
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

C j.D-847lŻ0l8/KK V Miloslavove 14.08.2018

STAVEBNÉ povor,ENIE

obec Miloslavov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a úěelové
komunikácie podl'a $ 2 písm. a) bod 3' zákona č).41612001 Z.z. o prechode niekto4ých pôsobností
zorgtnov štátnej správy na obce ana vyššie územné celĘ v znení neskorších pľedpisov, podl'a $ 3a
ods.4 zákona ě.13511961 Zb' o pozemných komunikáciách vznení neskorších predpisov (cestný
zźtkon), podl'a $ 120 zźtkona č'.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon) a podlä $ 46 a $ 47 zźlkona ě'7111967 Zb. o správnom konaní
v zneni neskoľších pľedpisov (spľávny poriadok), nazźlklade vykonaného konania rozhodol takto :

podl'a $ 66 ods.l stavebného ztlkona v spojení s $ 10 vyhl.MŽP SR ě'45312000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenio stavebného zákona

povol'uje

stavebný objekt ; sl so 06 Komunikácie a spevnené plochy'í
ktoý je súčasťou stavby : ,,IBV RZ 6, [V. etapa - Technická infraštruktura a komunikźrciď',

stavebníkovi : LT II\MEST s.ľ.o.' Alžbetin Dvoľ 1452, 900 4Ż Miloslavov,IČo: 51002 566

miesto stavby : pozemok parc.ě. 5001376,440ll' k.ri. Miloslavov

účel stavby : inžinieľska stavba _ mięstna komunikácia

Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané :
Rozhodnutie o umiestnení stavby : ,,IBV RZ 6, IV. etapa - Technická infľaštruktúra a

komunikáciď', bolo vydané obcou Miloslavov pod čj. su-34l9l2o17-20t8/KK zo dřla l0.01.2018,
pľávoplatné dňa 12.02.2018.

1. Stľučný popis:
IBV je situovaná v extľavilĺĺne obce Miloslavov časť Alžbetin dvor. V súčasnosti sa na ľiešenom
űzemi nachádza zatrávnená plocha bez vyuźitia. Projekt ľieši miestne cestné komunikácie
v predmetnom území vľátane ich napojenia na okolitri cestnú sieť.
Lokalita je ohraniěená zo záryadnej strany existujúcou zástavbou na Štvľtockej ulici, zo severnej
a ýchodnej strany ornou pôdou az juŽnej strany lokalitou vybudovanou v ľámci 3.etapy stavby IBV-
RZ6 (Kĺaskova ulica ľesp. Kukučínova ulica). Zástavba rodinných domov na Štvrtockej ulici je
dopravne obsluhovaná pomocou nemotoristickej komunikácie f.t. Dl so šírkou cca 6,00 m. Po oboch
stľanách komunikácie sa nachádza zeleň so šíľkou cca 1,00 m' Komunikácia sa d'alej napája pomocou
prieseěnej kĺiŽovaĘ na Hlavnú ulicu ( cesta III. triedy). Kukuěínova ulica fuoľí hlavnú distľibuěnri os
riešeného űzemia ako aj celej okrajovej časti mestskej ěasti AlŽbetin dvor. Dopravná obsluha je totiž
zabezpeěovaná pomocou miestnej obslužnej komunikácie funkěnej triedy Cl kategórieMo 70,Ż5 /40'
Na cestu lll'tľiedy sa napája pomocou stykovej svetelne neriadenej kriŽovatĘ so samostatným
odboěovacím pľuhom v smeľe od Bľatislavy.

2. Rozdelenĺe a funkčné paľametľe komunilĺĺcií :

Dopľavná obsluha IBV je navrhnuta pľostredníctvom miestnej obslufuej komunikácie f.t. Cl
(Mo10,25l40) (VETVA ,,A") a miestnej obslužnej komunikácie f.t. C1 kategórie Mo 6'0130 (VETVA
,,B").
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Vetvą-Á1 sa napája na exisĘúcu komunikáciu f.t. C1 vjej severnom ukoněení. Komunikácia má v celej
dĺžke rovnaké šíľkové usporiadanie, ktoľéje nasledovné:

- 1,50 m vsakovaciaryha,
- 0,50 m vodiaca čiara + spevnená krajnicą
-3,25 m jazdný pruh'
-3,Ż5 m jazdný pruh,
- 0,25 m vodiaca ěiaľą
-2,00 m odstavný pruh,
- 2,00 m chodník.

Vetva ..B" sa napája zľavej strany v smere staničenia a pozostiĺva z miestnej obslužnej komunikácie f.t' 3.

Vetva ,B" sa na vetvu ,,A" napája pomocou oblúkov s polomeľmi 7,00 m a pokľaěuje pľiamou tľasou
s nasledovným šírkoqým usporiadaním.

- 2,00 m chodník,
-2,50 m jazdný pruh,
-2,50 m jazdný pruh,
- 2,00 m vsakovacia ryhą

Vetva,B" sa napt$ana existujúcu komunikáciu na Šwrtockej ulici pomocou oblúkov s polomeľmi 7,00 m
resp. 9,00 m.
Celková dlŽka vetvy ,,B" j€ 263,74 m'

Zźlk|adný prieěny sklon komunikácie a chodníka je 2%o. Prieěny sklon je jednostľanný s klesaním smeľom
k vsakovacej ryhe, ktorá je od komunikácie oddelená pomocou zapusteného cestného betónového
obrubníka. Vsakovacia ryha bude vysypaná rieěnym štrkom fÍ.32-63 Ílm apo obvode bude obalená
pomocou sepaľačnej geotextílie Fibeľtex 200 ým2.
Na pľepojenie peších t'ahov je navrhnuý cezvetvy,/." pńechod pre chodcov so šírkou 3,00m. ChodníĘ
v mieste priechod pre chodcov sú navrhnuté s bezbaľiérovou úpravou spoěívajúca v zapustení obrubníkov
s vyr1ýšením max' 0,02 m a s osadením dlažby pľe nevidiacich (varovný a signálny pás).
Celková plocha miestnej obslužnej komunikácie f.t. cl (vetva,,A"): 868 m2

Celková plocha nemotoristickej komunikácie f.t. C3 (vetva,'B"): 1390 m2

Celková plocha chodníkov: 735 mŻ

3. Napojenie na jestvujúce komunikácie :

Navľhované územie sa z východnej strany napź|a na existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu f.t. C1
(Mol0,Ż5l40), ktorá bola zĺealizovaná v rámci 3.etapy stavby IBv - RZ6. Existujúca komunikácia
pozostáva z dvoch jazdných pľuhov so šíľkou 3,Ż5m a z odstavného pľuhu š. 2,00 m. Po pravej strane
(v smere od cesty IIVI054) sanachtldza popri komunikácii chodník so šíľkou 2'00 m. Kukuěínova
ulica tvoľí hlavnú distľibučnú os riešeného ilzemia ako aj celej okľajovej časti mestskej časti Alžbetin
dvor. Dopravná obsluha je totiž zabezpeč,ovaná pomocou miestnej obslužnej komunikácie funkěnej
triedy Cl kategórie Mo 10,25 l40. Na cestu Ill.triedy sa napája pomocou stykovej svetelne neľiadenej
kižovatĘ so samostatným odboěovacím pľuhom v smere od Bľatislavy.

4. Skladbavozovkv:
KoNSTRUKCIA MIESTNEJ oBSLUZIYEJ KoMIJNIKÄCIE F.T. cl
- Asfaltobetón Ac 11 o,50l70 40 mm
- POSTREK ASFALT. SPoJov. Z CESTI\IEHO ASFALTU 0,5kým2
- Asfaltobetón AC 16 L,70l100 50 mm
- PoSTREK ASFALT. SPoJov. Z CESTNÉHo ASFALTU 0,5kým2
- Asfaltobetón AC22 P,70ll00 80 mm
- PoSTREK ASFALT. sPoJov. Z cEsTNÉHo ASFALTU 0,5kým2
- Cementom stmelená zrnitázmes CBGM Csĺlo l80 mm
- štrkodrvinafr.\-3Ż Šo. 3t.s G" 200 mm

STN EN I3108-I
STN EN 13808
STN EN 13108.1
STN EN 13808
STN EN I3108-I
STN EN 13808
sTN 73 6124-1
sTN 73 6126

Ż

spolu 550 mm



KoNŠTRUKcIA MIEsTNEJ oBsLUŽľnĺ xoľĺuľrxÁcln F.T. c3
- cestný betón TR.III CBIII 180 mm
- štrkodrvinafľ. O-3Ż ŠD, 31,5 G" 150 mm
- štrkodrvinafu.}-32 Šl. 3l.5 G" 22O mm
spolu 550 mm

STN EN 206.I
STN 73 6l2ó
sTN 73 6126

KoNŠTRUKcIA PoJAZDNÉrĺo crłoDNÍKA
- betónová dlaŹbazámková, farba šedá DL
- kamenná dľvina fT.4-8 L 4l8
- Cementom stmelená zrnitázmes CBGM Csĺlo
- štľkodľvinafr.}-32 ŠD.31.5 G"

80 mm
40 mm
50 mm
180 mm

srN 1338
sTN 13242
STN 73 6lŻ4-|
sTN 73 6126

spolu 450 mm

PoŽadovaná hodnota modulu deformácie Edef2 na úľovni podložia (pod vrstvou štrkodrvy) je Edeť2
>45MPa a súčasne musí bý dodľžaný pomeľ hodnôt Edef2lBdef1<2,5.

5. obrubníky:
Chodník bude od komunikácií oddelený pomocou cestného bet. obrubníka so skosením osadeným
naležato.
Chodník bude od zelene oddelený pomocou betónového záhonového obľubníka.
V mieste bezbariérového prechodu bude komunikácia od chodníka oddelená pomocou betónového
cestného obrubníka bez skosenia s maximálnym vy'ĺ4ýšením 0,02 m.

ó. odvodnenie:
odvedenie daždbých vôd z komunikácií a chodníkov bude pomocou prieěneho apozdiżneho sklonu do
pasu vsakovacej ryhy vysypanej triedeným ľiečnym štrkom fu. 32-63 mm a po obvode bude obalená
pomocou separaěnej geotextílie Fibeľtex 200 ým2.

7. Cestné značenĺe:
Dopľavné znaěky budú umiestnené podl'a situácie pľílohe č.6 Trvalé dopľavné znaěenie' Zvislé
dopľavné znaěĘ budú osadené svojim obrysom min. 0,50 m za okrajom komunikácie. Zvislé DZ
navrhujeme pozinkované s lemom, zźk|adných rozmerov. Výška spodného okľaja dopravných znaěiek
nad vozovkou musí bý min. 1,20 m, v mieste peších tľás 2,lm.
Navrhnuté dopravné znaěĘ a dopravné zariadenia musia zodpovedať STN 018020 (Dopravné znaěky
na pozemných komunikáciźrch) a musia bý' v srilade s vyhláškou MV sR ě. 9/2009 Z. z', STN EN
12899-| aTP 4/2005 Technické podmienĘ _ Použitie zvislých a vodorovných dopľavných znaěiek na
pozemných komunikáciách .

8. StaticlĺĺĹ dopľava:
V lokalite F.Z-6ĺrv. etapa je povolené statie motoroqých vozidiel qýluěne na súkľomných parcelách
(mimo dopravného priestoru veľejných komunikácií ). Pri povolbvaní jednotłiqých RD realizovaných
v rámci lokality sa vyžaduje vybudovanie 3 ks parkovacích státí pre vozidlá sk. ol na pozemku
investoľa _ prislúchajúcemu k príslušnému RD.

Pľe uskutočnenie stavby sa podl'a $ 66 ods.2 SZ stanovujú tieto záv'ázné podmienĘ:
1/ Stavba sa bude rea|izovať podl'a projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie'
vypracovanej v 03/Ż017 zodpovedným projektantom: Jfcon, s.r.o., DľuŽstevná 942/6, 03l 0l
Liptovský Mikuláš _ Ing. Viktor Neumann, reg. č. 577l*I2, oveľenej v stavebnom konaní o povolení
stavby, ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia. Każdázmena oproti schválenej projektovej
dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úľadom.
2/ Pred zaěatím stavebných prác je nevyhnutné podrobne Ęirýěiť všetky inžinierske siete na
dotknutom pozemku ako i pril'ahlých, stavebnou ěinnosťou dotknuĘých parcelách. Za správnosť ako
i kompletnosť vy{ýčenia inžiniersĘch sietí v plnej mieľe zodpovedá investor.
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3/ Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sĘ' Stavebník písomne ozntlmi názov zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skoněenia qýberového konania adoloží na stavebný úrad oprávnenie zhotovitel'a na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.l. stavebného ztlkona.
4/ Stavebník je povinný písomne oznámiť zaěatie stavby ($ 66 ods'2 písm.h/ SZ).
5/ Stavba bude dokoněená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto ľozhodnutia.
6/ V prípade, ak termín nebude môcť bý' dodržaný, stavebník pożiada o pľedlženie doby ýstavby.
7/ So stavbou možno zaěať aż po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia'
8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nęzač,alo do dvoch rokov odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 SZ)' Platnosť stavebného povolenia je možné prediziť na žiadosť
stavebníka podanej v primeľanej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné povolenie
a ľozhodnutie o pľedlžení jeho platnosti sű zttväzné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70 SZ)'
9/ Stavebník zabezpeěí vyĘýěenie priestorovej polohy stavby opľávnenou osobou ($ 75 ods.i
stavebného zákona) a pľi kolaudácii stavby predloŽí stavebnému úradu doklady o vy{ýčení
priestorovej polohy stavby ($ 75a ods.4 stavebného zákona).
10/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : ntlzov stavby; meno stavebníka; názov zhotoviteľa; meno kooľdinátoľa bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zać,atia a dokončenia stavby;
11/ Na stavbe musí bý' vedený stavebný denník od pľvého dňa pľípľavných prác aŽ do skončenia
stavebných prác ($ 46dsZ).
t2/Po celú dobu qýstavby musia bý zabezpeěené podmienky pľe qýkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorsĘý dozor projekÍanta.
13/ Stavebník musí zabezpeěiť, aby počas celej doby qýstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom oveľená pľojektová dokumentácia stavby, pľávoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
l4l Pri realizácii stavby musia bý v zmysle $ 43e stavebného zźlkona dodľžané všeobecné technické
požiadavky na qýstavbu, vrtttane všeobecných technických požiadaviek na stavby użívané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie (vyhl.ě.532l2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podľobnosti o všeobecných technicĘch požiadavkách na qýstavbu a o všeobecných technicĘch
požiadavkách na stavby użivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie).
15/ Dodľžiavať ustanovenia vyhlášĘ MZ SR č). 549ĺ2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti
o prípustných hodnotrích hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí.
1ól Stavebnú ěinnosť, ktoľá svojimi úěinkami obťažuje okolie aje zdľojom hluku, otľasov aprachu,
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 primeraný odpoěinok a priaznivé Životné
prostredie v zmysle zétkona č,. 46011992 Zb. v zneĺi neskoľších predpisov.
17lPri uskutoěňovaní stavby musia bý dodľŽané ustanovenia vyhlášky Ministeľstva práce, sociálnych
vęcí a rodiny sR č,. I47/Ż013 Z'z. v zneni neskoľších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti a ochľany zdravia pri stavebných pľácach a prácach s nimi súvisiacich
a podľobnosti o odbornej spôsobilosti na ýkon niektoých pľacovných činností.
18/ Stavebník zabezpeéí na stavbe dodľŽiavanie zźlkona č,. 525/1990 Zb. v zneni neskorších zmien
a doplnkov, o poŽiarnej ochľane.
19/ Stavebnik zabezpeěi dozor na stavenisku po ukončení pľác z hl'adiska pľotipožiarnej ochľany, aby
počas neprítomnosti pľacovníkov na stavbe nevznikol pożiar'
20l Stavenisko musí splňať všetĘ technické požiađavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zákona.
Ztl Pri ýstavbe musia bý pouŽité vhodné stavebné výrobky, ktoré budú spĺňať harmonizované
podmienky podl'a Nariadenia Euľópskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ktoým sa ustanovujú
haľmonizované podmienĘ uvádzania stavebných qýľobkov na trh a podmienky zźŁk. č,. l33l20l3 Z. z.
o stavebných uýrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov' Ku kolaudácii stavebník doloŽí
đoklady o vhodnosti použiých qýľobkov a mateľiálov.
22ĺ Stavębníkje povinný dbať na to, aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku' Je povinný počas realizacie stavby zabezpeěiť vytvorenie takých
opatľení' ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostľedie.
Stavebník je povinný poěas qýstavby udržiavať ěistotu na stavbou zneěistených veĘných
komunikáciách averejných priestranstvách adokončovanie stavby zabezpeěiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
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23l Stavebník bude mať zaľiadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné pľávo.
24l Stavebníkje povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení
odpadu pľedloží na oÚ Senec _ odbor starostlivosti oŻP, odpadové hospodárstvo; ku kolaudácii
pľedloží stanovisko oÚ Senec, odbor soŽP, úsek odpadového hospodáľstva v kolaudačnom
konaní.
25l Y prípade nźůezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chĺánených častí prírody ako
i archeologicĘch nálezov,tento nźúez ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému oľgánu.
26l v prípade nevyhnutného qýrubu dľevín alebo kroviĘých poľastov, ak budú dotknuté ýstavbou,
pożiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zźlkona č,. 54312002 Z.z' o ochľane prírody akrajiny príslušný liľad
o súhlas na ich ýrub.
27 / Dokonč,enú stavbu možno ltivať len na zźtkladę kolaudačného rozhodnutia' o ktoré stavebník
pożiada pľíslušný stavebný úrad'
28/ Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady primerane podl'a $s17,l8 vyhl.ľrłŽľ sR
č145312000 Z'z', ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zźlkona, najmä ceľtiťlkáty
a atesty zabudovaných stavebných qýrobkov a materiálov' výsledky predpísaných skúšok a revizii
podl'a osobitných pľedpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na ľiadenej skládke, poľealizaěné
zamer anie stavby, odovzdávac íl preberaci protokol.
29l Dodrźat' ,,Zásady pľebeľania miestnych komunikácĺí a veĘného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením č'. 6612015' doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením ć,. 45l20l7 a rĺpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
16.08.2017'í ( príloha ľozhodnutia).
30/ Kolaudácia stavebného objektu komunikácií je podmięnená vybudovaním a skolaudovaním
verejných inŽiniersĘch sietí vodovodu, kana|izércię, vypúšťania odpadoqých dažđbvých vôd do
podzemných alebo povľchoých vôd, NN ľozvodov a Vo, nachádzajűcich sa v komunikáciách.
31/ Stavebník je povinný pľi uskutoěňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov a organizácii :

1. MV SR ORPZ v Senci.oDl. ě. oRPZ-SC-ODI-1-075/20l8 zo dňa 15.02.201 8 :

oDI Senec s predloženým návľhom vyššie uvedenej stavby v zmysle pľedloženej žiadosti
a projektovej dokumentácie po posúdení dopravno _ bezpeěnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za
splnenia nasledovných podmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia bý'riešené vsúlade sSTN 73 6056 (bod ě. 18)' tak, aby bol
zabezpećený náležiý rozhl'ad pri vychádzani zpozemkov na komunikáciu _ žiadame stavebný úrad.
aby pľi povol'ovaní oplotení striktne zabezpečil dodržanie uliěnej čiary. tj. 2.0 m od okľaja vozovky.
- odstupy azalomenia oplotenia pozemkov musia byt'vsrĺlade spožiadavkami STN 73 6102
o rozhl'ade v kriŽovatkách,
- objekty meracích zariadeni inžiniersĘch sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoľu
komunikácií,
- pľiechody pľe chodcov požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmys|e vyhlášĘ ě. 9/2009 MV
SR a STN 736710,
- chodníĘ požadujeme rięšiť bezbariéľovou úpľavou v mieste sĘku s komunikáciou v srivislosti
s pohybom telesne a zrakovo postihnuých osôb, v zmysle pľávnych noriem a technicĘch predpisov
(vyhláška č). 9 12009 Z'z.,vyh|źška č,' 53Ż/2002 Z.z.),
- pre potľeby kaŽdého z rodinných domov musia bý navrhnuté minimálne 3 parkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku, z tohto poětu bude jedno miesto urěené pľe návštevy v zmysle STN 73
6110/Z2 (do celkového počtu môžme zarétať aj garážové státie)'
- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírĘ pľiľahlého jazdného pruhu, spodný oVłaj DZ (aj
dodatkovej tabule) je min. 2,0 nađ povľchom časti komunikácie, v ktorej je znaěka umiestnená,
v zmysle STN 018020,
- toto stanovisko nenahrádza povolenia iných správnych a dotknuĘých oľgánov aorganizácii aplati 6
mesiacov od vydania. Akákol'vek zmefla vyššie uvedenej stavby má za následok neplatnosť stanoviska
ODI SC,
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- Investor pred zaěatim stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoľu pril'ahlých
komunikácií' je povinný predložiť pľojekt organizźrcie dopľavy poěas qýstavby - pľenosné dopravné
znaěenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôľ 30 dní pred jeho začatim,
- TDZ, źiadame Znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôľ 30 dní pľed kolaudaěným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,
- oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť
osadenia znaěenia počas pľác' najneskôľ 24hod. pred zaěiatkom osadenia DZ.
- oDI Senec żiada, aby bol věas informovaný o pľípadných zmenách v súvislosti s pređmetnou
stavbou a aby bol věas pľizvaný ku kontľole použitia ľesp. osadenia dopravného znaěenia.
Doporuěujeme príslušnému stavebnému a obecnému úradu. aby ľozvojové poplatky. Ęvbeľané obcou
na zaklade Zákona č. 44712015 Z.z. v aktuálnom znení. boli použité na doriešenie technickej
infľaštľuktúrv v danei lokalite napr' dobudovanie chodníkov a zr"ŕšenie tak bezpeěnosti chodcov ako
ai obwatelbv obce.

Zákona ě. 13511961 Zb). ktoré żiadame zaslať k hoľe uvedenému ěíslu.

Ż. oU Senec. odbor soŽp _ úsek oH. č.oU-SC-osZP/2o18l576l_Sl zo đřla22.oŻ.20l8
- nemá námieĘ proti realizźlcii pľedmetnej stavby.
1. Pri realizĺícii stavby je potrebné dodržiavať zĺíkon ě.79lŻ0l5 Z. z. oodpadoch asúvisiace
všeobecne z.tlviizné pľávne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutoěňovania stavebných pľác je pľávnická osoba
alebo ffzická osoba _ podnikateľ, pre ktoru sa tieto práce v koneěnom štádiu vykonávajú a pľe
fyzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

3. Pôvodca odpadu zodpovedá zanakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a $ 14 - đrżitel'a odpadu
podl'a zźlkonač,.7912015 Z' z. o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady spľávne zarad'ovať azhromażd'ovať vytriedené
podlh druhov odpadov a poddľuhov ( katalógoqých čísiel uvedených vo vyhláške ľvlŻp SR ě.

365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpeěiť pľed znehodnotením,
odcudzením alebo iným neŽiadúcim únikom a zabezpeěiť spracovanie v zmysle hierarchie
odpadového hospodáľstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému
úradu, odboru staľostlivosti o životné pľostredie v zmysle $ 14 ods' 1 písm. Đ a g) zákona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášĘ MŽP SR ě.36612015 Z. z' o evideněnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zęmina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný poěas
stavebných prác použije na účely qýstavby v priľodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s kto4ým je potrebné naloŽiť 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 komodity sklo, kovy, biologicĘ rozloźitel'ný odpad zo zźhrad
a paľkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vmiknuĘých zrealizźrcie stavby a ich
následnom spľacovaní opľávnenou osobou' pre riěely vyjadrenia v kolaudaěnom konaní v zmysle $

99 ods' 1 písm' b) bod 5 zźlkoĺa o odpadoch.
Toto vyjadľenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźlkona o odpadoch považuje za závazné stanovisko pre úěely
stavebného konania podl'a zětkona č,' 5011976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov' nenahrádza povolenie, súhlas a nieje ľozhodnutím podlä predpisov o spľávnom
konaní.

3. oÚ Senec. odbor SoŽP - úsek ŠVS. súhlas podl'a ust' $ 27 zák. č. 36412004 Z.z. o vodách. ě'oU-
SC-OSZP-20 l 8/005 748/S-8/Ke zo dřla 23.02.Ż0 l 8 :

PoDMIEI\IKY sÚHr,łsu:
1. DodľŽať podmienĘ stanoviska okľesného úradu Senec, odboru staľostlivosti o Životné prostredie,

úseku ochĺany pľírody a kľajiny zo dřla l0.l0.2017 pod číslom oU-SC-oSZP-20l7ll394I/VIM,
úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa Ż0'10'Ż017 pod číslom OU-SC-
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oszPlzll7ll4l77 úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom OU-SC-OSZP-
2017l0l50l8-002-Gu zo dřla 07 .11.2017 .

2.Dodržať podmienĘ ľozhođnutia o umiestnení stavby pod ěíslom su-34l9/Żol7-2018lKK zo dřla
l 0.01.20 1 8 vydané obcou Miloslavov

3. Dodržat' pľíslušné ustanovenia zá.Jx č'. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zźlkona sI\ĺR č.
37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon), vzhl'adom k tomu,
že sa záujmové rĺzemie nachádza v chľánenei vodohospodárskei oblasti ZĺtnÝ ostľov, je
možné čĺnnost' vykonávat' len ak sa zabezpečí všestľanná ochľana povľchových
a podzemných vôd a pľeto je potľebné dodľžat'podmienĘ $ 31 a $ 39 vodného zákona.

4. Do vsakovacieho systému môžu byt'zaústené len vody z povľchového odtoku' pľi ktoľých sa
nepredpokladá, źe obsahujú látky' ktoré môžu nepľiaznivo ovplyvnit' kvalitu povľchovej
vody a podzemnej vody v zmysle IYv sR č,. 269ĺ2010, ktorým sa ustanovujrń požiadavĘ na
dosiahnutie dobľého stavu vôd a po pľedchádzajrúcom zist'ovaní (záveľečná hydľogeologiclcĺ
spľáva podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods. 4 vodného zákona).

5' Budtń dodľžané ochľanné pásma jestvujúcich inžiniersĘch sietí, ľesp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov

6.Projektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania
dokumęntácie podl'a $ 45 ods. 2 Stavebného zákona aaj za jej realizovatelhosť.

Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaní a podľa ust. $ 73 odst. 17 zttk'č:.364/2004 z.z. o
vodách v zneni neskoľších noviel sa považuje zazőlľĺäzné stanovisko v zmysle $ 140b ZźLk. č,.50/1976
Zb. (stavebný zákonv znení neskorších noviel).
Súhlas je podkladom pľe stavebné konanie. Nenahľádza povolenie na uskutočnenie vodných
stavĺeb podl'a ust. $ 26 zá.Jĺ. č,.36412004 Z.z. o vodách. Jeho platnost' zaniká, ak stavebné konanie
nezačne do jedného ľoka od vydania súhlasu.

zo đňa 15.02.Ż018:
l. Stavby sa navrhujú mimo zastavaného inemia obce avínemi, pre ktoré platí prvý stupeň ochľany
v rozsahu ustanovení $ 12zákona.
2.Rea|izácia stavby nepredstavuje ěinnosť podlh zákonav űzemi zakźvanű'
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté zźnjmy územnej ani druhovej ochrany .

4. V prípade nevyhnutného qýľubu drevín v súvislosti s ľealizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného űzemia obce sa podl'a zákona vyžaduje súhlas na qýľub stľomov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meľaným vo výške 130 cm nad Zemou akroviých poľastov sqýmeľou nad 20 m2,
o sťlhlase na qýrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákonaje príslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochrany pľírody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochrana pľírody
_ ošetľovanie, udržiavanie aochrana stľomovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa dľevina
chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín' V zelenom
páse ukladať potľubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stľomov. Výkopové práce v blízkosti
stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ruěne s dôrazom na ochranu ich koreňoých systémov.
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté poľasý budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatrávnenim.
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný široký pás na zalożenie technickej zelene s rešpektovaním
ochranných pásiem inžiniersĘch sietí.

5. oÚ Senec-odbor SoŽP. ťrsek PVnŽP. vyjadrenie ěj'oU-SC-OSZP-2017/0l5018_002-Gu zo dňa
07 .11.20t7:
Po pľeštudovaní pľedložených podkladov okľesný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné
prostredie, konštatuje' Že uvedená navrhovaná ěinnosť nesplňa kľitériá podl'a $ 18 zákona č,.24lŻ006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostľedie aozmene adoplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoĘ podľa prílohy č. 8 zákona, preto nepodlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle zźtkona č,.24lŻ006z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niekto4ých zíkonov.

1
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Zäroveň Vás upozorňujeme, že podl'a prílohy ě.8 zákona č,' 24lŻ006 Z.z' o posudzovaní vplyvov na
životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov:
-PľojekĘ ľozvoja obcí vľátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov)' ak
nie srĺ uvedené v ĺných položkách tejto pľílohy) v zastavanom rúzemí od 10 000m2 podlahovej
plochy, mimo zastavaného rĺzemia od 1000 m2 podlahovej plochy' podliehajú zisťovaciemu
konaniu,

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

6. oRÍIaZZ v Pezinku č.i. ORHZ-PK2-2018/000358-2 zo dřla2l.0Ż.Ż018'
_Súhlasí bez pripomienok

7. Slovak Telekom.a.s.. uvedené v stanovisku ě. 6611804509 zo dňa l6.02.2018:
- Pre vyznačené záujmové dôjde do styku so sieťami elektronicĘch komunikácií (d'alej len SEK)
spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA' s.r.o.
- Poěas rea|izácie stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku ě. 66l1804509 zo dňa16.02'2018
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. Y pľípade, źe zámer stavebníkao pľe ktorý podal uvedenú žĺadost', je v kolíziĺ so SEK Slovak
Tclckom, a.s. a/alcbo DIGI sLovAKIÄ, s.ľ.o. alcbo zasahujc do ochľannóho pásma týchto sictí'
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiťz
oochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok urěených zamestnancom Slovak

Telekom, a.s.
.Vypracovanie pĄektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikaěného

vedenia
oodsúhlasenie pľojektovej dokumentácie v pľípade potreby premiestnenia telekomunikaěného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať prźrce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikaěnej prípojĘ) iba zmluvný paľtner: Július Vaľga, julius.varga@nev 

'
0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariađeni (káble, potrubia) s ľôznou
funkěnosťou.
2. Pri aĘchkolŤek pľácacho ktoľými môžu bý ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, je
žiadatel'povĺnný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenĺa Ęmrźe zabezpeěíz
oPred zaěatím zemných prác fiýěenie avyznaěenie polohy zariadeni priamo na povrchu teľénu'
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov, ktoľí budú vykonávať zemné práce, s vyýěenou

a vyznaěenou polohou tohto zaľiadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
oUpozoľnenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moŽnú polohovú odchýlku * 30 cm

skutoěného uloženia veđenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povľchu teľénu
oUpozomenie zamestnancov' aby pľi pľácach v miestach vyskytu vedení azariadeni pracovali

s najväěšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné nfuadia (napr. hlbiace stroje)
oAby boli odkľyté zariadeĺia ľiadne zabezpeěené proti akémukol'vek ohrozeniu' l<rádež:i a poškodeniu
vo vzdialenosti l,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakytim ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie kaŽdého poškodenia zariadenia na telefónne ěíslo l2l29
ooverenie ýškového uloŽenia zaĺiadeĺia ruěnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s'ľ.o. nezodpovedajú za zmeny priestoľového uloženia
zariadeniavykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V pľípade, že poěas qýstavby je potľebné zvýšiť, alebo zniżiť krytie tel. káblov je
toto moŽné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavĘ napojenia lokalĺĘ' ľesp. objektu' na vssT (veľejná siet' ST) je
potľebnésipodat'žiadost'ouľčenĺebodunapojenia@).
4.Ziadame dodľžat'platné pľedpisy podl'a sTN 73 6005 pľe pľÍestoľovú úpľavu vedení v plnom
ľozsahu.

8. ř{YDRoMELIORÁCIE.š'p'. v-viadrenie ě. 909-2/1 20120 1 8 zo dňa l 8.04.20 1 8:
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Po preverení predloženej dokumentácie, ýkresu ě. 0l 
',Kooľdinačná 

situácia" stavby ,,IBv, Lokalita
RZ6 . IV. etapa" a dostupných mapoqých podkladov konštatujeme, že paľcely ě. 500/82, 500/98,
500/19Ż,500/376,5001399 až 500l43l,50312,440/l,477/7 vk.ú. Miloslavov sa nachádzajú
v záujmovom území vodnej stavby ,,ZP HŻo II." (evid. č,. 52oŻ t33), ČS 3 st. ěasť _ Štvrtok na
ostrove 23 (evid' č).5202133 0l7) v správe Hydromeliorácie, š.p.
Na parcelách č. 500/399, 500/400, 5001376 sa nachádza ztw|ahovél vetva ,'C" DN 300, objekt ,,rúrová
sieť 3" (evid. č. 5202 l33 016) uvedenej vodnej stavby.
Stavebné objekty So 01 Hľubé teľénne úpľavy, So 02 Pľedlženie veľejného vodovodu, so 03
PredlŽenie veľejnej kanalizácie, So 04 Distribuěný ľozvod NN, So 06 Komunikácie a spevnené
plochy budú kľižovat'na paľcele č). 500/376 závlahovú vetvu ,,C" DN 300.
Stavebný objekt So 08 zemné prípojky NN _ elęktrická prípojka 4x35 mmz bude kľižovať _ 2x na
parcele č,.5001376 závlahovú vetvu ,,C" DN 300.
Distľibučný rozvod NN _ So 04 bude kľižovat'na parce|e č;.47711závlahovú vetvu ,,C4" DN 250'
Jedná sa o vetvu č. 1 (prívod) bude vedená z trafostanice káblom NAYY-J 4X240 mm2 dl. 400,00 m,
ktoý bude ukoněený vpoistkovej skini SR8.l11 aovetvu č' 6 (sluěka) bude vedená zpoistkovej
skľine SRlO.l/2 káblom NAYY-J 4X240 mm2 dl. 430,00 m, ktoý buđe ukončený vtľafostanici
v poistkovej skľini.
Stavebný objekt So 05 VeĘné osvetlenie sa závlahovej vetvy ,,C" DN 300 nedotkne.
VpľíloheVámzasielamesituáciečastizávlahovejstavbyvMl:5000aM1:2500soľientačným
vyznačením ěasti záujmového iĺzemia závlahy, návlahoqých potrubí, navrhovanej stavby a riešených
parciel.
S vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,BV, Lokalita RZ6 _ fV. etapď' v k.ú. Miloslavov
slihlasíme s nasledovnými podmienkami:

- majetkopľávne vyspoľiadat' na parcelách ě. 500/399,500/400, 500/376, 5001425, 50014Ż6
v k.ú. Miloslavov časť veĘy' ,'C", objekt ,,rúrová sieť 3" (evid. ě. 5Ż02 133 016) zÁv|ahovej stavby
,,ZP HŽo II." (evid. č). 5202 l33) po udelení súhlasu MPRV SR, najneskôr pľed zač,atím
kolaudačného konania navľhovanej stavby.
Postupovať sa bude podl'a $ 45a ods' 1 a3 zákona č,. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v zneni neskorších pľedpisov v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva
aroz:loja vidieka Slovenskej republiĘ k ěinnosti rezortnej majetkovej komisie ajej postupe pľi
nakladaní s majetkom štátu.

- v prípade, že nebude sp|nená táto podmienka, nebude Hydromeliorácie, š.p. súhlasiť
s vydaním kolaudaěného ľozhodnutia na navrhovanú stavbu.

Pri križovaní So 04 Distribuěný rozvod NN _ vetvy ě. 1 avetvy ě.6 na parcele č,.477/I so
závlahovou vetvou ,,C4" DN 250 źiadame dodržať nasledovné podmienĘ:

- kriŽovanie So 04 Distribuěný ľozvod NN _ vetvy č. l avetvy č. 6 so zźxlahoým potrubím
navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 696l ,,Kľižovanie a súbehy
melioraěných zariađeni s komunikáciami a vedeniami" zr. 1983

- zahájenie prác oznźlmiť min. 14 dní vopred pracovníkovi Hydromeliorácie, š.p', dislokované
pľacovisko Bratislava _ kontaktná osoba Ing. Bernát, č.t. 0903 997 967

- presnú trasu závlahového potrubia źiadame premietnuť do dokumentácie pre stavebné
povolenie

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

- výkopy v mieste križovania vykovať ručne
- k ukoněeniu pľác prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š'p., ktoľí pľotokoláľne (zápisom do

stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác
- v prípade poškodenia majetku štátu _ závlahového potrubia' ku ktoľému má Hydľomeliorácie,

š.p. právo hospodáľenia,je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investoľa
Pľojektovú dokumentáciu žiadame doplniť o zákres závlahového potrubia, vefuy ,,C4" DN 250 do
situácie a o vzorový detail križovania navrhovaného káblového vedenia so závlahoqým potrubím.
Doplnenú PD žiadame predložiť na odsr'ihlasenie ešte pľed vydaním stavebného povolenia.

9. řIYDRoMELIoRÁCIE.š.p." rryjadrenie č. 2768_2/1 20120 1 8 zo dňa 25.06.20 1 8:
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Vo vyjadreni zo dňa 18.04.2018 sme uviedli podmienky, ktoré žiadame dodržať pľi návrhu arealizácii
stavby a dokumentáciu k stavebnému konaniu sme žiadali doplniť o zákľes závlahového potrubia,
veĘ/ ,'C4" DN 250 do situácie a o vzoroqý detail kľižovania navrlrovaného káblového vedenia (So
04) so závlahoqým potrubím _ vetvou ,,C4" DN 250. V predloženom qýkrese ě. 0l ,'Kooľdinačná
situácia", ěasť 1. - situácia vM 1 : 500 ačasť 2, - situácia vM 1 : 1000 sú závlahové potrubia
zakľeslené. V uvedenom qýkľeseje predložený aj ''Rez kľiŽovania káblového vedenia so závlahoqým
potrubím". Podl'a uvedeného výkľesu je uloženie kábla 2xNAYY-J 4x35 mm2navrhnuté v pieskovej
vrstve v hlbke min. 50 cm pod vodovodným potrubím (zavlahoým potrubím). Križovanie bude
r ea|izov ané ruěným qýkopom.
S technicĘm riešením kľižovania káblového vedenia (So 04) so závlahoqým potrubím súhlasíme
v zmysle predloženého projektu. Zźroveň pri realizácii stavby żiađame dodržať ostatné podmienĘ
uvedené vo vyjadreni zo dřla l8.04.20l8.
Po ukoněení stavebných prárc źiadame pľedložiť porealizačné zameľanie kľižovania káblového vedenia
(So 04) so závlahoqým potrubím.

1o SVP š n wvinrĺľenie č i Cs svp oZ BA 54lŻ01Rl71 z'a ĺĺňa 15 05 20l8 :

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

1. K umiestneniu stavby a technickému riešeniu nemáme pľipomienĘ.
2. Pri realizttcii źiadame dodrżať ustanovenia zźtkona ě. 364/2004 Z'z. o vodách
3' Územię sa nachádza v Chránenej vodohospodáľskej oblasti Żitneho ostrova, na základę čoho

požadujeme dbať na zr"ýšenú ochľanu podzemných a povľchoých vôd'
4. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povľchoqých a podzemných vôd.

1 1. SPP-distribúcia.a.s.. stanovisko č. TD/}.{S/0086/2018/Gá zo dňa 27.02.2018:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodrtania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pľed ľealizáciou zemných prác alalebo pľed zaěatim vykonávania iných činností, je stavebník

povinný pożiadať SPP-D o presné vyqýčenie existujúcich plynárensĘch zariadeni na základe
písomnej objednávky, ktoru je potľebné zaslať na adresu: SPP_distľibúcia, a.s., Sekcia údržby'
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektronicky, prostľeđníctvom online foľmuláľu
zveľejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme pľedchádzaniu poškodenia plynáľenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky ďalebo
pľevádzky distľibučnej siete' SPP-D vykonáva bezplatne vytyěovanie plynárenských zaľiadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyěovania nepresiahne 1 hodinu;

_ stavebník je povinný oznämiť zaéatie pľác v ochrannom pásme plynárensĘch zariadení zástupcovi
prevádzkovatel'a SPP-D (p. Rudolf Hirneľ' tel'č,. +42l 3324Ż3300) najneskôľ 7 dní pred
zahźĘenim plánovaných pľác ;

- stavebník je povinný zabezpeóiť pľístupnosť plynárensĘch zariadení počas realizácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynáľensĘých zariađení, najmä ýkonu kontľoly pľevádzky,
ridržby aqýkonu odboľných pľehliadok aodborných skúšok opráv' rekonštľukcie (obnovy)
p lynárensĘ ch zar iaden|'

- stavebník je povinný umožniť zístupcovi SPP-D vstup na stavenisko a ýkon kontroly rea|izácie
ěinností v ochľannom pásme plynárensĘch zariadení;

- stavebník je povinný rea|izovať qýkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2'00 m na kaŽdú stranu
od obrysu existujúcich plynárensĘých zariadęní v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vy{ýěení plynárenských zariadení výhľadne ručne bez použitia stľojoých mechanizmov;

- ak pri qýkopoqých prércach bolo odkryté plynáľenské zariadenia je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloŽenia ýstražnej fólie; qýsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka;

- pľístup k ahýmkolŤek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevďahuje vydané povolenie SPP-D;
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- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia by' počas odkrýia zabezpečené pľoti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu ľealizovať také teľénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmęny úľovne teľénu požadujeme všetĘ zariadenia
a poklopy plynárenských zariadeni osadiť do novej úrovne terénu;

- każdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátanę poškodenia izo|äcie potrubia, musí bý' ihned'
ohlásené SPP-D na tel ě. 0850 1 1172'1;

- upozorňujeme, že SPP_D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárensĘch zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (soD' ktoľá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochľannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podlä ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300'_ € až 150 000,- €o poškodením plynáľenského
zaľiadenia môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podlä $ 284 a $
285, pľípadne tľestného ěinu poškodzovania a ohľozovanĺa pľevádzky všeobecne pľospešného
zaľiadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákona ě. 300/2005 Z.z.Trestný ztlkon,

- stavebník je povinný pri ľealizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zźlkoĺa o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne závazných pľávnych predpisov, ako aj podmienĘ uvedené v Zźlpise
zvyýěenia plynárensĘch zariadeni ataktiež. ustanovenia TechnicĘch pľavidiel pre plyn (TPP)
najmä 702 02,702 0I,906 0l'

- stavebník je povinný rešpektovať a zohlädniť existenciu plynáľensĘch zariadení ďalebo pri
ochľanných ďalebo bezpečnostných pásiem;

- stavębník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynáľensĘmi
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 0l;

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

OSOBITNE PODMIEITIKY:
- žiadame ľešpektovat'všetĘ plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatírry

12. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.. odboľné stanovisko ev. ě. 0253/20118/BT/OS/DOK zo dňa 14'02.2018:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpeěnosti technicĘch zariadení, v ľozsahu podl'a
pľedloženej pľoj ektovej dokumentácie.
odboľné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
Upozoľnenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
- Pracovné prostľiedĘ _ technické zariadenia navľhované v pľojektovej dokumentácii je možné uviesť

do prevádzky v zmysle $ 13 ods' 3 a 4 ztlkona č,. 124lŻ006 Z. z. v znení neskorších predpisov a $ 5
ods. 1 naľiadenia vlády sR č,. 392/Ż006 Z. z. len, ak zodpovedajú pľedpisom na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri pľáci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvym použitím, aby
sazabezpeěila ich spľávna inštalácia a ich správne fungovanie.

- Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technicĘm zaľiadeniam musí bý vypľacovaná
v štátnom jazyku najmenej v ľozsahu ,J.,Iávodu na používanie" (inštľukěná príruěka pre používatel'a)
v zmysle č,l. l.7 .4.2 prílohy č. I Smeľnice Európskeho parlamentu a ľady 2006l42ĺEs a časti 6.4 sTN
EN rSO 12100.

Upozornenie:
- Pľojektová dokumentácia obsahuje neplatné právne predpisy napríklad STN 330300, sTN 330165,

sTN 332000-5-523, STN 332310, STN 332320, STN 342410, STN 334510.
Poznámka:
TUV SÜD Slovakia s.r.o. ,môže vykonať inšpekciu podl'a STN EN ISo/IEc 17020:2012 posridením
súladu vyhotovenia stavby a technicĘch zariadęni, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované,
s požiadavkami bezpeěnosti technicĘch zariadení ( v pľíslušnej etape výstavby - technicĘ dozor
stavieb).
Vyššie uvedené odborné stanovisko platíza týchto podmienok:
Upozornenia budú odstľánené ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodržané všeobecné závđzné pľávne predpisy.
VýsledĘ inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vďahujú len k posudzovanej
dokumentácii. odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zźtkaznika
ľozmnožovať inak než vcelku.
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13. PROGRES-TS. s.ľ.o', wiadľenie zo dňa 15.02.2018..
- v danej lokalite obec Miloslavovo katastľálne územie Miloslavov' par. ě. 500/82, 500/98' 500ll92,
5001376' 500/399-500l43l, 50312, 440ll, 47711, ntnov stavby ,'fBV, RZ6 _ IV. etapa", nemáme
položené ľozvody káblového distribuěného systému.

14. Mo SR. ASM Bľatislava. v.vjadľenie ěj. ASM-30-2372/20l7 zo dňa 02.l0.2017:
S realizáciou akcie podl'a predloŽenej dokumentácie srihlasíme pri splnení nižšie uvedených
podmienok. Investoľ /projektanť je povinný informovať o ýchto podmienkach príslušný űzemný
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby
evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavnýclr paľametroch stavby ( situovanie'
zýšenie objektov' rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva ľoĘ a to súčasne pľe všetĘ d'alšie stupne projektu i pre všetĘ d'alšie konania.
Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
lnvestor (projektant) je povinný doručiť ho vodpise všetĘým d'alším orgánom aorganizáciám' ktoré
budú na akcii zainteresované, aby sa zabľanilo d'alšiemu pľerokovaniu.

0 zo dňa
16.03.20r 8:

- Vykonať sĘývku humusového horizontu polhohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpeěiť
jej hospođáľne a účelné využitie na zttk|ade vypľacovanej bilancie skľývky humusového horizontu,
schválenej v bode III. tohto ľozhodnutia, v pľípade, že bude sĘývka humusového horizontu pol'. Pôdy
realizovaná ťażĘmi stavebnými a dopravnými mechanizmami, môže dôjsť k zhutneniu
polhohospodáľskej pôdy.
- Zabezpeěiť zttkladnű staľostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatu t'ýmto rozhodnutím aż do
realizźrcie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu dľevín'

nla nevl asl S
_ _ konštatujeme, že z hl'adiska osôb so zrakoqým postihnutím nemáme námietky.

Súhlasíme s vydaním stavebného povolenĺa.

17. BVS. a.s.. Ęvjadrenie ě.6489/4020/20l8Avĺe zo dňa 01.03.2018:
I. Z hl'adiska situovania navľhovanej stavby
- k projektovej dokumentácii pľe vydanie územného ľozhodnutia sme zaujali listom Zn.

453 62 l 4020 l20 17 lMe zo dřla 19 .1 0.20 1 7, podmienĘ ktorého tiadame dodrżať'
- pri ľealizźrcii stavby żiadame ľešpektovať exist. vodovodné akanalizaěné potrubia vrátane
ochľanného pásma, vsúlade so zák' č,.442ĺ2002Z.z.- 519,, oveľejných vodovodoch averejných
kanalizáciách".
Akákol'vek činnosť v ochľannom pásme našich zariadení môže bý' vykonávaná iba so súhlasom
a podlh poĘnov BVS.
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme, tľasovanie podzemných IS
sietí tľeba ľiešiť v súlade s STN 75 6005' pri budovaní stavebných objektov ľešpektovať ochľanné
pásmo existujúcich i navrhovaných VH sietí _ v súlade so zák' č,. 44212002 Z.z. ,,O verejných
vodovodoch a veĘných kanal'izäciźrch" - $l9.
Platnosť tohto vyjadľenia je 2 roky.

1 8. Dopľavný inšpektorát oR PZ SR v Senci" súhlas s plánom organizácie dopravy zo dňa l 6.05.201 8
(celková situácia):
Po pľeštudovaní pľedloženej PD s navľhovaným plánom organizácie dopľavy (dopravným znaěením)
pľe úěely jej realizácie sÚm.esÍ za nasledovných podmienok:

- Za stav. kvalitu a spľávnosť rozmiestnenia pľenosných DZ zodpovedá investor, ľesp. osoba
uvedená v projektovej dokumentácii,
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o termíne zač,atia osádzania DZ bude investor infoľmovať (písomne, telefonicĘ alebo
elektronicĘ) oDI min.24 hod. vopred 0961 533511,
Tunajší oDI bude ptizvaný ku kolaudácii, kde investor predloží odsúhlasenú PD' urěenie
použitia DZ vydané pľíslušným cestným správnym orgánom a príslušné prehlásenie o zhode,
ľesp. ceľtifikáty použiým značkám.

l9 MTCHLOVSKY snol sro wviarĺrenie č. BA-0579l2018 zo dňa 19.02.2018
- nedôjde ku stretu PTZprevádzkovatel'aoľange Slovensko a.s., Metodova 8, 82l 08 Bratislava

20. Slovenský zväztelesne postihnuĘých. stanovisko č. 059/2018 zo dňa l4.03.2018:
Doporučujeme vydanie stavebného povolenia.
V pľípade požiadavĘ budúcich užívatelbv objektu aby ho mohli uźívať osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu' je moŽnosť túto požiadavku riešiť individuálne stavebnou úpravou pľípadne
technicĘmi prostriedkami.

? l C)hen l\rĺilnclarlnrl zÄväznéstanovisko č,. 1661 12019,IVV zo dňa 09 fi1 )i nI

- súhlasí s vydaním stavebného povolenia pľe stavbu: 5006 Komunikácia a spevnené plochy.

22. Kľajský pamiatkoĘý úrad Bratislava. závŁné stanovisko zn. KPUBA_2Ol7/23496_2/87872/PRA
zo dřla08.ll.2017 :

Súhlasí s umiestnením area|izáciou predmetnej stavby' ktorá sa nedoýka národnej kultriľnej
pamiatĘ evidovanej v Ústrednom zoznamepamiatkového fondu SR a nenachádzasana
pamiatkovom území, s podmienkou:
- V prípade aľcheologického nálezu nttlezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie pľác podl'a $ 40

ods'2 a3 pamiatkového zakonaoznźlmi nález KPÚ análęz ponechá bezo zmeny až do obhliadĘ
KPU alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto ztryäzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnost', ak nedošlo
kjeho použitiu na účel, na ktoré je uľěené. Neuplatňuje vecne pľíslušné zéujmy na uľbanisticko-
architektonickom riešení predmetnej stavby aje podkladom pľe vydanie ľozhodnutia stavebným
úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

23' osobitné požiadavky:
- Stavebník je povinný pľi realizácii stavby dodľžiavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov.
- Stavebník je povinný čistit' stavbou znečĺstené pľĺl'ahlé komunilgĹcĺe.
- Dodávatel'stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pred výjazdom zo

staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníženie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.

- Pľi úpľave teľénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžĺnieľsĘch sietí. Takisto je pľi realizácií zemných pľác potľebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušenĺu ĺch statiĘ.

V konaní neboli vznesené žiadne námietĘ účastníkov konania anĺ dotknufých oľgánov.

Odôvodnenie:

Stavebník: LT INVEST s.r.o., Alžbetin Dvor 745Ż,900 42 Miloslavov, IČo: 51 o02 566 v zast. DJ
engineering s.r.o., Krajná23,900 42 DunajskáLužná podal dňa 14.03.2018 na tunajší stavebný úrad
žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt: ,, So 06 Komunikácie a spevnené
plochy" na pozemkoch parc. ě.500/376,440/1, k.ú. Miloslavov, ktoľé sú súčasťou stavby ,'IBV RZ
6, IV. etapa _ Technická infraštruktúra a komunikácia", doloženú pľojektovou dokumentáciou stavby
pľe stavebné povolenie' vypľacovanú zodpovedným pľojektantom: Jfcon, s.r.o.' Dľužstevná 94Ż16,
031 01 LiptovsĘ Mikuláš _ Ing. Viktoľ Neumann' reg' č. 5771*IŻ, overenej v stavebnom konaní,
ktorá tvorí neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia.

t3



Vlastníkom pozemku paľc. č. 500/376je spoloěnosť LT INVEST' s.ľ.o. Alžbetin Dvor 1452,900
42 Miloslavov _ podl'a Lv č,.262l.

Vlastníkom pozemku paľc. ě. 440ll je obec Miloslavov _ pođlä Lv č. 440. Stavebník preukázal
v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2
stavebného zÁkona v spojení s $ l39 ods.1 stavebného zakona, ato nájomnou zmluvou uzatvorenou
dřn 12.07.Ż018.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby'
Zaě,atie konania o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania, dotknuĘým

orgánom a organizáciám oznámenim č:. 847l20l8/KK zo dřla 20.06.Ż018.
Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané : Rozhodnutie o umiestnení stavby pod ěj. su-3419/20l7-
2018/KK zo dřta 10.01.2018' pľávoplatné dř, 1Ż.0Ż.2018'

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní, boli
pľeskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V konaní o povolení stavby
špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle príslušných ustanovení $ 58
aż $ 66 stavebného zźtkona pľičom zistil, że povolením stavby nebudťl ohľozené verejné záujmy ani
právom chľánené zélujmy ostatných účastníkov konania. Svoje stanoviská k stavebnému konaniu
oznámili :

- Mv SR ORPZ v Senci,oDl, č. oRPZ-Sc-oDI-l-075l2018 zo dňa 15.02.2018
- oÚ Senec, odbor soŽp - úsek oI{, č.ou_Sc-oszP/2ol8l57ó1-sl zo dř'la2Ż.o2.2o18
- oÚ Sęnec, odbor SoŽp _ úsek ŠVS, súhlas podl'a ust. $ 27 zźlk. č,.36412004 Z.z' o vodách, ě.oU-

SC-osZP-20 1 8/0 05 74 8/S - 8/Ke zo dňa 23 .02'20 l 8

- oÚ Senec, odbor soŽp _ úsek oPaK, ě. oU-SC-osZP-2ol8l5745N|M zo dňa l5.o2.2}l8
- oÚ Senec-odboľ SoŽP, úsek PVnŽP, vyjadrenie ěj.oU-SC-oSZP-2017/0l5018-002-Gu zo dňa

07.r1.2017
- oRÍLaZZ v Pezinku ěj. ORHZ-PK2-2018ĺ000358-2 zo dňa21.02.2018
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku č,' 6611804509 zo dňa 16.02.2018
- I-IYDROMELIORÁCIE,š.p., vyjadľenie ě. 909-2ll20l2018 zo dňa 18.04.20l8
- HYDROMELIORÁCIE, š'p., vyj adren ie č,. 27 68-Ż l 12o l 20 I 8 zo dňa 25 .o 6.20 1 8
- SVP, š.p., vyjadrenie ěj. Cs SvP 0ZBA 54/Ż0I8/7l zo dňa 15.05'2018
- SPP-distribúcia,a's., stanovisko č. TDN S/00 86 l20 l 8 l Gá zo dřla 27 .0Ż.Ż0 1 8

- TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o., odborné stanovisko ev. č,.0253lŻ0l18/BTloS/DoK zo dňa 14'02.2018
- PROGRES-TS, s.r.o., vy'jadľenie zo dňa t5.02.2018
- Mo SR, ASM Bľatislava, vyjadľenie ěj. ASM-30-237Żĺ2017 zo dňa 02.l0.2017
- oÚ Senec, pozemkoqý a lesný odboľ, rozhodnutie ě. OU-SC-PLO-20l8/006980 zo dňa 16.03.2018
- Únia nevidiacich a slabozľakých Slovenska' stanovisko ě. 45ĺSW20l8/Ko zo dňa 28.03.2018
- BVS, a's., vy'jadreĺie č,. 6489l4020ĺ20I8/Mę zo dňa 01.03.2018
- Dopľavný inšpektorát oR PZ SR v Senci, súhlas s plánom organizácie dopravy zo đřla 16.05.20l8
_ MICHLOVSKY, spol. s r.o., vyjadrenie ě. BA-0579/Ż018 zo dňa 19.02.2018
- SlovensĘ zvđztęlesne postihnuĘých, stanovisko ě' 059/2018 zo dňa 14.03.2018
- obec Miloslavov, zźxđzné stanovisko č,.166ll2018/KK zo dňa 09.07.2018
- KPÚ Bratislava, záväzné stanovisko zn. KPUBA-2017lŻ3496-Żl8787ŻlPRłzo dňa 08.1l.2017

V konaní neboli vznesené żiadne námietĘ ani pripomienky úěastníkov konania ani dotknuých
orgánov.

Na zíklade zistených skutoěností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie qýľoková ěasť tohto
rozhodnutia.

Zavydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo ýške l00.- Eur podl'a zákona
č,.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch' v znení neskorších pľedpisov.

Poučenie

Podl'a $ 53 a nasl. zákona ě.7111967 Zb. o sprźnnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších
pľedpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (ľiadny opravný prostriedok), a to v
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M
1

lehote 15 dní odo dňa doruěenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyěeľpaní riadnych opľavných prostriedkov preskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zźtkon č:. 162/2015 Z.z.).

Milan Bad'an ý
starosta

Rozhodnutie sa doľučĺ :

3. LT INVEST s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov
4. DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,900 42 DunajskáLuźnźt
5. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov l8l
6. Znźtmym aj neznźlmym právnicĘm a Ęzickým osobám, ktoých vlastnícke alebo iné pľáva

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

Toto omámenie má povahu verejnej vyhlášĘ podl'a $ 61 ods. 4 stavebného ákona v znení neskoľších
zmien adoplnkov apodlb $ 26 ods.2zźlkonaé.7111967 Zb. osprávnom konaní vznení neskoľších
predpisov sa vyvesí na úľadnej tabuli a zverejní na webovom sídle obce Miloslavov po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa : ll(, ł, ?rl( oznámenie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpisPeěiatka' podpis

Na vedomię:

1. LT INVEST s.r.o., Alžbetin Dvor I45Ż,900 42 Miloslavov - nemá úěinky doruěenia
2. DJ engineering s.r.o., Kĺajná 23,900 42 DunajskáLužná - nemá úěinky doručenia

Prílohy:
l x overená PD
Zźsady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia
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