západoslovenská distribučná.a's. zo dňa 04.04.2018:
Z hl'adiska ľozvoja siete eneľgetiĘ s pľedkladanou pľojektovou dokumentácĺou pľedmetnej
stavby ,,IBV Rovinka - ,,Miloslavov, ěast' Alžbetĺn Dvoľ, IBv Rz6' fV etapa v ľozsahu
Rekonštľukcĺa TS a NN distribučný ľozvod" ako dokumentáciou pľe stavebné povolenie
v zásade rrsúhlasíme", za pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok:
l.Hore uvedená stavba bude napojená z existujt'icej kioskovej T50002-011 po jej ľekonštľukcĺi
na TS o ýkone 630 kvA' z nového NN lcĺblového distľibučného ľozvodu po jeho vybudovaní a
uvedení do pľevádzky. Rekonštľukcia TS spočíva vo ýmene existujúceho tľansformátora o
výkone 400 kvA za tľansfoľmátoľ o výkone 630 kvA. Nový NN kĺblový distľibučný ľozvod
bude ľealizovaný kĺĺblom NAYY-J 4 x 240 o dlžke cca 1360 m. Nový NN káblový distľibučný
ľozvod bude okruhovaný cez 5 ks NIN skrine SR a bude prepojený na existujúci NN kńblový
distľibučný ľozvod na Stvľtockej ul. cez existujűcu NN skľiňu PRIS4 č. 2031002 po jej výmene
na I{N skľĺňu sR3/4. Výmenu tľansfoľmátoľa v Ts0002-011 a vybudovanie NN lcáblového
ľozvodu distribučného chaľakteľu zabezpečí v ľámci vlastnej investície spoločnost'
Západoslovenská distľibučnál ä.S. na základe Zmluvy o spolupľáci č. 1818100018-ZoS
uzatvoľenej medzi spoločnost'ou Západoslovenská distľibučná a.s. a investoľom.
2.Jednotlivé káblové pľípojĘ NN vrátane skupinových elektľomeľových rozváłdzačov
a elektľomeľových rozvádzačov vybuduje na vlastné náklady investoľ, pľičom deliacim miestom
budrĺ poistkové spodĘ v h[N skľiniach SR.
3. Skupinové elektromeľové rorvádzač,e a elektromeľové ľozvádzače budú umiestnené na
veľejne pľístupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, aby boli pľístupné pľacovníkom
eneľgetiĘ v kažđú dennú a nočnú dobu-zodpovedný investoľ.
4. Hlavný istič pľed elektľomeľom bude max.3 x 20 A chaľ. B pľe každé odbeľné miesÚo.

5.Pripojenie budúcich koncoqých odberatelbv bude ľiešené samostatne na ztlklade Zmlix o pripojení
odbeľných elektricĘch zariadeni źiadatel'ov do distribučnej sústavy spoloěnosti Západoslovenská
digtribuěná a.s.' po vydaní kolaudaěného ľozhodnutia stavby.
6.Żiadame ľešpektovat' všetĘ eneľgetické zaľĺadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distľĺbučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č,.25112012 Z.z, o energetike a jeho noviel. Zakľeslbvanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN
aNN na tíme spľávy energetických zariadení VN aNN Bratislava _ mesto, Hľaničná č.14, pre
zariadeniaWN a zańadeniaoznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č'3.
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7. Potadujeme dodrŽanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení deťrnovaných podl'a $
43 Zákona o energetike č,. 25112012 Z.z. a o zmene a doplnení niektoqých zákonov, s kto4ými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môŽu prísť do
styku. Zodpovedná, osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie (oboznámenie) všetĘch osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdrŽujúcich sa na stavbe, o pľavidlách bezpečnosti pľáce v blízkosti
V\aN, VN aNN vedení.
8.Pre potreby budovania energeticĘch zariadení poskýne żiadateľ prevádzkovatelbvi pozemok
(koridor) ľesp. priestoľ, vhodný pre budovanie eneľgetického zariadenia' Majetkopľávne
vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
9.V prípade, že novonavrhované energetické zariađenia, ktoľé budri tvoľiť súěasť distribuěného
rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou
predmetnej stavby majetkopľávne vysporiadanie pozemkov pľe osadenie qýchto zariađeni v zmysle
platnej legislatívy, pľiěom nebude úětovaný pľenájom poěas ich Životnosti.
l0.Pred zaěatim zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné
v navľhovaných tľasách požiadať o pľesné vyĘýěenie a identifikovanie káblov patriacich spoloěnosti
Západoslovenská distľibuěná,a.s.
ll.Zemné práce - pľi križovaní a súbehu zariadęní spoloěnosti Západoslovenská distribuěná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zqýšenou opatrnosťou - ľučným spôsobom. Pri prźrcach dodržiavať
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
12' Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská dishibučná, a's. požiadať
pľacovníka TSEZ Bľatislava, Hraniěná 14 o technický dozor.
13. Pľed zahrnutím qýkopov (káble VN aNN uložené vpieskovom lôžku smechanickou ochranou
a chľániěiek je potrebné priz-łať zástupcu TSEZ BA, ľIľaničná 14.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadľenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distľibučnďZápadoslovenská energetika, a.s.
Za detailné technické ľiešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projekÍant.

29 .2. ORLIaZZ v P ezinku č: j . ORIIZ -PKZ -20 1 8 l 0 0 03 5 8 -2 zo dňa Ż 1 .02 .20 l 8 :

-Súhlasí bez pľipomienok

)q7 HYDRoMF.t'ToRÁCIF. š lr rrviĺrĺľenie ě. qos-) l1)oDfi1Ł zo dřlą l R 04 ?o1 R'

Po preverení pľedloženej dokumentácie, ýkľesu č. 01 ,,Kooľdinačná situácia" stavby ,,IBV, Lokalita
RZ6 . IV. etapď' a dostupných mapových podkladov konštatujeme, že parcely č,. 500182, 500/98,
5001192,500/376,5001399 aŹ 5001431,503ĺ2,440ĺ1,47711 vk.ú' Miloslavov sa nachádzajú
v záujmovom ínemi vodnej stavby ,,ZP HŽo II." (evid. č,. 5ŻoŻ 133), Čs 3 st. ěasť _ Šnľtok na
ostrovę 23 (evid. č,' 5202133 017) v správe Hydromelioľácie, š.p.
Na parcelách ě. 500/399, 500/400, 5001376 sa nachádza záv|ahová vetva ,,C" DN 300, objekt ,,rúrová
sieť 3" (evid. ě. 5202 133 016) uvedenej vodnej stavby.
Stavebné objekĘ So 0l Hrubé terénne úpravy, so 02 PredlŽenie veľejného vodovodu, So 03
Pľedlženie veĘnej kanalizácie, so 04 Distribučný rozvod NN, So 06 Komunikácie a spevnené
plochy budú kľižovat'na paľcele č:.5001376 ztrylahovtt vetvu ,oC" DN 300.
Stavebný objekt so 08 zemné prípojĘ NN _ elektrická prípojka 4x35 mm2 bude kľižovať _ 2x na
parcele ě.500/376 zźxlahovtl vetvu ,,C" DN 300.
Distľibučný rozvod NN _ so 04 bude kľĺžovať na parcele č,. 47711 zÍxlabovil vetvu 

',C4" 
DN 250.

Jedná sa o vetvu ě. 1 (pľívod) bude vedená z trafostanice káblom NAYY-J 4X240 mm2 dl. 400,00 m,
ktoý bude ukončený vpoistkovej skrini SR8.ll7 aovetvu č.6 (sluěka) bude vedená zpoistkovej
skľine sRl0.1/2 káblom NAYY-J 4X240 mm2 dl. 430,00 m, ktoqý bude ukoněený v trafostanici
v poistkovej skľini.
Stavebný objekt So 05 VeĘné osvetlenie sa závlahovej vetvy ,,C" DN 300 nedotkne.
VpríloheVámzasielamesituáciečastizávlahovejstavbyvMl:5000aM1:2500sorientačným
vyznačením ěasti zaujmového ilzemia ztxlahy, zźx|ahoých potrubí, navľhovanej stavby a riešených
parciel.
S vydaním stavębného povolenia na stavbu ,,IBv, Lokalita P.Z6 _ [V. etapď' v k.ú. Miloslavov
súhlasíme s nasledovnými podmienkami:
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- majetkopľávne vysporiadat' na paľcelách č. 500/399,500/400, 500/376, 5001425, 5001426
v k.ú. Miloslavov ěasť veĘ/ ,,C", objekt ,,rúrová sieť 3" (evid. ě. 520Ż l33 016) zźwlahovej stavby

,,ZP HŻO II." (evid. ě. 520Ż 133) po udelení súhlasu MPRV SR, najneskôľ pľed zač,atím
kolaudačného konania navľhovanej stavby.
Postupovať sa bude podlä $ 45a ods. 1 a3 ztlkona ě.9Żll99l Zb. o podmienkach pľevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou Ministeľstva pôdohospodárstva
arozvoja vidieka Slovenskej republiĘ k činnosti ľezoľtnej majetkovej komisie ajej postupe pri
nakladaní s majetkom štátu.

- v prípade, že nebudę splnená tato podmienka, nebude Hydľomeliorácie, š.p. súhlasiť
s vydaním kolaudačného ľozhodnutia na navľhovanú stavbu.

Pľi kľižovaní So 04 Distribuěný ľozvod NN _ vetvy č. 1 avetvy ě.6 na parcele č,.477/1 so
závlahovou vetvou,,C4'o DN 250 źiađame dodrŽať nasledovné podmienky:

- kľiŽovanie So 04 Distľibučný ľozvod NN _ vetvy č. 1 a vetvy ě. 6 so zźxlahoým potľubím
navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 ,,Kĺižovanie a súbehy
melioračných zaľiadeni s komunikáciami a vedeniami" z r. 1983

- zahźĄenie prác ozntlmiť min. 14 dní vopred pracovníkovi Hydľomelioľácie, š.p., dislokované
pracovisko Bľatislava _ kontaktná osoba Ing. Beľnát, č.t. 0903 997 967

- presnú tľasu závlahového potrubia žiadame premietnuť do dokumentácie pre stavebné
povolenie

- káblové vedenia v mieste kľižovania so závlahovým potrubím uložiť do chľániěĘ min. 0,5 m
pod závlahové potrubie

- vykopy v mieste križovania vykovať ručne
- k ukoněeniu prác ptizvať zástupcov Hydľomeliorácie, š.p., kÍorí pľotokoláľne (zápisom do

stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác
_ v prípade poškodenia majetku štátu _ závlahového potľubia, ku ktorému má Hydľomeliorácie,

š'p' právo hospodáľenia,je potľebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora
Projektovú dokumentáciu Žiadame doplniť o zákľes závlahového potrubia, veĘ/ ,'C4" DN 250 do
situácie a o vzorový detail kĺiŽovania navrhovaného káblového vedenia so závlahoqým potrubím.
Doplnenú PD žiadame pľedložiť na odsúhlasenie ešte pred vydaním stavebného povolenia.

Ż5.0 l8:
Vo vyjadrení zo dřla l8.04'2018 sme uviedli podmienĘ, ktoľé žiadame dodržať pri návrhu area|izácii
stavby a dokumentáciu k stavebnému konaniu sme žiadali doplniť o zákľes závlahového potrubia,
vetv;/ ''C4" DN 250 do situácie a o vzoroqý detail križovania navrhovaného káblového vedenia (So
04) so zźwlahoým potrubím - vetvou ,,C4* DN 250. V predloženom qýkľese ě. 01 ,,Koordinaěná
situácia"' časť 1. - situácia vM 1 : 500 aěasť 2, - situácia vM 1 : 1000 sú závlahové potrubia
zakľeslené. V uvedenom výkľese je predložený aj ,,Rez kľižovania káblového vedenia so závlahovým
potľubím". Podl'a uvedeného qýkľesu je uloženie kábla 2xNAYY-J 4x35 mm2navľhnuté v pieskovej
vrstve v hlbke min. 50 cm pod vodovodným potrubím (závlahoqým potrubím). Križovanie bude
realizované ručným qýkopom.
S technicĘm riešením kľižovania káblového vedenia (so 04) so závlahoqým potrubím súhlasíme
v zmysle predloŽeného projektu. Zfuoveň pri realizácii stavby źiadame dodrŽať ostatné podmienĘ
uvedené vo vyjadľení zo dňa 18.04'20l 8.
Po ukoněení stavebných prác žiadame predložiť poľealizaěné zameranie kľižovania káblového vedenia
(So 04) so závlahoqým potrubím'

'o 
{ ŕ)T T Śonan nálrnĺ Qn7D _ ílcalz l-lll ě l1TI -sc-oszP/201815761 -Sl zn ĺĺňą )) I) )n1R"

- nemá námietĘ proti rea|izźtcii predmetnej stavby.
1' Pľi realizácii stavby je potrebné dodrżiavať zákon č).79l20l5 Z' z. oodpadoch asúvisiace

všeobecne závázné pľávne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutoěňovania stavebných prác je právnická osoba

alebo ffzická osoba _ podnikatel', pľe ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pľe

ýzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva'
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3. Pôvodca odpadu zodpovedá zanakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa $ 14 _ drźitel'a odpadu
podl'a zttkonaě.7912015 Z. z' o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovať azhromażd'ovať vytriedené
podl'a druhov odpadov apoddľuhov ( katalógovych ěísiel uvedených vo vyhláške ľvĺŻp SR č'
365/2015 Z. z.) ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpeěiť pređ znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom azabezpeěiť spracovanie v zmysle hieľaľclrie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať ridaje z evidencie príslušnému okĺesnému
úradu, odboru starostlivosti oživotné prostľedie vzmysle $ 14 ods. l písm. Đ ag) 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 priľodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný poěas
stavebných prác použije na účely qýstavby v priľodzenom stave na mieste, na ktoľom bol vykopaný,
nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktoým je potrebné naloźiť v súlade so zákonom
o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okľem iného zapojiť sa do systému zbeľu
komunálnych odpadov v obci aj pľe komodity sklo, kovy, biologicĘ rozloŹitel'ný odpad zo zźlhrad
a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úľadu doklady o odbeľe odpadov vzniknuých zrea|izércię stavby a ich
následnom spracovaní opľávnenou osobou, pre úěely vy'jadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle $
99 ods. 1 písm. b) bod 5 zźlkona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. Ż zátkona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pľe úěely
stavebného konania podl'a zźlkona č,. 5011976 Zb. o inemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov' nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podl'a predpisov o správnom
konaní.

29.6. oU Senec, odbor soŽp - úsek oPaK' ě.oU-SC-oSZP-20I815745NIM Zp dfuls.0Ż.ŻO]8:
1. Stavby sa navrhujú mimo zastavaného űzemia obce a v uzemi, pre ktoľé platí pľvý stupeň ochľany
v ľozsahu ustanovení $ 12 zákona.
Ż.R:ealizácia stavby nepľedstavuje ěinnosť podlä zákonav űzemi zakź,zanű.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany .

4. V pľípade nevyhnutného ýrubu dľevín v súvislosti s ľealizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného űzemia obce sa podl'a ztlkona vyžaduje súhlas na výrub stľomov s obvodom kmeňa
nad 40 cm' meraným vo qýške l30 cm nad zemou akľoviých porastov sýmerou nad ŻO m2,
o súhlase na uýrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zźlkonaje príslušná ľozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochľany prírody a kľajiny'
5. V prípade stavby v blízkosti dľevín je potľebné postupovať v zmysle sTN 83 70l0 ochľana prírody
_ ošetrovanie, udržiavanie aochľana stľomovej vegetácie, bod 4.l pri stavebných pľácach sa drevina
chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pľed poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia dľevín. V zelenom
páse ukladať potľubia akáble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov' Výkopové práce vblízkosti
stľomov a kríkov sa budú uskutoěňovať ruěne s dôrazom na ochranu ich koreňoých systémov.
Činnostbu nepoškodiť kmene existujúcich drevín' Naľušené trávnaté porasĘ budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatrtxneĺím.
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný široĘ pás na zalotenie technickej zelene s ľešpektovaním
ochľanných pásiem inžiniersĘch sietí.

29.7. oU Senec-odbor SoŽP, úsek PVnŽP. wiadreĺie č.i.o]J-scjoszP=Żo]]]!l50]8.002-Guzadňą
07 .11.2017
Po preštudovaní predložených podkladov okresný úrad Senec, odbor staľostlivosti o životné
prostredie' konštatuje, že uvedená navrhovaná ěinnosť nespĺňa kľitériá podl'a $ 18 zákona č,.24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie aozmene adoplnení niektoých zákonov v znení
neskoľších predpisov a nedosahuje prahové hodnoty podl'a prílohy č. 8 zákona, preto nepodlieha
zistbvaciemu konaniu v zmysle zźtkona č,.2412006z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostľedie
a o zmene a doplnení niektorych zákonov.
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Zfuoveřl Vás upozońujeme, že podl'a pľílohy ě.8 zákona ě.24lŻ006 Z'z. o posudzovaní vplyvov na
životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov:
-PľojekĘ ľozvoja obcí vľátane a) pozemných stavieb alebo ich súboľov (komplexov)' ak
nie srĺ uvedené v iných položkách tejto pľílohy) v zastavanom území od 10 000m2 podlahovej
plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy' podliehajú zisťovaciemu
konaniu,

-Pľojekty ľozvoja obcÍvľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk, podliehajú
zisťovaciemu konaniu.

29.8. SPP-distribúcia"a.s.. stanovisko č' TDNS/0086/201 8/Gá zo dňa 27.02.20l8:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodrżania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pred ľealizáciou zemných prtĺc a/alebo pľed začatím vykonávania iných ěinností' je stavebník

povinný pożiadať SPP-D o pľesné vyĘýčenie existujúcich plynárensĘch zariadeni na základe
písomnej objednávky, ktoľú je potrebné zaslať na adresu: SPP_distľibúcia, a.s., Sekcia údľžbyo
Mlynské Nivy 44ibo 825 11 Bľatislava, alebo elektľonicĘ, prostredníctvom online formuláru
zverej neného na webovom sídle SPP-D (www. spp-d i stribucia. sk),

- v záujme pľedchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzĘ ďalebo
prevádzky distľibučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vyýěovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vyýčovania nepresiahne 1 hodinu;

- stavebník je povinný oznttmiť zaéatie prác v ochrannom pásme plynárensĘch zariadení zástupcovi
prevádzkovatelä SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel'č,' +42I 332423300) najneskôľ 7 dní pred
zahź$enim plánovaných prác;

- stavebník je povinný zabezpeěiť pľístupnosť plynáľensĘch zariađení poěas rea|izárcie ěinností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárensĘch zariadeni, najmä uýkonu kontroly pľevádzky,
údľžby a ýkonu odborných pľehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
p l yn árensĘ ch zar iadeni;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP_D vstup na stavenisko a ýkon kontľoly realizźrcie
činností v ochrannom pásme plynárensĘch zaľiadení;

- stavebník je povinný ręalizovať qýkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú stľanu
od obrysu existujúcich plynárenskýclr zariadení v súlade s STN 73 3050 až po pľedchádzajúcom
vyĘýěení plynárensĘch zariadení výhľadne ľučne bezpoużitia strojoqých mechanizmov;

- ak pri qýkopoých pľácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním qýkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloŽenia qýstražnej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebrrého denníka;

- prístup k aĘmkol'vek technologicĘm zariadeniam SPP_D nie je povolený a manipulácia s nirnije
prísne zakźĺzaná, pokial'sa na tieto práce nevďahuje vydané povolenie SPP-D;

- odkrýé plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia bý poěas odkľýia zabezpeěené proti
poškodeniu;

- stavebník nęsmie nad trasou plynovodu rea|izovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doteľajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade Zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariađenia
a poklopy plynáľensĘch zaľiadení osadiť do novej úľovnę teľénu;

- katdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izo|trcię potľubia, musí bt' ihneď
ohlásené SPP_D na tel ě. 0850 l ll727;

- upozorňuj eme, źe SPP-D môže pľi všeĘch prípadoch poškođenia plynárensĘch zariadeni podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (soD' ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochľannom ďalebo bezpeěnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podlä ustanovení
Zttkona o eneľgetike pokutu vo výške 300'- € až 150 000,- €, poškodením plynáľenského
zaľiadenia môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podl'a $ 284 a $
285, prípadne tľestného ěinu poškodzovania a ohľozovania pľevádzky všeobecne pľospešného
zaľiadenĺa podl'a $ 286 alebo $ 288 zakona č:.30012005 Z.z. Trestný zttkon,

- stavebník je povinný prirealizácii stavby dodľžiavať ustanovenia Zttkona o energetike, Stavebného
zźlkona a iných všeobecne zÍx'đzných pľávnych predpisov, ako aj podmienĘ uvedené v Zápise
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zvyýč,enia plynárensĘch zariadení ataktięž. ustanovenia TechnicĘch pravidiel pre plyn (TPP)
najmä 702 02,70Ż 0I,906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať azohl'adniť existenciu plynáľensĘch zariadení ďalebo pri
ochranných ďalebo bezpečnostných pásiem;

- stavebník je povinný pľi súbehu a kriŽovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynáľensĘmi
zariadeniami dodľŽať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárensĘých zariadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby' kontľolné šaclrty, tľvalé poľasĘ a pod.

OSOBITNE PODMIEITII(Y :

- žiadame ľešpektovat'všetĘ plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatívy

?o Q Ślnrlnlr Telclłnm q c rrrrerlené rr sfqnnrric'Lrl ě 6(11ĺ RÔ45nq zť, rlřlq 16 ľD )o1R
- Pľe vyznaěené záujmové dôjde do styku so sieťami elektľonicĘch komunikácií (ďalej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI sLovAKIA, s.r.o.
- Počas rea|izěrcie stavby dodľźať podmienĘ uvedené v stanovisku č. 66l l804509 zo dňa 16.02.2018
Všeobecné podmĺenĘ ochľany SEK
1. V pľípade, źe zámer stavebníka, pľe ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma týchto sietí'
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiťl
oochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok uľěených zamestnancom Slovak

Telekom, a.s.
.Vypracovanie projekÍovej dokumentácie v prípade potreby pľemiestnenia telekomunikaěného

vedenia
oOdsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potľeby premiestnenia telekomunikaěného vedenia
V lokalite pľeđmetu Vašej žiadostije oprávnený vykonávať prźrce súvisiace spľeložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikaěnej prípojĘ) iba zmluvný paľtner: Július Varga, iulius.vaľga@nevitel.sk'
0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadeni (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou'
2. Pri aĘchkolŤek pľácach, ktoľými môžu bý ohľozené alebo poškodené zaľĺadenia, je
žiadatel' povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatrenia Ęm,źe zabezpečíz
oPred zaěatím zemných prác vyýěenie 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, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
oUpozoľnenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku t 30 cm

skutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povrchu teľénu
eUpozornenię zamestnancov, aby pľi pľácach v miestach ,ryslqrtu vedení azariadeni pľacovali

s najväčšou opatrnostbu a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náľadia (napľ. hlbiace stroje)
oAby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeěené proti akémukol'vek ohrozeniu,kľádeżi a poškodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na kaŽdú stranu ođ vyznaěenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zak'rýim ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie kaŽdého poškodenia zariađęnia na telefónne ěíslo 12129
ooverenie ýškového uloženia zariađenia ruěnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s'ľ.o. nezodpovedajű za Zmeny priestoľového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade' že počas výstavby je potrebné Zvýšiť, alebo zniżiť kľytie tel. káblov je
toto moŽné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavĘ napojenĺa lokaliĘ' resp. objektu' na VSST (veľejná siet' ST) je
potľebné si podat' žiađost' o uľčenie bodu napojenĺa (ĺ!nĽ.telelĺ9msk).
4.Ziadame dodľžat'platné pľedpisy podl'a sTN 73 6005 pľe priestorovú úpľavu vedení v plnom
ľozsahu.

29.10. MV SR ORPZ v Senci.oDl. č. ORPZ-SC-ODI-1-075|2018 zo dřla 15.02.2018
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oDI Senec s pľedloženým návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle pľedloŽenej žiadosti
a projektovej dokumentácie po posúdení dopľavno _ bezpeěnostnej situácie v danej lokalite sr'ihlasÍ za
splnenia nasledovných pođmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia bý' riešené v súlade s STN 73 6056 (bod ě. 18), tak, aby bol
zabezpeěený ntieżiý ľozhľad pri vychádzani zpozemkov na komunikáciu _ žiadame stavebný úrad"
ab}, pri povolbvaní oplotení striktne zabezpečil dodľžanie uliěnej ěiary. tj. 2.0 m od okraja vozovky.
- odstupy a za|omenia oplotenia pozemkov musia byt' v súlade s požiadavkami STN 73 6102
o rozhläde v kľižovatkách,
- objekty meľacích zarladęni inžinieľsĘch sietí poŽadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoľu
komunikácií,
- priechody pre chodcov poŽadujeme osvetliť veĘným osvetlením v zmysle vyhlášky č,.9/2009 Mv
SR a STN 736110,
- chodníĘ požadujeme riešiť bezbariérovou úpľavou v mieste styku s komunikáciou v súvislosti
s pohybom telesne a zľakovo postihnuých osôb, v zmysle pľávnych noriem a technicĘch predpisov
(vyh láška č,. 9 l Ż009 Z.z',vyhláśka č:. 53Ż l 2002 Z'z.),
- pre poheby každého z ľodinných domov musia bý' navrhnuté minimálne 3 parkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku' z tohto poětu bude jedno miesto určené pľe návštevy v zmysle STN 73

6110/Z2 (do celkového poětu môŽme zarźttať aj gartňové státie),
- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šíľĘ pril'ahlého jazdného pruhu, spodný okłaj DZ (aj

dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povrchom ěasti komunikácie, v ktoľej je znaěka umiestnená,
v zmysle STN 018020,
- toto stanovisko nenahľádza povolenia iných správnych a dotknuĘých orgánov aorganizácii aplati 6
mesiacov od vydania. Akákoltek zmena vyššie uvedenej stavby máł za následok neplatnosť stanoviska
ODI SC,
- Investor pľed zaěatím stavebných pľác zasahujúcich do dopravného priestoru pril'ahlých
komunikácií, je povinný pľedložiť pĄekt organizÁcie dopľavy poěas ýstavby _ prenosné dopravné
značenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pľed jeho zaěatim,
- TDZ, żiađame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pľed kolaudaěným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch'
- oDI Senec bude oznttmené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkěnosť
osadenia nlač,eniapočas prác, najneskôľ 24hod. pred začiatkom osadenia DZ.
- oDI Senec źiada, aby bol věas informovaný o pľípadnýclr zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol včas pľizvaný ku kontľole použitia resp. osadenia dopľavného znaěenia.
Doporuěujeme pľíslušnému stavebnému a obecnému úľadu. aby ľozvoiové poplatky. vyberané obcou
na základe Zákona ě. 44712015 Z.z' v aktuálnom znení. boli použité na doriešenie technickej
infľaštľuktúry v danej lokalite napr. dobudovanie chodníkov a zv:ŕšenie tak bezpeěnosti chodcov ako
aj obyvatelbv obce.
K použitiu odsúhlaseného trvalého a dočasného dopľavného znaěeniaje potrebné Ęvdať uľčenie (8 3
Zákona ě. l35/196l Zb). ktoľé žiadamę zaslať k hore uvedenému ěíslu.

29. l 1. SVP. š.p.. v.vjadľenie ěj. CS SVP oZ BA 541201 8/7l zo dňa l 5.05.20l 8 :

SVP' š.p', oZ Bratislava ako správca vodných tokov a povodia po oboznámení sa s predloženou
dokumentáciou súhlasí pri dodrŽaní nasledujúcich podmienok:

l. K umiestneniu stavby a technickému ľiešeniu nemáme pripomienĘ.
2. Pri realiztlcii żiadame dodrŹať ustanovenia z,tlkona č,.36412004 Z'z. o vodtrch
3. Územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Żitného ostľova, na základe čoho

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

14.0Ż.20l8:
Projektová dokumentácia spíňa požiadavky bezpeěnosti technicĘch zaľiadeni, v ľozsahu podl'a
pľedloženej pľojektovej dokumentácie.
odborné stanoviskoje vydané pre účely stavebného povolenia'
Upozoľnenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

r
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- Pracovné prostriedĘ _ technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentáciije možné uviesť
do prevádzky v zmysle $ 13 ods. 3 a 4 zákona č,. 12412006 Z. z' v znęni neskorších predpisov a $ 5
ods. l nariadenia vlády sF.č,.392/2006 Z. z.len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpeěnosti
a ochrany zdravia pľi pľáci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvym pouŽitím' aby
sa zabezpeěila ich správna inštalácia a ich spľávne fungovanie.

- Sprievodná technická dokumentácia k navľhovaným technicĘm zariađeniam musí bý'vypracovaná
v štátnom jaryku najmenej v rozsahu 

',Návodu 
na pouŽívanie" (inštrukčná príruěka pre používatelä)

v zmysle él. 1.7.4.2 prílohy ě. I Smeľnice Európskeho paľlamentu a ľady 2006/42lBs a ěasti 6.4 STN
EN ISO 12100.

Upozornenie:
- Pľojektová dokumentácia obsahuje neplatné právne predpisy napľíklad sTN 330300, STN 330165,
srN 332000-5-523, STN 332310, STN 332320, STN 342410, STN 334510.

Poznámka:
TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o. 

'môže 
vykonať inšpekciu podl'a STN EN ISO/IEC 170Ż0:2012 posúdením

súladu vyhotovenia stavby a technických zariadeni, ktoľé sú v nej inštalované alebo namontované,
s požiadavkami bezpeěnosti technicĘch zariadeĺi ( v príslušnej etape ýstavby _ technichý dozor
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko platiza ťýchto podmienok:
Upozornenia budú odstľánęné ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodržané všeobecné zÁvazné pľávne predpisy.
VýsledĘ inšpekcie podané v tomto odboľnom stanovisku sa vzt'ahujú len k posudzovanej
dokumentácii' odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜv SÜD Slovakia s.r.o. a zźtkaznika
ľozmnoźovať inak než vcelku

29.14. Kraisloŕ namiatkouÍ riľad Bratislava. ztyázné stanovisko zn. KPUBA-2O17/23496-
2187 872|PRA zo dňa 08.l 1.20l'I :

Súhlasí s umiestnenim aręa|iz.źlciou predmetnej stavby, ktorá sa nedoýka náľodnej kultúľnej
pamiaĘ evidovanej v Ústrednom Zomame pamiatkového fondu SR a nenachádzasana
pamiatkovo m inemi, s podmienkou :

- V prípade archeologického nálezu nźiezca alebo osoba zodpovedná zavykonávanie pľác podl'a $ 40
ods.2 a3 pamiatkového zákona oznćlmi nález KPU anźilez ponechá bezo zmeny aŽ do obhliadky
KPU alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto zźlviizné stanovisko po uplynutí tľoch rokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť' ak nedošlo
k jeho použitiu na účel, na ktoré je uľěené. Neuplatňuje vecne pľíslušné ztlujmy na uľbanisticko-
aľchitektonickom riešení predmetnej stavby aje podkladom pľe vydanie rozhodnutia stavebným
úľadom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

'o 
ĺ 5 RvŚ c c wiąŕĺrcnip. ř. 64RQl4i)nD0] R/Me zn rĺňn ol o? 

'Ô1RI. Z hl'adiska situovania navľhovanej stavby
- k projektovej dokumentácii pre vydanie územného ľozlrodnutia sme zaujali listom zĺ.
45362/402012017 ll|lĺe zo dňa 19 .l0 .2017 , podmienĘ ktoľého źiadame dodrtať .

- pri ręalizácii stavby źiadame rešpektovať exist. vodovodné akaĺa|izaéné potrubia vľátane
ochľanného pásmao vsúlade so zák. č,.44ŻlŻ002Z'z.- š 19,, oveĘných vodovodoch aveĘných
kanalizáciách".
Akákol'vek ěinnosť v ochľannom pásme našich zariadení môŽe byť vykonávaná iba so súhlasom
a podl'a poĘnov BVS.
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme' trasovanie podzemných IS
sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005, pľi budovaní stavebných objektov rešpektovať ochľanné
pásmo existujúcich i navrhovaných VH sietí - v súlade so zák' č,. 44212002 Z.z. ,,O verejných
vodovodoch a veľejných kanal'iztrciách" - $19.
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky.

29.16. Mo SR. ASM Bratislava. wiadrenie ě.i. AsM-30_237Żlz0l7 zo dňa02'10.2017
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S realizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasíme pľi splnení niŽšie uvedených
podmienok. Investor /projektanť je povinný infoľmovať o dchto podmienkach príslušný územný
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinieľske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v pľiestoľe stavby
evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, Že nedôjde ku zmenám v hlavných paľametroch stavby ( situovanie,
zqýšenie objektov, ľozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva ľoky a to súěasne pre všetĘ dälšie stupne projektu i pľe všetĘ d'alšie konania.
Na jeho zźlk|ade je možné vydať územné i vodohospodárske ľozhodnutie a stavebné povolenie.
Investoľ (pľojektant) je povinný doruěiť ho v odpise všethŕm ďalším orgánom a organizáciám, ktoľé
budri na akcii zainteresované, aby sa zabráni|o ďalšiemu preľokovaniu.

to 7 ppÔŕ] Tq s.ľ {o?tnlRRES-
- v danej lokalite obec Miloslavov, katastľálne rizemie Miloslavov' par. č. 500/82, 500/98, 500ll9Ż,
5001376,500/399-500l43l, 503ĺ2, 440/l, 477/1, názov stavby ,,IBV, RZ6 _ IV. etapa", nemáme
položené ľozvody káblového distribuěného systému.

)g R MICHLOVSKY snol o wviarlrenie ě RA-057sĺ)'o1R z'o dňa l9 02' 20l 8:1 s

adrenie zo dňa1

- nedôjde ku stretu PTZprevádzkovatel'a oľange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bľatislava

29. 1 9.osobitné podmienĘv:
- Stavebník je povinný pri ľealizácii stavby dodržiavať čistotu a poriadok podl'a VZN obce

Miloslavov
- Stavebník je povinný ěistiť stavbou znečistené pril'ahlé komunikácie.
- Dodávatel' stavby je povinný zabezpeěiť, aby stavebné mechanizmy pred ýjazdom Zo

staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne oěistené a nedochádzalo k jej
znečisťovaniu, čo by mohlo mať za následok zníŹenie bezpečnosti cestnej pľemávky.

- Pri úprave terénu je potrebné dbať na to, aby nedošlo kpoškodeniu už vybudovaných
inžiniersĘch sietí. Takisto je pri rea|izácii zemných prác potrebné dbať na to, aby nedošlo
k poškodeniu okolo stojacich budov či prípadnému narušeniu ich statiky.

V stavebnom konaní neboli vznesené žiadne námietĘ űčastníkov konania ani dotknutých
oľgánov.

Odôvodnenie:
Stavebník: LT Ibn/EST s.r.o., AlŽbetin Dvoľ 1452,900 42 Miloslavov, IČo: 51 002 566 v zast.

DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,900 42 DunajskäLuinä podal dňa l4'03.2018 na tunajší stavebný
úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pľe stavebné objekty: ,' So 05 Verejné osvetlenie, So 08
Zemné prípojĘ NN" na pozemkoch parc. č'. 5001376,5001399 až.500/428,500/430, 500l43I,440/I
k.ú' Miloslavov, ktoré sri súěasťou stavby ,,IBv RZ 6, rV. etapa _ Technická infľaštruktúľa a
komunikáciď', doloženú pľojektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie, vypľacovanú
zodpovedným pľojektantom: JANELE, s.r.o.' 956 38 Pochabany 104 - Ing. Marek Gešnábel, overenej
v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto ľozhodnutia.

Vlastníkom pozemku parc. č' 500/376, 5001472, 500ĺ414, 500ĺ427,5001422' 5001423' 5001424,
5001425 je spoloěnosť LT INVEST, s'r.o. Alžbetin Dvor 1452, 900 4Ż Miloslavov _ podl'a LV ě.

Ż62l.
Vlastníkom pozemkov parc. ě. 440ll je obec Miloslavov _ podlä LV ě. 440. Stavebník preukázal

v stavebnom konaní 
''iné 

právo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2
stavebného zttkona vspojení s $ 139 ods.l stavebného zákona, ato nájomnou zmluvou uzatvorenou
dňa 12.07.20|8.

K pozemkom parc. ě. 500/399 _ 500/4Il, 500l4I3, 500/415 _ 5001420, 5001426 _ 500/4Ż8,
500/430 a500l431 stavebník preukázal vstavebnom konaní ',iné 

pľávo" vzmys|e $ 58 ods.2
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stavebného zákona v spojení s $ 139 ods.l stavebného zákona _ Zmluvy o bezodplatnom prenechaní
lživania pozemku na úěely v'ýstavby inžinieľsĘch sietí a prísfupovej komunikácie.

Dňom podania žiadosti bolo zaěaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaéatie konania
o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania, dotknuĘým orgánom
a organizźrciám oznámením č:. 845lŻ018/KK zo dřla20.06.20l8.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj.
sU-34I9/20l7-20l8lKK zo dňa 10'0l.2018, pľávoplatné dňa 12.02.2018. Stanoviská
a poŽiadavĘ ričastníkov konania a dotknuých oľgánov, uplatnené v tomto konaní, boli preskúmané,
skoordinované azahmuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Námietky ani pripomienĘ úěastníkov konania ani dotknuých oľgánov neboli vznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úrad preskrimal žiadosť a pľiloŽené doklady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 až $ 66 stavebného zákona priěom zisti|, že povolením stavby nebudri
ohľozené verejné zźtujmy ani právom chľánené zźtujmy ostatných účastníkov konania'
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

_ Západoslovenská distribuěná, a.s, zo dňa 04.04.201 8
- oRkIazZ v Pezinku ěj. ORHZ- PK2-2018/000358-2 zo dÍlazl.02.2018
- HYDROMELIORÁCIE,š.p., vyj adre nie ě. 909 -2 l 1Ż0 l20 18 zo dňa 1 8. 04.20 1 8
- HYDROMELIORÁCIE' š.p', vyj adrenie č). 27 68-2l lŻ0 /2o l 8 zo dřla 25.06.20 1 8
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oH, č.oU-SC-osZP/20t8/5761-Sl zo dňa 22.02.2018
- oÚ Senec, odboľ soŽp _ úsek oPaK, ě.oU-sC-osZP-2o18l5745NIMzo dňa l5.02.2018
- oÚ Senec-odbor SoŽP, úsek PVnŽP' vyjadrenie čj.oU-Sc-oszP-2ol7l0l5018-002-Gu zo dňa

07.1r.2017
- SPP-distľibúcia,a.s., stanovisko ě. TDA{S/0O86/2018lGźLzo dňa27.02.2018
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku č,.6611804509 zo dňa 16.02.2018
- Mv sR ORPZ v Senci,oDl, ě. oRPZ-sC-oDI-1-075l2018 zo dřla 15.02.2018
_ sVP' š.p., vyjadrenie ěj. CS SvP 0ZBA 54/20l8l7l zo dřla 15.05.2018
- TÚV SÜD Slovakia s.r.o.' odboľné stanovisko ev. ć,.0253l20ll8/BT/os/DoK zo đřla |4.0Ż.20118
- KPÚ Bratislava, zźlv'ázné stanovisko zn. KPUBA-2ol7lŻ34g6-2l87872lPRAzo dňa 08.ll.2017
- BVS, a.s', vyjadľenie ě. 6489l4020/2018/Me zo dňa 0l.03.2018
- Mo SR' ASM Bratislava, vyjadrenie ěj. ASM-30-2372l20l7 zo dř:n02'10.2017
- PROGRES-TS' s.ľ.o., vy'jadľenie zo dřla 15.02.2018
- MICHLOVSKY, spol' s ľ'o., vyjadrenie ě. BA-0579/2018 zo dňa 19.02.2018

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

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo qýške 100.- Eur podlä
položĘ 60 písm.g) zákonač,.l45ll995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších pľedpisov.

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

predpisov, proti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok)' a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov I 81 .

Rozhodnutie je po vyěeľpaní riadnych opravných pľostriedkov preskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poľiadku (zźlkon ě' 16212015 Z.z.).
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Rozhodnutie sa doľučí :
účastníkom konania verejnou vyhláškou:

l . LT INVEST s.r.o', Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov
2. DJ engineeľing s'ľ.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lutntt
3. obec Miloslavov, 900 4Ż Miloslavov 181

4. Známymaneznámym účastníkom konania - právnicĘm afyzickým 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 úľadnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
ztlkonač,.7111967 Zb. o správnom konaní v znení nęskorších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doruěenia.

Potvľdenie oznámenĺa konania verejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dřn ,f (. 4 . bł ł Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podpis Peěiatka, podpis

Na vedomie:
1' LT INVEST s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov - nemá úěinĘ doruěenia
2. DJ engineering s.r'o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lužná - nemá úěinĘ doruěenia

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