
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č1.sv-z+ĺzo18/KK V Miloslavove 08.10.2018

Veľejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENIE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úľad podlä $ ll7 ods.l zákona č:.50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podlä $$
46,47 zźlkona ě.7111967 Zb' o správnom konaní (správny poľiadok), na zźlk|ade vykonaného konania,
podl'a $ 66 ods.l stavebného ztlkona vspojení s $ 10 vyhl.MŽP SR č.453/2000 Z.z', ktoľou sa
vykonávaj ú niektoré ustanoven ia stavebného zttkona'

povol'uje

stavbu : ,, obytná zőnaUtlí., Mĺloslavov ul. Veteľná - zźthrady,,

stavebné objekĘ : So.05 - Rozvod I\N

stavebníkovi : Západoslovenská distľibučná a.s., čulenova 6,816 47 Bľatĺslava
ICO : 36 361 518
v zastúpení R development s.r.o., Haanova 12,85l04 Bratislava, IČo: 47 085 819

miesto stavby : na pozemkoch paľc. ě' l33l2l,l33t20,l33l75,t33t74,134 ( podl'a KN E parc. č'
l 035/30)' l3ll3, t2l' 26/5; k.ú. Miloslavov

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

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj
Sp' z.672-09-Vš zo dřn 02.06'Ż010, pľávoplatné dňa 28.06'2010..

Popis stavebných objektov:
so.05 -Rozvod hľN:
Pľedmetom tohto objektu sú distribučné ľozvody nn v budovanej zőne, ademontáž časti vonkajšieho
vedenia NN s napojením jestvujúcich odberov na nové distribučné rozvody NN.
Elektromerové rozyádzače noých ľodinných domov a pľípojky do domov'ých ronĺádzaěov nie sú
predmetom tejto dokumentácie
V lokalite sa osadia tľi plastové pilierové tozvádzač,e R9-Rl l, ktoľé sa napoja káblom NAYY-J 4X24o
z jestvujriceho rozvádzača ANG transfoľmovne TS 0045-008. Y rozsládzači Rll sa kábel prepojí
s jestvujúcim vonkajším vedením NN. Z rozvädzaěov sa samostatnými káblami napoja prípojky pre
ľodinné domy v lokalite a zabezpeěia rezeÍ\ĺy pľe plánované rodinné domy na dľuhej strane cesý.
Y rozvádzaěoch R9 a Rl0 sú zabezpeěené rezervné 400A poistkové spodky pre prepojenie susedných
plánovaných lokalít.
ochranné vodiče rozvädzaěov R9, l0, ll sa pripoja na uzemňovací vodič FeZn30x4, pripoložený do
výkopu káblovej ryhy. Vzhl'adom na prevádzkové možnosti napájania sa predpokladá, že
ktoĘŕkol'vek z rozvádzaěov s poistkami v pľívodoch, aj keď dočasne, môže byť koncový - preto odpoľ
uzemnenia tychto rozvádzaéov Rz ś 5 o v zmysle STN 33 2000-4-41čl. N.2.3'l, ods. c.
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Technĺcké údaje:
Rozvodná sústava : 3/PEN- 50 Hz,400V/TN-c
ochĺanné opatrenia pred zásahom elektrickým pľúdom STN 33 2OO}-4-4I

- samočinné odpojenie napájania ěl' 41l+ príloha N2
Prostľedie: Pozľi protokol č.1/so.05 v technickej spľáve.
Dôležitosť dodávky el. energie: Podl'a STN 34 1610 : 3

Bilancia pľíkonu:

RZ l8/IIa

Poěet rodinných domov : 7,0

Inštalovaný pľíkon : 2l7 kw
Výpočtové zaťaŹenie tľansformovne rodinnými domamiPp :

Pp= on psmax p .B

Beta - koef. nároěnosti = 0,5 sTN 33 2l3O, priloha č,.2

Pp: 51,6 kW
Priemeľné zaťażenie od ľodinných domov pre dimenzovanie vetvy:
( Rovnomeľn é zať ażenie )
Priemerný trva|ý odber l RD vo vetve 7,37 kw

Počet
Celkové zaťażenie transformovne: RD Pi Pp
RD RZ 18/IIa spolu 7,0 217 51,6 kw

Zánäzné podmienky pľe uskutoěnenie stavby, uľčené podl'a $ 66 SZ :

1. Stavba sabude realizovať podl'a projektovej dokumentáciestavbyoverenej v stavebnom
konaní, ktoni vypracoval v 09l20l7 zodpovedný projektant: VV Projekt s.r.o., Pod Rovnicami 7,847
04 Bratislava - Ing. Vladimíľ Vyšný, reg. č. 4004*A2, overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí
neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia. Każdá Zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí byt' vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2. So stavbou možno zaěať aż,po nadobudnutí právoplatnosti tohto ľozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému űradu začatie stavby ($ 66 ods'3 písm.h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeč,í vytyčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zźlkona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vyĘýěení
priestoľovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zźlkona)'
5. Pred zač,atím stavby stavebník zabezpeěí vy{ýčenie existujúcich podzemných inŽinierskych sietí ich
spľávcami.
6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu označ,iť štítkom ''Stavba povolená'' s Ęýmito
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitel'a; meno koordináúorabezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zač,atiaa dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokoněená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V pľípade, ak termín nebude môcť byť dodrtaný, stavebník pożiadao predĺženie doby výstavby.
9. Stavebné povolenie stľáca platnosť, ak sa so stavbou nezač,alo do dvoch ľokov odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 stavebného zákona). Platnosť stavebného povoleniaje moŽné prediziť
na žiadosť stavebníka podanej' v primeranej lehote pred uplynutím lehoĘ jeho platnosti' Siavebné
povolenie a rozhodnutie o pľedĺžení jeho platnosti sűżávaznZ áj pre pľávnyół'ia'tup"ov konania ($ 70
stavebného zákona).
10. Stavenisko musí spĺňať všetky technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zźtkona.
11. Pri rea|izácii stavby musia byť v zmysle $ 43e stavebného zákona dodržané všeobecné technické
poŽiadavky na výstavbu, vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami

2



s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyhl.č;5322002 Z.z', ktoľou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technickýóh
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie).
t2.Pri uskutočňovaní stavby musia bý'dodľžané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí arodiny SR č.l4712013 Z.z. v znení neskoľších predpisov, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných pľácach a pľácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoých pracovných činností.
13. Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznámi ntzov zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania a doloží na stavebný úrad oprávnenie zhotovitel'a n;
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného ztlkona.
14. Na stavbe musí byt'vedený stavebný denník od pľvého dňa prípravných pľác až do skončenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pľe výkon štátneho stavebného dohľadu
a vykonávaný autorský dozor projektanta.
16. Stavebník musí zabezpeěiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom oveľená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník'
17. Pri výstavbe musia byť použité vhodné stavebné výľobky,, ktoré budú spĺĺať haľmonizované
podmienky podl'a Naľiadenia Európskeho paľlamentu a Rady EU č,.305/Ż011, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných ýrobkov na trh a podmienky zź./ľ.. č,' 133/Ż013 Z. z.
o stavebných ýrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiých výrobkov a materiálov.
18. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ sR č)' 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku' infľazvuku a vibľácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí.
19. Stavebnú činnosť, ktorá svojimi účinkami obťažuje 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 pracovného pokoja neporušovať ústavné pľávo na pľimeraný odpočinok apńaznivé životné
prostľedie v zmysle zákona č,. 460/1992 Zb. v znení neskoľších predpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutel'nostiach a majetku. Je povinný počas ľealizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie takých
opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné pľostredie.
Stavebník je povinný počas výstavby udrżiavať ěistotu na stavbou znečistených veľejných
komunikáciách a verejných priestľanstvách a dokoněovanie 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 pľávo.
22. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu predloží na oÚ Senec _ odbor staroitlivosti-oŻP, odpadové
hospodárstvo; ku kolaudácii pľedloží stanovisko oÚ Senec, odbor soŽP, úsek odpadového
hospodárstva v kolaudačnom konaní.
23. v prípade nevyhnutného výľubu dľevín alebo koviých porastov, ak budú dotknuté výstavbou,
požiadať v zmysle $ 47 ods. 3 zźlkona č,. 5431200Ż Z.z. o ochrane prírody a krajiny príslušný úrad
o súhlas na ich výrub.
24.Y prípade nálezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody ako
i archeologických ntúezov, tęnto nález ihned'oh|ásiť stavebnému úradu alebo pľíslušnému orgánu.
25. Dokončenú stavbu možno uŹívať len na zák|ade kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník
pożiada pľíslušný stavebný ťrrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady pľimerane podl'a $$ 17,18 vyhl.uŽľ sn
č,.45312000 Z.z', ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zźtkona, najmä certifikáty
a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a mateľiálov, výsledky predpísaných skúšok a revízií
podl'a osobitných pľedpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke, porealizačné
zamer anĺę stavby, odovzdávací/pľeberací pľotoko l.
27. Stavebník je povinný pľi uskutočňovaní stavby dodrŽať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov :
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Z hl'adiska ľozvoja siete eneľgetiky s pľedkladanou pľojektovou dokumentáciou pľedmetnej
stavby ,, Technická infľaštruktúra, obec Miloslavov - RZ-l8/II. v ľozsahu so 05 _ Rozvod h[N"
ako dokumentáciou pľe stavebné povolenie v zásade ,rsúhlasímeóó za pľedpokladu splnenia
nasledovných podmienok:
l.Hoľe uvedená stavba bude napojenń zexistujúcej kioskovej Ts0045_008. I\N distľibučný
káblový ľozvod bude ľealizovaný káblom typu NAYY-J 4x240 mm2o oĺĺłe too m, ktoľý bude
okľuhovaný v3 ks NN skrine SR pričom z jednej stľany bude napojený zexistujúcej TS0045-
008 a z dľuhej stľany sa pripojí na existujrice vzdušné distribučné vedenie. Vybudovanie NN
ľozvodov, ktoľé budú mať distľibučný chaľakteľ zabezpečí v ľámci vlastnej investícĺe
spoločnosti Západoslovenská distľĺbučná a.s. na základe Zmluvy o spolupľáci č. 1718100007.ZoS
uzatvoľenej medzi spoločnost'ou Západoslovenslĺĺ distľibučná a.s. a investorom.
2.Jednotlivé káblové pľípojky NN vľátane elektromerových rozvźldzaěov vybuduje na vlastné náklady
investor, pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v NN skľiniach SR.
3. Elektromerové ľozvádzače budú umiestnené na verejne pľístupnom mieste na hranici pozemku
zvonka tak' aby boli prístupné pľacovníkom energetiky v katdil dennú a nočnú dobu-zodpovedný
investor.
4. Hlavný istič pľed elektľomeľom bude max.3 x 25 A char. B pre každé odbeľné miesto.
5'Ziadame ľešpektovat' všetky eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distribučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č.Ż5L/20I2 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN
aNN na tíme správy energetických zariadení VN aNN Bľatislava _ mesto, Hraniěná ě.14, pre
zariadeniaWN a zariadeniaoznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č.3.
6. Požadujeme dodržanie ochľanného pásma všetkých WN, VN a NN vedení deťlnovaných podlä $
43 Zákona o energetike č,. 25ll20l2 Z.z. a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdrŽujúcich sa na stavbe, o pľavidlách bezpečnosti práce v blízkosti
VVN, VN a NN vedení.
7.Pľipojenie budúcich koncových odberatelbv bude ľiešené samostatne na základe Zm|tw o pľipojení
odberných elektrických zariadení žiadatelbv do distľibučnej sústavy spoloěnosti Západoslovenská
distribučná a.s.' po vydaní kolaudaěného rozhodnutia stavby.
8.Pre potreby budovania energetických zariadení poskytne žiadatel' prevádzkovatel'ovi pozemok
(koridor) ľesp' priestoľ, vhodný pre budovanie energetického zariadenia' Majetkoprávne
vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou'
9'V prípade, že novonavľhované eneľgetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súěasť distribuěného
rozvodu el' energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pľed ľealizáciou
predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie ýchto zariadeni v zmysle
platnej legislatívy' pričom nebude účtovaný prenájom počas ich životnosti.
l0.Pred zač,atím zemných prác na energetických zaľiadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné
v navrhovaných tľasách pożiadať o presné vyýčenie a identiÍikovanie káblov patriacich spoločnosti
Západoslovenská distribučná,a's.
It.Zemné práce - pri kľižovaní a súbehu zariadeni spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s' -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatľnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať
bezpečnostné pľedpisy a ustanovenia pľíslušných STN.
12. Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať
pľacovníka TSEZ Bratislava, Hraniěná l4 o technický dozoľ.
13. Pred zahľnutím výkopov (káble VN aNN uloŽené vpieskovom lôžku smechanickou ochranou
a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, Hľaničná l4.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadľenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distľibučnrá/Západoslovenská energetika, a.s.
Za detai|né technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá pľojektant.
27.2. HYDROMELIoRACIE.š.p'. vyjadrenie ě. 3278-2ll20120l8 zo dňa 06.06.20l8:
Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, że na
parcelách č,' l33/l, 133167, 133/68, 133/69, 133ĺ70, l33l7|, l33l7Ż, l33l73, 133/74, l33l75, l34 ana
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častiach parciel č,. I2I a l55 v k.ú. Miloslavov, určených na stavbu ,,Technická infľaštruktúra obec
Miloslavov, Lokalita RZ l8/II" neevidujeme žiadne hydromelioľačné zariadenia v správe
Hydromelioľácie, š.p.

14.11.2017:
Po preštudovaní predloŽených podkladov okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné
pľostredie, konštatuje, že uvedená navľhovaná ěinnosť nespĺňa kritériá podl'a $ l8 zákona č,'24/Ż006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoĘ podl'a prílohy č. 8 zákona, preto nepodlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle ztlkona č,' Ż412006z'z. o posudzovaní vplyvov na Životné piostredie
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.
Záľoveťl Vás upozorňujeme' že podl'a pľílohy ě.8 zákona ć' 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneníneskoršíóh predpisov:
-PľojekĘ ľozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (kompleiov), ak
nie sű uvedené v iných položlaĺch tejto pľílohy) v zastavanom ú,n:emí od 10 000m2 podlahovej
plochy, mimo zastavaného rĺzemia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajú ziiťovaciemň
konaniu,

-Projekty ľozvoja obcí vrátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk' podliehajú
zisťovaciemu konaniu'

2.
- nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom űzemi podl'a pľedloženej projektovej
dokumentácie.

1 . Stavba sa navrhuje mimo zastavaného űzemia obce a v inemí, pľe ktoré platí pľvý stupeň ochrany
v ľozsahu ustanovení $ 12 zákona.
2'R.ealizácia stavby nepredstavuje ěinnosť podl'a zźtkonav území zakázanű.
3. Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté ztujmy územnej ani druhovej ochrany .

4. V prípade nevyhnutného výľubu dľevín v súvislosti s ľealizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného í;zemia obce sa podl'a zákonavyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo výške l30 cm nad Zemou akroviých porastov svýmeľou nad 20 m2,
o súhlase na výľub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákonaje príslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochrany prírody a kľajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochľana prírody
- ošetrovanie, udľžiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4'l pľi stavebných prácach sa đrevina
chľáni celá (koľuna, kmeň, koreňová sústava) pred 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
stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochľanu ich koreňových systémov.
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich dľevín. Naľušené trźtvnaté porasý budú upľávené do
pôvodného stavu s opätovným zatrźtvnením.
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěný široký pás na za|oženie technickej zelene s rešpektovaním
ochranných pásiem inŽinierskych sietí.

zo dňa 15.1l.2017:
Navľhovaná investícia je z ht'adiska ochľany vodných pomeľov možná za splnenia nasledovných
podmienok:

1. Výstavba musí bý' v súlade s Úpp a ÚR obce Miloslavov, stavebnými parcelami sú i parcely
body napojenia inŽinierskych sietí.

2. Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č,'36412004 Z'z. o vodách a o Zmene ztlkona
SNR č.372/1990 Zb. opriestupkoch vznení neskorších predpisov (vodný zákon), ust.
Vyhlášky MŽP SR č,' 556ĺ2002 Z'z. o vykonaní niektoých usianovení vodného zákona, spolu

I

c.
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súvisiace právne predpisy a technické normy. Vzhl'adom k tomu, že sa záujmové územie
nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Żitng ostľov, možno plánovat'
a vykonávat' činnost', len ak sa zabezpečí všestľanná ochľana povrchových vôd
a podzemných vôđ a ochľana podmienok ich tvoľby, výskytu, pľiľodzenej akumulácie
vôd a obnovy ich zásob a pľeto je potľebné dodľžat' podmienky $ 31 a $ 39 vodného
zźtkona.

3. Pri ľealizźrcii stavby źiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma,
resp. zohl'adnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovatel'ov.

4. V prípade, ak stavebník nie je vlastníkom dotknuých pozemkov, musí preukázať iné prźlvo
podl'a $ l39 ods. 1 v spojení $ 58 zákona ě' 50111976 Zb' oűzemnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom
požadovanú stavbu'

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v spľávnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy vydávané podl'a vodného zźtkona a podl'a $ 73 ods. 17 ztlkona ě.364lŻ004 Z'z. o
vodách a o zmene zźlkona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) sa považuje za záv'ázné' stanovisko. Podl'a $ 140b zźlkona č,. 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskoľších predpisov je obsah záv'ázného stanoviska pre
správny orgán v konaní podl'a tohoto zźlkona záv'ázný.

27.7. SPP-distribúcia"a.s.. stanovisko č. TDAĺS/0295/20l8/Gá zo dňa 03.07.20l8:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodrżania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- Po posúdení pľedloŽenej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zaľiadeniami
v spľáve SPP-DD,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zźtkona o energetike, Stavebného
zźlkona a iných všeobecne závazných právnych pľedpisov

- stavebník je povinný ľešpektovať a zohlädniť existenciu plynárenských zariadení ďalebo ich
ochľanných al alebo bezpečnostných pásiem'

- ak pri výkopových prácach bude odkľýé plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloŽenia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denn íka'

- odkryté plynovody, káble, ostatné inŽinieľske siete musia byť počas odkrýia zabezpečené pľoti
poškodeniu;

- prístup k akýmkoltek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokial'sa na tieto práce nevďahuje vydané povolenie SPP-D;

'każdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrtúane poškodenia izolácie potrubia' musí byť ihneď ohlásené
SPP-D natel č. 0850 1 11 727;

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (So!, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom ala|ebo bezpečnostnom pásme plynárenského zaľiadenia uložiť podl'a ustanovení
Zźtkona o energetike pokutu vo výške 300,- € aź 150 000,- €' poškodením plynáľenského
zaľiadenia môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohrozenia podlä $ 28a a $
285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohľozovania prevádzky všeobecne prospešného
zaľiadenia podlh $ 286 alebo $ 288 zákonač:.300/2005 Z.z'Trestný zátkon,

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
osoBITNÉ PoDMIENKY I

- žiadne

27.8. Slovak Telekom.a.s'. uvedené v stanovisku č. 661l8l69l5 zo dňa l3.06.2018:
- Pre vyznaěené záujmové dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (d'alej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA' s.r.o.
- Poěas realizźrcie stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku ě. 661 l816915 zo dňa 13.06'2018
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Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade, źe zátmer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAK[A, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí,
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpećiť:
.ochranu alebo preloŽenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

.Vypľacovanie pľojektovej dokumentácie v pľípade potreby premiestnenia telekomunikaěného
vedenia

oodsúhlasenie pľojektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikaěného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Július Vaľga, julius'varga@nevitel.sk,
0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môŽe nachádzať viac zariadení (káble, potľubia) s ľôznou
funkčnosťou'
2. Pľi aĘchkolŤek pľácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadatel' povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochranné opatrenia Ęm,źe zabezpečíz
oPľed začatím zemných pľác vyĘýčenie avyznač,enie polohy zaĺiadení priamo na povľchu terénu,
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné prźrce, s vytýěenou

a vyznaěenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
oUpozoľnenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm

skutoěného uloŽenia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povrchu teľénu
oUpozornenie zamestnancov, aby pri pľácach vmiestach ýskytu vedení azariadení pľacovali

s najväěšou opatľnosťou a bezpodmieneěne nepožívali nevhodné náradia (napr. hĺbiace stľoje)
oAby boli odkľýé zariadenia riadne zabezpeč,ené proti akémukol'vek ohľozeniu, lrłádeźi a poškodeniu
vo vzdialenosti l,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblamipred jeho zakr5,tím( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne č,íslo 12129
ooverenie výškového uloženia zariadenia ruěnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r'o. nezodpovedajű za zmeny pľiestorového uloŽenia
zariadenia vykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade, že poěas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníżiť krytie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavĘ napojenia lokaliĘ' ľesp. objektu, na VSST (veľejná siet' ST) je
potľebné si podat'žiadost'o určenie bodu napojenia @kQm.sk).
4. Ziadame dodľžat' platné pľedpĺsy podl'a sTN 73 6005 pľe pľiestoľovú úpľavu vedení v plnom
ľozsahu.

t7 () p\/e
'Rn? 

1/'ŕtt a/sL -^ AÁ^ 1Á 
^1 

1^ I a.

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti v tľase vodovodu akanalizácie požadujeme ľešpektovať
naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podl'a $ 19 zákona
č,.44Ż/2002 Z.z' o verejných vodovodoch a verejných kana|izáciźrch'
Pásma ochľany uľčené podl'a predpisov do účinnosti zákona č,' 442/Ż002 Z.z' o verejných vodovodoch
akanalizáciách avýnimky znich zostávajú zachované.l8/IIa, So'05 Rozvod NN" nemáme
námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnutelhosti nie sú trasované ľozvody
vodovodov akanalizźrcií BVS, vľátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochľany'
V danej lokalite sa nenachádzajú zariadenia veľejného vodovodu a veľejnej kanalizácĺe
v majetku alebo v pľevádzke BVS, a.s.
BVS si vyhľadzuje právo zmeny vyjadľenia nazáklade novozistených skutočností.

'7 
1n sDE cŕąnn.'ioL^ X 7/)n1 9./iAA{QQ zn Ářą lí} n< 

'n1e
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s pľedmetnou stavbou na pozemkoch PSF, podl'a PD zapodmienok:

- Stavebník na dotknutý pozemolďy SPF najneskôľ do vydania kolaudačného
rozhodnutia zrĺadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri
nehnutelhostí a to odplatne v prospech SPF. Sriěasťou zmluvy o zriadení vecného
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bremena bude na náklady stavebníka Vyhotovený geometrický plán podlä skutočného
vedenia a uloženia stavby,
K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívate|'apozemku SPF,
Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol
byť využívaný na doterajší ričel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstľáni na
svoje náklady,
Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a žiadatelbm, na zák|ade ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuý pozemok
SPF previesť na Žiadatel'a, zároveí'l Žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknuým pozemkom SPF.

zo l:^

28.09.20r 8:

- Vykonať skľyvku humusového horizontu polhohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpećiť
jej hospodáľne a účelné využitie na zźtklade vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu,
schválenej v bode II. tohto ľozhodnutia,
- Zabezpeéiť zź.kladnű staľostlivosť o pol'nohospodársku pôdu odňatu týmto ľozhodnutím aż do
rea|izácie stavby' najmä pred zabuľinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

"r'7 11 DD(\ŕ:DEQ '|'Ś - - ^ ^ł^_^'':^l,^ -^ Áx'^ a< /\ŕl Ą^ĺ o

V záujmovom území obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, paľc. ě. l33l75, nemáme
poloŽené rozvody káblového distribučného systému. Vzhl'adom k tomu, že v žiadosti nie sú uvedené
všetĘ parcely, ýmto listom by som Vás chcel ztltoveřl poźiadať, aby ste si u nás písomne objednali
minimálne 15 pracovných dní vopred vyĘýčenie daných sietí.

27. l 3.osobitné podmienky:
- Stavebník je povinný pľi ľealizácii stavby dodržiavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov,
- Stavebník je povinný čistit'stavbou znečistené pril'ahlé komunilcĺcie,
- Dodávatel'stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo

staveniska na miestnu komunilĺíciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k lej
znečistbvaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávky.

- Pri úprave terénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžĺnieľsĘch sĺetí. Takisto le pri ľealizácií zemných pľác potľebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušeniu ich statiĘ.

- Stavebník je povinný pred začatím stavby, vo vzťahu k cudzím pozemkom, postupovat'
podl'a $ 11 zák.č. 25l/20ĺ2 Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektoých zákonov,
čo preulcĺže pri kolaudačnom konaní.

V konaní vzniesla spoločnosť PROGRES-TS, s.r.o.' Kosodrevinová 42,82l 07 Bratislava nasledovnú
námietku:
,, Týmto podávame v zókonnej lehote nómietku voči oznámeniu verejnou vyhlóškou o začatí
stavebného konanią o povolení stavebného objektu So.05 - Rozvod NN, ktoÚ je súčasťou stavby
obytnó zóna UII/Á, Miloslavov uĺ. Veternó _ zdhrady nakoľko sme neboĺi oslovení kvyjadreniu
o existencii sietí ako účastník konania."
Námietke sa vyhovuje.

Odôvodnenie:
Stavebník: Západoslovenská dishibučná ä.S., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

lČo : 363611 5l8, vzastúpení spoločnosti R development s.r.o., Haanova 12,85l04 Bratislava,
ĺČo: ąl085 819, ktorú zaitupuje spoločnosť Pozemnđ stavby TTK s'r.o., 9oo 4Ż Miloslavov 472 _
Ing. otto Tokár, podal dňa l0.0l.20l8 na tunajší stavebný úľad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia pre stavebný objekt: ,, So.05 _ Rozvod NN" na pozemkoch parc. ě. l33/2l, 133120,
|33/75, 133/74, l34 ( podlä KN E parc. ě. 1035/30), l3ll3, l2I, 2615, k.ú. Miloslavov, ktoqý je
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súčasťou stavby 
',obytná zóna IJll/l, Miloslavov ul. Veterná - ztůlrady", doloženú projektovou

dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie' vypracovanú zodpovedným projektantom: VV Pľojekt
s.r.o., Pod Rovnicami 7,84l 04 Bratislava - Ing. Vladimír Vyšný, oveľenej v stavebnom konaní' kioľá
tvoľí neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia'

Spoločnosť R development s.ľ.o', Haanova lŻ,85l04 Bratislava, IČo: 47 085 8l9 uzavrela
so stavebníkomZápadoslovenská distľibuěná a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava, IČo: 36361 5l8
Zmluvu o spolupľáci zo dťla Ż3.ll'Ż017 pri výstavbe elektroeneľgetických stavieb azariadení pre
zabezpeč,enie rea|izácie pľipojenia stavby ,,Miloslavov' lokalita RZ l8/IIa. etapa" kdistľibuěnej
sústave.

Vlastníkom pozemku parc. č. l33/2lje Západoslovenská distribuěná, a.s. _ podlä Lv č. l480.
Vlastníkom pozemku paľc. č' 133/20 je obec Miloslavov _ podl'a Lv ě' l780 (zriadené vecné

bremeno v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.).
Vlastníkom pozemku parc. č. 133175, 13ll3, 1Żl je obec Miloslavov - podľa LV č' 440 (

zriadené vecné bremeno V prospech Západoslovenská distribuěná, a's.)
Vlastníkom pozemku parc' č. 133/74 je Tomáš Raľbovský, čerešňová 7,gO3 0l Senec _ podl'a

Lv č,.254Ż. Stavebník preukázal ,,iné právo" k pozemku - Nájomnú zmluvu zo dřla 0l.ol.20l8.
Pozemok parc. č. l34 ( podl'a KN E parc. č. 1035/30) je vo vlastníctve SR _ Slovenský

pozemkový fond, Búdkova 36, 815 17 Bratislava _ podľa LV ě. 1375, ktoý vyslovil súhlas
s predmetnou stavbou za podmienky, že stavebník na dotknuý pozemok SPF najneskôr do vydania
kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri
nehnutelhosti.

Vlastníkom pozemku parc. č. Ż6/5 je Katarína Bogáľová, Šwľ sNp 7,924 01 Galanta _ podl'a
Lv č). 1769 (zriadené vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribuěná, a.s.).

. ' |gdl'a-$_ 139 ods.l Po_d pojmo_m ,,iné pľáva k pozemkom a stavbám ,, použitým v spojení
,, vlastnícke alebo iné prá-v-a k- pozemkom a stavbám ńa nich ,, sa podl'a pováłry pľípädu ľoizu"-ie
pľávo vyplývajúce z vecného b}emena spojeného s pozemkoń alebo stavbou.

Podl'a $ 11 zák.č. 251120ĺŻ Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (
d'alej len zákon o eneľgetike ) je dľžitel' povolenia - Západoslovenská distribuěná a.s. opľávnená
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektľické vedenie a
elektľoeneľgetické zariadenie pľenosovej sústavy a distľibučnej sústavy a zaľiadení uľčených na
ich ochľanu, zabľánenie ich porúch alebo haváľií, alebo na zmĺeľnenie dôstedkov poľrĹch alebo
havárií na ochľanu źivota, zdľavia a majetku osôb; pľi povol'ovaní takej stavby stavebný úľad
rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočnit' a pľevádzkoYat' na cudzom
pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím
pľávoplatnosti takého ľozhodnutia.
Povĺnnosti zodpovedajúce- oprávneniam sú vecnými bľemenami spojenými s vlastníctvom
neh.nutel'nosti,--co^j9_Pľeuká_za1ie vlastníckeho aiebo iného práva ti pbzemkom uľčeným na
zastavanie podl'a $ 139 stavebného zźtkona.
Vsúlade.s $ 11 zákona oeneľgetike stavebný rúľad určil stavebníkovi podmienky, súvisiace
s ľealizáciou stavby na cudzích pozemkoch, eštó pľed zač'atím stavby.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby. Zač,atie konania
o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania, dotknuým orgánom
a or ganizáciám oznámen ím č,. 3 4 lŻ0 l8/KK zo dňa 03. 08.20 l 8.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj. Sp.
Z.67Ż-09-vš zo dňa 02'06'Ż0l0, pľávoplatné dňa 28.06.20l0.

Stanoviská a požiadavky úěastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní,
boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V stavebnom konaní podala spoloěnosť PROGRES-TS, s.r.o.' Kosodręvinová 4Ż, 82l 07
Bratislava námietku. Podanej námietke stavebný úrad vyhovel. Navrhovatel' predložil dňa
03. 1 0.20l 8 písomné vyjadrenie spoločnosti PROGRES-TS, s.r'o'

V konaní o povolení stavby stavebný úľad preskrimal žiadosť a pľiložené doklady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 až $ 66 stavebného zákona pričom zistil, że povolením stavby nebudú
ohľozené verejné záujmy ani právom chľánené záujmy ostatných účastníkov konania.
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Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Zźryadoslovenská distľibučná, a.\ zo dńa 22'11.2017
_ HYDROMELIORÁCIE,š.p', vyjadrenie č. 3278-2112Ol2018 zo dňa 06.06.2018
- oÚ Senec-odbor SoŽP, ĺset pvnŽP, vyjadrenie čj.oU_SC_oSZP-2017l0l5016_o02-Gu zo dňa

14.t1.2017
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oH, č.ou_Sc-o sZPl2ol8l7l98-Sl zo dňa 12.03.2018
- oÚ Senec, odbor SoŽp - úsek oPaK, ě.oU-SC-osZP-20l7114767NIl/.zo dť.la26.l0.2017
- oÚ Senec-odbor ŽP, úsek ŠVS, uvedené v stanovisku ěj.oU_SC-oSZP/2o17ll478gN-Ż86/Ke zo

dňa l5.ll.2017
- SPP-distľibúcia,a.s., stanovisko ě. TDAIs/0295l20I8lGźLzo dňa 03.07.20l8
- Slovak Telekom,a.s', uvedené v stanovisku č. 66l l8169l5 zo dňa l3.06.20l8
_ BVs, a.s., vyjadrenie ě. 2803l/20l8/sk zo dřla 16'07 .2018
- sPF, stanovisko ě. sPFZl20l8/0445 88 zo dřla l 0'05.20 l 8
-oÚ Senec, pozemkový alesný odbor, rozhodnutie č. oU-SC-PLo-2018/13708/řIan. zo dňa

28.09.2018
- PROGRES-TS, s.r.o', stanovisko zo dňa25.09.2018

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

Za vydanie tohto ľozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 100.- Eur podl'a
položky 60 písm.g) zźtkonač,'l45ll995 Zb' o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č).7ĺ/1967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriadok) v znení neskoľších

predpisov, pľoti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia ľozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 4Ż Miloslavov l8l.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opľavných prostriedkov preskúmatelhé spľávnym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č:. 16212015 Z.z').

t

Milan 
",Ąo'Inskýstaro,b{ay'bce

Rozhodnutie sa dorucr :

účastníkom konanĺa verejnou vyhláškou:
l. Západoslovenská distľibuěná a.s. Čulenova 6' 816 47 Bratislava
2. R development s.r.o., Haanova 12,85104 Bratislava
3. Pozemné stavby TTK s.r'o., 900 4Ż Miloslavov 47Ż _Ing. otto Tokár
4. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181
5. Znźmym a neznámym účastníkom konania - právnickým a tzickým osobám, ktoých vlastnícke

alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu bý
stavebným povolením priamo dotknuté
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vyvesením na riradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zźlkonač,.7l/1967 Zb. o správnom konaní v z.není neskorších predpisov po dobu 15 dní' Posledný deň
tejto lehotyje dňom doruěenia.

Potvľdenie oznámenĺa konania veľejnou vyhláškou o povolení tíniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa ,4 , ( c. 7a Ń Rozhodnutie bolo zvesené dňa:

j"'1;_; :' ciil7cTi' Pečiatka, podpis

Na vedomie:
l.Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6' 816 47 Bratislava - nemá účinky doručenia
2. R development s.r.o., Haanova l2.,85l04 Bľatislava - nemá účinky doruěenia
3. Pozemné stavby TTK s.ľ.o., 900 42 Miloslavov 472 _Ing. otto Tokár - nemá úěinĘ doručenia

Prílohy:1xoverenáPD
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