
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č;'sÚ- 6o6lŻoI9/KK V Miloslavove 14.02.2019

ROZIJODNUTIE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad l.stupňa podl'a $ ll7 ods.l zákona

č,.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoľších pľedpisov
(stavebný zákon), na zátklrade vykonaného konania, podl'a $$ 39, 39a ods.1,2 stavebného
zźtkona v spojení s $ 4 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zíĺkona a podlä $ 26 ods.l a $$ 46, 47 zákona č,'71/1967 Zb'
o správnom konaní v zneni neskoľších predpisov (správny poriadok) vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby :

'' 
Technická infľaštľuktúľa, Obec Miloslavov, lokalita RZ_t3Nś

verejnou vyhláškou

v členení stavby na stavebné objekĘ:
so.01 Komunikácie a spevnené plochy
so.02 Verejný vodovod a pľípojky
so.03 Verejná kanalizácia a prípojky
SO.04 Rozvody NN
so.05 Domové pľípojĘ NN
so.06 Veľejné osvetlenie

miesto stavby: na pozemkoch podl'a registľa ,,C" parc. č,.l48lt19r 148/120, k.ú.
Miloslavov

navrhovatelbvi : GRUNDER MILosLAvov 1, s.ľ.o., Hvĺezdoslavovo námestie 15,
81102 Bratislava,lČo: so 194968

účel stavby : inžinieľske stavby - podlä $ 43a ods.3 písm.a), g), i) stavebného zákona

I. PRE UMIESTNENIE A PRo.rEKToví] PRÍPRAVII sA ĺinču.nl TIETO
PODMIEhIKY:
l/ Stavba bude umiestnená podl'a overenej pľojektovej dokumentácie stavby pre územné
rozhodnutie' vypracovanejv 07/Ż0l8 fu Pozemné Stavby TTK, s.r.o., 900 42 Miloslavov 472,
autoľ. stavebným inžinieľom: Ing. arch. Maľtin Hépal, reg. č. 6350*A1 a Ing' otto Tokár,
reg. č. 5544*AŻ tak, ako je to zakres|ené v koordinaěnej situácii na podklade katastľálnej
mapy (výkresy IS-l ażIS-4), ktorá tvoľí neoddelitelhú súčasť tohto ľozhodnutia.
Ż/ Stavba bude umiestnená na pozemkoch registra ,,C" parc' č,' 148lll9, 748/120, k.ú.
Miloslavov
3/ Projekt stavby pre stavebné povolenie spracovať oprávnenými osobami, v zmysle
ustanovení $43d, $43e, $47 stavebného zákona a podlä vyhl. ě. 53Ż/2002Z.z' ovšeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4/ V projekte stavby pre stavebné povolenie spracovať PoV a prepravné trasy tak, aby počas
výstavby nedochádzalo k zhoršeniu životného pľostredia zvýšenou prašnosťou, hluěnosťou
a k zhoršeniu bezpeěnosti cestnej a pešej premávky. Zariadęnie staveniska umiestniť na
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najvzdialenejšiu stranu staveniska od existujúcej obytnej zźstavby, s dôľazom na smer
prevládajúcich vetrov.
5/ V projekte stavby pľe stavebné povolenie rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné
vedenia azariadenia inžinierskych sietí a ich ochránné pásma.

Navrhovaná lokalita bude realizovaná a situovaná v nezastavanom území obce Miloslavov
ide doteraz o nezastavanú polhohospodársku pôdu. Riešené územie je na svojej zźryadnej
a južnej strane vymedzené pripľavovanými obýnými zőnami, zo severnej stranyje plánovaný
d'alší rozvoj .lokality
definovaná UPD ako

RZl3. Zvýchodu riešené územie ohraniěuj e líniová vysoká vegetácia
vysoká sprievodná zeleř,l atrvalo trávnaté poľasty a rozvojový zámer

N12, zároveň ide o rozhranie tradičných resp. pôvodných polhohospodárskych sezónnych
clest. Územie bude teda zo zźryadnej stľany v kontakte s pozemkami RD' z východnej so
vzrastlou zeleňou, južnej strany komunikáciou a zo seveľnej stľany d'alšou výstavbou.
Vstup na predmetné územie je moŽný z juŽnej stľany - v súčasnosti budovaná ulica (okalita
RZ I3/II , parcelač. 148/I20 - katastľą c).
Riešené územie spadá zmysle záväzných ěastí platného ÚP obce Miloslavov do regulaěného
bloku RZ 13 a funkčne urěené pre funkciu b1ývanie, formou výstavby rodinných domov
Navľhovaná výstavba predpokladá vytvoľenie objektov s príslušnou technickou
infraštľuktúrou pre budúcu zástavbu rodinných domov ( Pre výstavbu jednotliých RD sa
vyŽadujú samostatné űzemné a stavebné konania a nie sú pľedmetom tejto PD; uvažuje sa so
zástavbou samostatne stojacich rodinných domov s dvomi bytovými jednotkami)
Hlavný dopravný pľístup do riešeného űzemia je z Alżbetínskej ľesp. Veternej ulice príp'
Lipového námestia (trieda CK: cesta III. triedy, číslo CK: l054, pôvodné ěíslo CK: 0633) cez
ulicu k Jazetu, Slneěnú ulicu a ulice v rámci RZ 13 v bezprostrednom kontakte s riešeným
územím _ t.č. vo výstavbe.
Plocha riešeného űzemia:
Predpokl. plocha l pozemku pľe RD:
Počet parciel uľčených pre výstavbu:

r Vetva Kl
Vetva Klje navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou 78,35m
Komunikáciu moŽno špecifi kovať ako C1-MOU-6'5/30.
Šírka dopravného prĺästoľu navrhovanej to.unĺLá"ie je min. 9,50m.
Sírka hlavného dopľavného pľiestoľu je 6,5m.
Š írka prislúchajúceio chodníka 2,0m
Sírka zeleného pásu 2,0m
- Umožnená premávka na komunikácii _ obojsmerná
- Komunikácia sa napája v km 0,000.00 na komunikáciu budovanú v rámci

RZ_L3/II_Dt_6,5/30.
Pozn. U komunikácie sa tmažuje výhľadovo s predĺžením v rdmci okolitej výstavby

8215,00 m2
800,00 m2
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Hlrylý. napojením rozvojového zámerupzlslvje napojenie vetvy Kl (v km. 0,000.00) napľilählú ulicu budovanú v ńmci RZ-|3/II - toho bu.u uo výstavbe. Pri projektovaní
komunikácie Kl bolo uvažované s pokračovaním navrhovanej ulice p." otälĺře moŽné
investičné zźtmery, ěomu zodpovedá aj jej šírkové usporiadanie. Véwa K2 priamo vyrisťuje na
vetvu Kl. Riešené komunikácie nezasahujú ani nepľechádzajű nijakým bezpečnostným či
ochranným pásmom.
Predmetom tohto stavebného objektu sú aj komunikácie pre peších _ chodníky' Chodníky sú
v riešenom uzemí navrhované so šírkou 2m podlä poziaaaviet sTN 73 6l ĺ0, s povrchom
dláždeným typ povrchu A.
V ľámci tohto stavebného objektu budú realizované aj sadové úpravy plôch spadajúcich do
dopravného priestoru j ednotlivých komunikácií.
Celkovo sa v rámci pľojektovaného zámeru uvažuje z vybudovaním dvojice vetiev
komunikácií.
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'Vetva K2
Vetva K2 je navrhnutá ako miestna komunĺkácia s celkovou dĺžkou 36,90m
Komun ikáciu možno špeciflkovať ako UK-4,5/30.
Šíľka dopravného pľĺóstoľu navrhovanej komunikácie je 5,50m.
Sírka hlavného dopľavného pľĺestoľu je 4,5m.
Šíľka prislúchajúcióh zelenýcń pásou (pó oboch stranách) 1,0m
Zelený pás - spevnený vegetačnými tvárnicami v mieste vzazdov
- Umožnená pľemávka na komunikácii _ obojsmerná
- Komunikácia sa km 0,000.00 napź$ana vetvu Kl

Skladby jednotlivých druhov komunikócií:
. Vozovka - skladba typ D

ACl l obrus.,PMB45/80-75; I; 50mm; STN EN 13 108-l
PS; CBP 0,25kýmz; STN 73 6|29:2009
ACl6 |oŽná'; PMB45/80-55; I; 50mm; sTN EN 13 l08-l
PS, cBP 0,50 kým2; STN 73 6129:2009
Šo o:; Gg; 250 mm STN EN 13285 ;
qp ?l <. íT_. 1<n mm ŚTrrT 1?'R5 F ' - : oÍ'l't\rÍDą. E. - /E. -. .2' 

^2
Konštrukčná pláňĐ

hr. 500 mm
Ed.Íz'.in = 80MPa; Ed"ĺz,.in /Ed"ft,.in { 3,0

I Chodník - skladba typ A
! DL; štvorcováa); 50mm; STN 73 613l-l. Lohlä vrstva HK, fr.4-8; hĺ'40 mm, STN 72l5ll. Betón* STN EN 206-l C20/25-xc2, xFl, (SK)-cl0,4-D-o16-S3 hľ. 100 mml). ŠD 63; Gs; 200 mm STN EN |3285 ;. ŠP 3 l .5: Gg: 1 50 mm STN EN 1 3285 : Ea"ĺz. .in 9OMPa: Ea.ĺz. .i,' /Eo"ĺr. .ĺn :j0 -t I 54omm
' Konštrukčná pláň2) Ed"ľ2, *in : 80MPa; Ea"o,.in /Ea.n,.in ( 3,0

Spevnený zelený pás _ skladba Ęvp Co Vegetačný dielec VEGA -U (Pľemac) hľ. 80mm
o Hlinitý piesok ; f.r.0-4; hr. 50mm; STN 72 1002

FłlinitÚ šfrL' f r o-??.hr l m' STN 1) 1nn')a

odvodnenie komunikócií:
odvodnenie komunikácií v lokalite Rzl3N je navľhované pomocou pozdiźnychvsakovacích
drénov. Pľojekt uvažuje so zadláždením vsakovacieho drénu dl. max 3m pre jeden dom.
V prípade väčšej aizky ie potľebné ľiešiť odvodnenie vozovky v danom miéste náhradným
spôsobom. Vsakovací drén bude mať ľozmer (šxh) 0'5xl,lm abude vystlaný geotextíliou
PouŽitá geotextilia musí zabezpečiť dostatoěnú priepustnosť vody, a|e zároveńje jej úěelom
vymedziť objem dľénu a zamedziť zahlineniu z okolitého podloŽia.
staticklź doprava:
Státie motorových vozidiel vyużívaných majitel'mi jednotlivých rodinných domov (resp.
býových jednotiek) a ich návštevníkov sa uvaŽuje pre samostatne stojace rodinné domy s 2
býovými jednotkami. Státie motorových vozidiel výluěne na súkromných paľcelách (mimo
dopravného priestoľu veľejných komunikácií). Spolu sa pľedpokladá maximálne 54
parkovacích miest v riešenom inemi. V prípade' že by došlo k výstavbe ľodinných domov
s dvomi alebo tľomi bytovými jednotkami, poěet paľkovacích miest sa musí stanoviť
individuálne pľe každú budovu vzmysle aľozsahu STN 716310 vznení neskorších zmien
a doplnkov.

So.02 Veľe vodovod a nľínoikv
Predmetom tohto So je vodovod, ktoý rieši zásobovanię pitnou nezávadnou vodou
v ľámci v súčasnosti pripravovanej novej obytnej zőny RZl3lV. Plánované vodovodné
potľubie bude najestvujúcu vodovodnú sieť napojené vjednom bode napojenia:
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Bod napojenia ě. l _ Na verejný vodovod vrámci RZ l3lII _ p'č. 148ll20, táto ulica aj
vodovod je t.č. vo výstavbe. Dimenzia vodovodu, na ktoł sa potrubie napojí, je DNl00 a jě
realizovaný z materiálu HDPE PNl0.
V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniujedného vodovodného radu:. rad ,,1'o HDPE PE 100 DN 100 dl. 82,10 m

V ľámci stavby dôjde k realizácii vodovodných pľípojok po hranicu nehnutel'ností ľesp. l,0 m
za hranicu nehnutel'nosti. Vo vodomeľných šachtách budú osadenéŻ až' 4 vodomery _ podl'a
Ępu objektu. Vodomeľné šachty s dvomi vodomermi budú realizované pre rodinné domy
s dvomi bytovými jednotkami. A vodomeľná šachta so štvoricou vodomerou bude realizovaná
pre dvojicu rodiných domov s dvojicou bytových jednotiek. Vlastníkom qýchto prípojok budri
vlastníci jednotlivých pripájaných nehnutelhostí. Vlastníkom samotného vodovodného ľadu
bude investor.
Vodovodné prípojky sú navrhnuté z HDPE PEIO _ D3Ż - PNl6 s ukončením vo vodotesnej
betónovej šachte. Vodomerné šachty budú ľealizované v súlade s oN 75 541 l '
V rozvojom zámere RZL3N bude vybudovaných 8 nových prípojok. Ztoho 6 sa bude
ĺachádzať na navrhovanom RAD-e "1". Dvojica prípojok bude osadená na vodovodnom ľade
ľealizovanom v ľámci dotknutej lokality RZ_13lII- RAD z materiálu HDPE PNl0 dimenziou
DNl00.

VÝnočet množstva potľebv vodv:
Poěet obyvatel'ov: 54 osôb
Priemerná denná potľeba vody: Qo = 54 x l35 :7 290lldeň : 0,084 l/s
Maximálna denná potľeba vody: Q.: Qpx ka:0,084 l/s x l,6:0,l35 l/s
Maximálna hodinová potreba vody: Q5: Qo x kI': 0,084 l/s x l,8 : 0,152 |/s
Ročná potľeba vody: Qroľ : Qp x 365 dni :7,290 m3/deň x 365 : Ż 660,85 m3/ľok

50.03 Veľeiná kanalizácia a pľípoikv
Predmetom tohto so je verejná kanalizácia, ktorá rieši okanalizovanie splaškových vôd v
súčasnosti pripravovanej novej obynej zőne RZ|3N. Plánované kanalizaěné potrubie bude
najestvujúcu kanalizaěnú sieť napojené vjednom bode napojenia:
V bode napojenia ě. 1 _ betónovej šachty DN 1000 na kanalizźlcií budovanej pre potreby
lokality RZ-L3/II, ktorá je toho času vo výstavbe ' Kanalizač,ná stoka, do ktoĘ 

'äúsťu.j"plánovaná kana|izźrcia je zmateriálu PVC DN 3o0 hladké a predmetná šachta pre napojenie
sanachádza na parcele č,.l48ll20'
V ľámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniujednej kanalizaěnej stoky :r stoka ,,A" PVC- hladké DN 300 dl. 77,00 m. stoka ..A-1" PVC- hladké DN 300 dl. 40.29 m

E 117.29 m
Kanalizačné prípojky pre rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami sú navrhnuté z
kanalizačného potrubia PVC DNl50 od verejnejkanalizácie po ľevíznu šachtu, ktorá sa na
kanalizáciu pripája. Napojenie pľípojky na verejnú kanalizáciu je navrhnuté pomocou
prípojkovej odbočky PVc DN 300/150 zaústením do hoľnej tretiny prietočného profilu
kanalizačnej stoky' Na kanalizaěnej pľípojke je vo vzdialenosti 0,60 m za hranicou
nehnutelhosti navrhnutá revízna šachta - RŠ. Revízna šachta je navrhnutá AwA _ šachta DN
315/400, je osadená na betónovej doske zvodotesného betónu a je opatrená vstupným
poklopom' ktorý je osadený do úrovne terénu.
V rozvojom zámere RZ|3N bude vybudovaných 9 nových prípojok. Ztoho 3 sa budú
nachźńzať na navľhovanej Stoke "A",4 na navrhovanej Stoke 'íA-l(( a dvojica prípojok bude
osadená na stoke realizovanej v rámci dotknutej lokality Rz_lr3lII - stoka z matériálu PVC
dimenziou DN300.

VÝnočet množstva snlaškorrých odpadových vôd :

Priemerný denný prietok splaškov: Q,a : 7,83 m3/d : 0,09 I/s
Priemeľný hodinový prietok: Qs2ł: 0,33 m3/h
Maximálny hodinový prietok splaškov: Q,^*: 0,99 m3/h : 0,275 t/s
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SO.04 Rozvodv NN
Riešená lokalita nadväzuje na lokalitu RZ_L3/II, riešenú v samostatnej stavbe' Takisto
distribuěné rozvody NN sú riešené ako rozšíľenie rozvodov lokality RZ_L3/II.
V ľámci RZ_L3/II sú káblom NAYY-J 4X240 prepojené rozvádzač,e R3 a R4. Tento kábel sa
pri RD_0l preruší a káblom NAYY-J 4xŻ40 cez káblovú spojku sa napoja rozyádzaée
lokality RZ_L3N R44 a R55. Kábel sa ukoněí v ronádzaéi R4 a d'alej pokraěujú distribučné
rozvody lokal ity RZ _l 3 /lI.
Bol realizovaný pľedbežný výpoěet zaťaŽenia vetvy napájajúcej roz-łádzaěe Rl-R8 vrátane
rozyádzaěov R44 a R45' Úbytok napätia v R8 je cca 7%r,8đ;" uyl'ouujúce, nakolko napätie
transformovne je l0% nad Un.
Technické údaje:
Napäťová sústava : 3/PEN- 50 Hz,400V/TN-C
ochranné opatľenia pľed zásahom elektrickým prúdom _ STN 33 2OO0-4-4l

- Samočinné odpojenie napájania čl. 41l+ príloha N2
Dôležitosť dodávky el. energie podl'a STN 34 l610 : 3
Bilancia príkonu:

Bilancia pľe 18 b.i (9 RD)- zóna RZ 13/V
Počet bj. : 18
Inštalovaný príkon z 432,9 kw
Výpoětové zaťaźenie tľansfoľmovne ľodinnými domami Pp :

PP: ott Psmax P . P

STN 33 2l30, príloha
c.ŻBeta - koef. náročnosti: 0,Ż8

Pp: 71,9 kw

Pľiemerné zaťaźenie od rodinných domov pre dimenzovanie vetvy:
( Rovnomer né zať ażenie )
Pľiemerný trvalý odbeľ l bj. vo vetve 4,0 kw

So.05 Domové pľípoikv NN
Z distľibučných rozvádzačov R44 a R45 sa samostatnými káblami NAYY-J 4x25 napoja
pilieľové elektromerové rozvádzače RE(2E) + HDo pre napájanie RD s dvomi byovými
jednotkami (bj.). Pľístupová komunikácia kRD_02,03,05'06 je súkromná',ztoho dôvodu sa
na veľejnom pozemku pre napájanie osadia elektromerové rozyádzaěe RE(4E)+HDQ so
štyrmi meraniami, ktoré sa napoja káblom NAYY-J 4x35
Všetky rozyádzač,e sa osadia na hraniciach paľciel tak, aby bolo možné odčítať stavy
elektľomerov z verejne prístupných miest.
Technické údaje:
Rozvodná sústava: 3/PEN- 50 Hz'4OOV/TN-C
ochranné opatľenia pred zásahom elektrickým pľúdom _ STN 33 200O-4-4I:

- Samočinné odpojenie napájania čl. 4l l+ príloha N2
Dôležitosť dodávky el. energie podlä STN 34 1610 : 3

S0.06 Vereiné osvetlenie
Miestna komunikácia zőny RZ_13N sa osvetlí 2 ks ocel'ovými stožiarmi STK 60140/3,
v:4m, s LED svietidlami SEGIN M LED 28W. Pre osvetlenie priechodu pre chodcov sa pri
priechode osadí stožiar STK 7614013, výšky 4m, s výložníkom 0,5m a LED svietidlom
SEGIN M LED 28W. Veľejné osvetlenie sa napojí z posledného stožiaľa vo vetve,
navrhnutého v ľámci lokality RZ_L3/II, káblom CYKY-J 4xl0. ovládanie osvetlenia
a meranie elektrickej eneľgie je umiestnené v pilierovom rozvádzaěi RVo, riešeného v rámci
lokality RZ_I3|II. Z hl'adiska ochľany pľed bleskom sa osvetlbvacie stožiaľe uzemnia
vodičom FeZn30x4, pripoloženým do výkopov káblových ýh'
Zá.kladné technické úd aj e :
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Rozvodná sústava :
Napájanie Vo: 3/PEN - 50 Hz,4OOV/TN-C
Rozvod stožiaľov: IAI/PE - 50 Hz,400V/TN-C-S

ochľanné opatrenia pľed zásahom elektrickým pľúdom STN 33 Ż000-4-4l:
Samoěinné odpojenie napájania, čl. 4l l

III. UDAJE o vPLYvE sTAvBY NÄ ŽIvoTNÉ PRoSTREDIE:
U plánovanej zástavby sa nepredpokladá zhoľšujúci vplyv na okolité životné prostľedie.
V budúcich rodinných domoch sa nepredpokladá podnikatel'ská ěinnosť výrobného
chaľakteru spôsobujúca vznik nadmerného hluku, prachu prípadne odpadu (autodielne,
zámočnícke dielne a iné). Jediným vážnejším zdrojom hluku môže byť novo plánovaná
komunikácia. Vykuľovanie ľodinných domov je uvažované elektrickou energiou.
V súvislosti s výstavbou nedôjde ani k zániku väěšej plochy vysokej zelene, nakolko na
záujmovom území rastú len náletové kroviny. Naopak v rámci sadoých iryrav ľea|izovaných
ako záverečných prác v rámci výstavby miestnych komunikácií dôjde k revitalizácii pásového
masívu vzrastlej vegetácie (východná strana záujmového územia) a výsadbe stromov
v uličných pásoch.
Na pľiebežných komunikáciách v novobudovanej zástavbe sa pľedpokladá len nízke dopravné
zaťażenie' Toto zaťażenie súvisí s dopravou osobnými automobilmi majitel'ov jednotlivých
objektov. S prihliadnutím na tieto skutočnosti možno pľedpokladať, Že zaťatenie hlukom
nepresiahne bežné hodnoý vyhovujúce z hygienického hl'adiska pre obytné a rekreaěné zóny.
Všetky plánované komunikácie z hl'adiska intenzity dopravného zaťażenia spadajú do triedy
dopravného zaťażenia VI - vel'mi l'ahké a V _ lähké (STN 73 6114- normatívna príloha C).

rv. PoŽIADAvKY NA ocHRAh[U KULTÚRNYcH PAMIAToK:
Navrhovaná stavba sa nedoýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území'
V d'alších stupňoch projektovej prípľavy je potľebné dodržiavať príslušné zákony z oblasti
ochrany kultúrnych pamiatok.

v. Úlłľn o PoŽIADAvKÁCH sTAvBY Z HĽADIsKA PoŽIARNEJ oCHRANY:
Predmetom posúdenia z hl'adiska požiarnej ochrany je malopodlaźná zásÍavba. Jedná sa
o komplex 9 samostatne stojacich rodinných domov. Všetky samostatne stojace rodinné domy
budú mať max. 2 nadzemné podlaŽia, respektíve 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie,
pľíp. ustupujúce podlažie, ktoré z hl'adiska Po majú výšku h : 6,5. Za samostatný požiarny
úsek možno teda povaŽou.ať kaŹdý objekt stojaci v plánovanej zźstavbe. Všetky objekty RD
teda tvoria samostatné PÚ' Predpokladané požiarne 

-zaťażenie- 
nepľekoěí 50 kýmz.-ľ oźiarna

bezpečnosť jednotlivých objektov bude riešená foľmou samostatných projektov, ktoré budú
súčasťou PD jednotlivých budov.
V rámci verejného rozvodu vody budú zriadené podzemné uliěné hydranty maximálne po l00
m. Prístupové komunikácie musia mať trvale volhú šírku aspoň 3,0 m a ich únosnosť musí
bý aspoň 80 kN. Yjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku
najmenej 3,5mavýšku 4,5m.prístupovékomunikácienazásahmusiaviesťaspoňdo
vzdialenosti 30 m od stavby a vchodu do nej' pľi rodinných domoch postačuje vzdialenosť
50 m.

vI. ÚPRAvY NEZAsTAVANÝcH PLÔcH PoZEMKU:
Po ukončení stavebných prác na samotných objektoch dôjde k výsadbe zelene - stromov
a kríkov na vybraných miestach v zelených pásoch komunikácií a následne po ukončení
výstavby RD dôjde aj k výsadbe súkľomnej zelene na plochách zźthrad prislúchajúcich
k jednotlivým rodinným domom'

VII. NAKLADANIE S ODPADMI:
Prevádzkou stavby nebudú vznikať nebezpečné odpady. Jednorazové odpady, ktoré vzniknú
počas výstavby budú odvezené na riadenú skládku odpadov, realizźltor stavby je povinný
predložiť najneskôr k termínu kolaudácie doklad o ich zneškodnení oprávnenou organizáciou.
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odpady, ktoré budú vznikať počas pľevádzky budú skladované v kontajneroch na pozemku a
odvátané na riadenú skládku s nekontaminovanými odpadmi'
Tuhý komunálny odpad sa bude odkladať na miesto na to určené podl'a projektu zariadenia
staveniska, a to pľi plánovaných budovách, odkial'sa bude odvážať a zneškodňovať podl'a
pľavidiel obvyklých v obci. Nakladanie s odpadmi musí bý v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č)' 79/Ż015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov v
znení neskorších pľedpisov a d'alšími súvisiacimi pľedpismi z oblasti odpadového
hospodárstva,
Počas výstavby bude dodávatel' stavby dodržiavať VZN obce o nakladaní s komunálnym
odpadom na území.

v[I. PoDMIE|IKY vYPLÝvAĺÚcn Zo sTAIYovÍsK DoTKNUTÝcrr oncÁľov:

ODI Senec S
podmienok:

s predloženou projektovou dokumentáciou za splnenia nasledovných

- Technická správa neobsahuje zoznam účastníkov konania, źiadame doložiť do ďalšieho
stupňa PD (stavebné konanie),

- na vetvu KŻ, poźadujeme osadiť bránu alebo rampu pľoti vjazdu motoľoých vozidiel -
uvedená vetva nesplňa STN 736110, č,l. 4.2 a pľeto nemôže bý zaradená do siete MK
a musí ostať natľvalo ako neveľejná účelová komunikácia (viď. PD),

- vstupnú ěasť vetvy K2 _ výhybňa _ žiadame riešiť tak, že šírka vozovky bude min. 5,00 m
a priamy úsek bude mať dĺŽku min. 6,0 m (zapracovať do DSP),

- vetva K2 _ v mieste napojenia Žiadamę v d'alšom stupni zrealizovať kontajneľové stojisko,
ako aj umiestnenie všetkých inŽinieľskych sietí, (zaptacovať do DSP),

- oplotenie požadujeme dodrżať podl'a TS V.u*:l'6 m,
- odstupy oplotení pozemkov musia byť ľiešené v súlade s STN 73 6056 (bod č. l8) tak, aby

bo| zabezpeć,ený nźieżiý rozh|'ad pri vychádzaní zpozemkov na komunikáciu - Žiadame
stavebný úrad. aby pri povolbvaní oplotení striktne zabezpeěil dodržanie uličnej čiary. tj.
2.0 m od okraja vozovky.

-odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia bý' v súlade s požiadavkami STN 73610Ż
o rozhläde v križovatkách

-objekty meracích zariadení inžinierskych sietí požadujeme umiestniť na hranici dopľavného
pľiestoľu komunikácií,
-chodníky požadujeme ľiešiť bezbariérovou úpravou v mieste sĘku s komunikáciou

v súvislosti s pohybom telesne a zrakovo postihnuých osôb v zmysle právnych noľiem
a technických pľedpisov (vyhláška č,' 9/Ż009 Z.z., vyhlźška č:. 53Ż12002 Z'z.),

-pre potreby kaŽdého z rodinných domov musia byt' navľhnuté minimálne 3 parkovacie
miesta na státie na vlastnom pozemku, z tohto počtu bude jedno miesto určené pre návštevy
v zmysle STN 73 6110lz2 (do celkového poětu môžme zarźttať aj garátové státie),

-žiadame do katastrálnej mapy v projekte zakľesliť vlastnícky vďah ku každej stavebnej
parcele ajeho súvis s dopľavným priestoľom navrhovanej komunikácie tak, aby vyhovoval
pľíslušnej sTN.'. podl'a typu komunikácie,

- toto stanovisko nenahľádza povolenia iných správnych a dotknuých orgánov aorganizácii
aplati 6 mesiacov od vydania' Akákol'vek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok
neplatnosť stanoviska oDI SC,

- Investoľ v d'alšom stupni pľedloží projekt doěasného dopravného znač,enia na vyjadrenie
stanoviska,

- Investor stavby pľedloŽí projekt trvalého dopravného znaěenia, ktoým bude komplexne
ľiešiť oľganizźrciu dopravy v danej lokalite (napojenie na jestvujúcu cestnú sieť, zásobovanie
a parkovanie) na vyjadrenie stanoviska,

- oDI Senec żiada, aby bol věas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti
s pľedmetnou stavbou.

Doporuěujeme príslušnému stavebnému a obecnému úradu, aby rozvojové poplatĘ,
vyberané obcou na zák|ade Zźtkona č,.44712015 Z.z. v aktuálnom znení, boli pouŽité na
doriešenie technickej infraštľuktúry v danej lokalite napr. na dobudovanie chodníkov
a zvýšenie tak bezpečnosti chodcov ako aj obyvatelbv obce.
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okľesný dopravný inšpektoľát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknuými
orgánmi a oľganizáciami v pľípade potreby ľiešenia aktuálnej đoprávno-bezpečnostnej
situácie v danej lokalite na pľípadné zmeny, ripravy alebo doplnenie tohtô stanoviskä.

02l 087320/PRA zo dřn 02.l l .2018 :

Súhlasí s umiestnením area|izáciou stavby' ktoľá sa nedoĘýka národnej kultúľnej pamiatky
evidovanej v Ústľednom zozname pamiatkbvého fondu SR á nenach ádzä sana paňriatkovom
tzemí, s podmienkou:
- V prípade archeologického nálezu níilezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác

podl'a $ 40 ods.2 a 3 pamiatkového zźtkona oznámi nález KPÚ BA a nálěz ponechá bezo
zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto zźwäzné stanovisko po uplynutí troch ľokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak
nedošlo kjeho použitiu na účel, na ktoľé je určené. Je podkladom pre vydanie iozhodnutia
príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o poJudzovanej stavbe..

Súhlasí sa s návrhom Žiadatel'a na ťlzemné konanie stavby ,,Technická infľaštruktúľa obec
Miloslavov, lokalita RZ|3N*, parc. č' l48/ll9, l48ll2o, k.ú. Miloslavov. Zároveň sa
stanovuje nasledovná podmienka:

o Ku kolaudácii predmetnej stavby predložiť výsledok laboľatórneho rozboru vzorky
pitnej vody zo spotrebiska, ktorý pľeukáže zdravotnú bezchybnosť pitnej vody, í
súlade s požiadavkami vyhlášky MZ sR č;2472017 Z.z', ktorou ia ustanovujťl
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

OSZP-2Ol8/15025A/IM dňa 1 l '09.20l8 :

l. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného rizemia obce a vűzemí, pre ktoré platí prvý stupeň
ochrany v ľozsahu ustanovení $ 12 zákona
2. Rea|izźrcia stavby nepredstavuje činnosť podlä zátkona v űzemí zakźtzanű.
3' Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté zźnjmy územnej ani druhovej ochrany.
4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás űpozorňujeme,
že mimo zastavaného územia obce sa podl'a zttkona vyžaduje súhlas na výrub stromov
s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške l30 cm nađ 

'emou 
a kroviých porastov

s výmerou nad 20 m2, o súhlase na výrub dľevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona je iríslušná
rozhodnúť obec Miloslavov orgán ochrany príľody a krajiny.
5. V pľípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochrana
prírody _ ošetrovanie, udržiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných
pľácach sa drevina chráni celá (koruna' kmeň, koľeňová sústava) pľed poškodením. Pri
používaní stavebných mechanizmov, nástľojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu
poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti l,5 m od osi
stľomov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kľíkov sa budú uskutočňovať ručne
s dôrazom na ochranu ich koľeňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich
drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätđvným
zatrtĺvnením.
6. Popri komunikácii ponechať dostatočný široký pás na zalotenie technickej zelene
s rešpektovaním ochranných pásiem inžinierskych sietí'

S.okresný úrad Senec. odbor SoŽP. úsek odpadového hospodáľswa. vyjadrenie čj' oU-SC_
OSZP-20l8/0t5440/Mo zo dňa 05.l0.20l8 :

- nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom území podlä pľedloženej pĄektovej
dokumentácii.
Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods' Ż zákona o odpadoch považuje za záv'azné stanovisko
pre úěely územného konania podl'a zákona č). 50/1976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom
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poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím
podlä pľedpisov o spľávnom konaní.

6.okľesný úrad Senec. odbor SoŽP. úsek štátnej vodnej správy. vyjadrenie čj.oU-SC-oSZP-
20 l 8 / 0 1 5 033 N -27 8 lKe zo dňa 26.09.20 18 :

Navľhovaná investícia je z hl'adiska ochrany vodných pomeľov možná za splnenia
nasledovných podmienok:
l.Stavba bude v súlade s územním plánom obce Miloslavov,
2.Budú dodľžané príslušné ustanovenia zákona č,.364/2004 Z'z. o vodách a o zmene zákona
sNR ě.372/1990 Zb. opľiestupkoch vznení neskorších predpisov (vodný zźkon) a
ustanovenia zźlkona č,. 442lŻ002 Z'z. o veřejných vodovodech a veľejných kanalizérciźrch a o
zmene a doplnení zźtkona č,. 2761200l Z.z' o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov'

3.Pri rea|izácii stavby źiadame rešpektovať jestvujrice inžinierske siete a ich ochranné pásma,
ľesp. zohl'adnené poŽiadavky ich vlastníkov a prevádzkovatelbv.

4. Napojenie sa na verejný vodovod a verejnri splaškovri kanalizáciu bude možné až' po
odsúhlasení s ich vlastníkom a pľevádzkovateľom a uzatvoľeni zm|iw na napojenie sa a na
odvádzanie splaškoých vôd.

5' odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako prísne delenú sústavu, do veľejnej
splaškovej kana|iztrcie je možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody. odvedenie
vôd z povľchového odtoku tľeba riešiť mimo splaškovú kanalizáciu.

6' Do vsakovacieho systému možno nepľiamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pľi
ktoých sa nepredpokládá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepľiaznivo ovplyvniť kvalitu
povľchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č,'269lŻ010, ktoým sa ustanovujú
poŽiadavky na dosiahnutie dobľého stavu vôd. V opačnom prípade sa tľeba ľiadiť
ustanoveniami $ 9 NV SR č,. 269/2010 _ vody z povrchového odtoku odtekajrice zo
zastavaných uzemí, pri ktoých sa predpokladá, że obsahujú látky, ktoľé môžu nepľiaznivo
ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd
nepriamo len po pľedchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení.

7 ' Ziadate|'o vydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeěí predchádzajúce zisťovanie, ktoré
musí byť v zmysle ust. $ 37 vodného zákonazamerané najmä na pľeskúmanie a zhodnotenie
hydľogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samoěistiacich schopností pôdy
a pľeskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných
vôd.

8' Dodľžať podmienky stanoviska správcu vodných tokov, povodí a podzemných vôd na
Slovensku - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

9' Vzhl'adom ktomu' že sazáujmové územie nachtńza v chránenej vodohospodárskej oblasti
Žitný ostľov, možno plánovať a vykonávať činnost, len ak sa zabezpeěí všestľanná ochrana
povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, ýskytu, prirodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodržať podmienky $ 3l a $ 39
vodného ztlkona'

l0. DaŽd'ové vody zparkovacích miest budú pľeěistené v oRL s parametrami NEL max 0,l
na výstupe a následne do vsaku'

1 l. Bude dodržané ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove podl'a
Vyhlášky MZ SR č,' 55ŻlŻ005, kteľou sa vyhlasujú ochranné pásma príľodných liečivých
zdrojov v Čilistove, nakolko k.ú. Miloslavov spadá do tohto ochranného pásma II. stupňa'
Dodľžať podmienky stanoviska MZ SR podlä zákona ě. 538/2005 Z'z' o prírodných
lieěivých vodách, prírodných liečivých kúpelbch, kúpelhých miestach a prírodných
minerálních vodách a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov
(podl'a $ 40 a $ 50 ods. (17) pís. b))'

12. Výstavbu ,,Technická infraštruktúra obec Miloslavov, lokalita RZ l3N" zosúladiť
s výstavbou inžinierskych sietí, na ktoré satáto napája.

So 02 VeľeinÝ vodovod. SO 03 Vereiná kanalizácia. oRL sú vodné stavbv.
Investoľ požiada o wdanie novolenia na vodné stavbv. v zmvsle ust. s 26 a o novolenie
na osobitné užívanie vôd v zmvsle Q 21 ods. 1 písm. d) zák č,.36412004 Z.z. o vodách a o
zmene zitkona sNR č. 372/1990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný
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zákon) a o súhlas na kpmunikáciu podl'a $ 27 ods. 1, písm. b) a c) zálk č..36412004 Z.z. ovodách a o zmene zálkona sI\tR č. 372l1gg0 zb. 
'o 

pľiesĺupkoch v znení neskoľšíchpľedpisov (vodný zákon) 
.Totovyjadľenieniejerozhodnutímvspnávno.l.nisrihlas

9igĺlY:látnej vodnej lĘ.á"y vydávané podlä vodného zákonaa podlä 5 z: oĺ.. í8 zákona ě.
36412004 Z.z' o vodách a o zmene ,ákonu SNR č. 372llgg0 Zb. o priestupkoch v zneníneskorších predpisov 

.(vodný zákon) sa považuje za záv'ázné stanovisko. iodl'a $ l40bzákona č). 50/1976 Zb. o územním plánovaní 
-a 

stavebno' ń.i;il;;";"í-;;siloršíchpredpisov je obsah záv'ázného stanoviska pľe správny orgán v konaní podl'a tohoto zákona
zánäzný.

Po preštudovaní predložených podkladov okresný úrad Senec' odbor starostlivosti o životné
prostredie, konštatuje, že uvedená navrhovaná ěinnosť nespÍňa kľitéľiápodl'a $ 18 zákona č24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektoýchzákonov v zneni neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoty podl'a prílohy č' 8zźtkona, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č. Ż412006Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životnépľostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov.
Zéroveň Vás upozorňujeme, že podlä prílohy č.8 zákona ě 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na Životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
predpisov:
-PĘekty ľozvoja obcĺ vľátane a) pozemných stavĺeb alebo ich súborov (komplexov), aknie sú uvedené v iných položkách tejto pľílohy) v zastavanom lizemí od 10 000m2podlahovej plochy, mimo zastavaného územia oa tooo m2 podlahovej plochy, podliehajú
zisťovaciemu konaniu,

_|ľgjektľ ľozvoja obcí vľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk, podliehajú
zisťovaciemu konaniu.

zmysle zźtkona č). l37/2010
401/1998 Z.z. o poplarkoch

predpisov nevzniká żiadny

Po preveľení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vámoznamujeme, že parcela č,. l48l119 vk.ú. Miloslavov, určená na stavbu ,,Technickáinfraštruktúra, Lokalita RZ l3N* sa nachádza v záujmovom tlzemívodnej stavby
obec Miloslavov.
,,ZP HŻo II.,. ČS2 stavebná časť Šrunok na ostrove 22 (evid. č,. 5Ż02 l33007) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1968

s celkovou výmerou l 470 ha.
Na paľcele ě. l48/ll9, taktiež, na dotknutej paľcele ě. l48/I20 avzánjmovom územínavľhovaných stavebných objektov sa podzemné iozvody zźtvlahovejvody nenach ádzajil.Zároveň Vás upozorňujeme, že v blízkosti (cca e-l n7 vyÁanl od riešenej loĹality sanach'ádza podzemný ľozvod závlahovej vody _ vetva A6 bŃzso uvedenej závlłhy.
V príIohe Vám zasielame situáciu v M 1 : z soo s orientaěným vyznačeníň ěasti záujmového
y'"yi? závlahy, podzemného závlahového potľubia a riešeného-inemia navľhovanej stavby.Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vaľ v prípade potreby k nahliadnutiu poskytne a jej
vyt'ýčenie v teréne na zźlklade objednávky_ źabezpei,ĺ ,źrstupca Hydromeliorácie, š.p.,_
kontaktná osoba Ing. Bernát, t.č. 090J gg7 967.
Závlaho-vű stavbu _ podzemné závlahové potrubie źiadame rešpektovať, vrátane ochranného
pásma 5 m od osi potľubia
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V prípade vydania rozhodnutia o odňatí polhohospodárskej pôdy z PPF na ľiešenej parcele,
źiadame orgán štátnej správy o zaslanie ľozhodnutia za účelom upresnenia údajov o pôde pod
závlahou.
Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Kpredloženej D Vám v zmysle zákona ě. 44Ż12002 Z.z. o veľejných vodovodoch
a verejných kanal'izáciźrch dávame nasledovné vyjadrenie:
I. Z hl'adiska situovanĺa navľhovanej stavby:
- V území navrhovaného zámeru sa v súčasnosti nenachádzajú zariadenia BVS a pľeto k jej
umiestneniu nemáme pripomienky.
II. Z hl'adiska zásobovania pitnou vodou
- Zbilaněného hlädiska je zásobovanie navľhovanej stavby pitnou vodou z verejného

vodovodu BVS možné.
- Z hl'adiska majetkoprávnych vďahov uvádzame, že veľejný vodovod, na ktoý sa
navrhovaný vodovod pripája, v súčasnosti nie je vybudovaný, resp. nie je v prevádzke BVS.
Zásobovanie lokality pitnou vodou bude možné po uzatvorení zmluvného vďahu
s vlastníkom vodovodu v lokalite RZ_|3/II, za dodávku vody zariadeniami ktoré nie sú
v prevádzke BVS nezodpovedáme.
- K navrhovanej koncepcii a technickému ľiešeniu pľipojenia predmetnej stavby na verejný
vodovod (t'č' vo výstavbe) nemáme pripomienky' pokial'tento bude v prevádzke BVS.
III. Z hl'adiska odvedenia odpadových vôd
l' Zbilanč,ného hl'adiska je odkanalizovanie navľhovanej stavby do kana|izźrcie možné,

obmedzujúcim faktorom pre odvádzanie odpadoých vôd môŽe byť kapacita dotknudch
exist. kanalizaěných ěerpacích staníc' ktoré kapacitne nie sú vybavené aj pľe odvedenie
odpadoqých vôd z navrhovanej stavby. Uvedené bude treba aktuálne riešiť, aj v kontexte
s pľedpokladaným časovým harmonogramom výstavby a pripájania navrhovanej stavby,
pri spľacovaní d'alších stupňov PD. Zdörazńujeme, že odvádzanie odpadových vôd je
nutné riešiť ako prísne delenú sústavu, do veľejnej splaškovej kana|izácie bude možné
vyprišťať výlučne splaškové odpadové vody.

2' Z hl'adiska majetkoprávnych vďahov uvádzame, že splašková kanalizácia predmetnej
lokality sa podl'a predloženého návľhu pripája na splaškovű kanalizäciu, ktorá nie je
vybudovaná' resp' t.č' nie je v prevádzke BVS. Z vyššie uvedeného dôvodu odvedenie
splaškových odpadových vôd z lokality RZ_l3/v podmieňujeme uzafuoľením zmluvného
vďahu medzi BVS a vlastníkom kana|izácie v |oklaite RZ_L3/II. Za odvedenie
splaškových vôd zariadeniami ktoľé nie sú v prevádzke BVS nezodpovedáme.

3. Knavľhovanej koncepcii atechnickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na
kanalizáciu susednej obytnej zőny (t.č,' vo výstavbe) nemáme pripomienky, avšak po
splnení vyššie uvedenej podmienky.

4' odvedenie dažd'ových vôd na terén alebo do vsakovacích objektov neposudzujeme'
nakolko sa neĘýka našich zariadení. Za sprźtvnosť technického riešenia zodpovedá
projektant.

IV. Z hl'adiska budúcej pľevádzky
l . Budúce majetkoprávne a prevádzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu

a verejnej kanalizácie treba deklarovať a zmluvne upraviť v súlade so Zákonom ě.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizźrciźrch _ pred vydaním
vodoprávneho rozhodnutia je potľebné na oddelení kooľdinácie vodohospodárskych
stavieb BVS uzatvoriť budlicu zmluvu o odbornom výkone prevádzky.

2' Nevyhnutnou podmienkou prevzatia predmetného verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie do zmluvnej pľevádzky našou spoločnosťou je splnenie nasledovných
technických podmienok:
a) Všetky novonavľhované vodohospodáľske zariadenia, ktoré majú v zmysle zźlkona č,'

442/2002 Z'z. funkciu verejných zariad,ení, je nutné trasovať vo verejnom
priestranstve, v komunikáciách umožňujúcich vjazd servisných vozidiel.

b) Technické riešenie navľh' zariadení musí byť v súlade s príslušnými normami (najmä
STN 73 6005,75 540l,75 610l avď. STN, trasovanie podzemných IS sietí treba
riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov ľešpektovať pásmo
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ochrany existujúcich inavrhovaných VH sietĹv súlade so zák. č,. 44212002 Z.Z. ,,
o verejných vodovodoch averejných kanalizáciách" - $19'c) Uzemie pásma ochrany (v zmysle 44212002 Z.z' aŻ7Żl1994 Z.z.) zachovať ako
verejne prístupný priestor umožňujúci vjazd servisných vozidiel, oplotenie pozemkov
treba ľiešiť mimo ochranné pásmo potrubia.

d) Żiadame dodrżať ,,TechnicŔé podmienky pripojenia a odpojenia nehnutelhostí na
verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriad'ovania
a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bľatislavskej
vodárenskej spoloěnosti, a'S." (d'alej len ,,technické podmienky"), dostupné
v kontaktných centrách a zveľejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.

e) DSP je potľebné detailné technické riešenie vodovodných a kanalizačných prípojok
Đ Súčasťou vodovodných pľípojok musí bý aj vodomerná šachta umiestnená max. l,0

m za hranicou pozemku nehnutelhosti, Žiadame dodržať zásady ľiešenia VŠ podl'a
priložených schém

g) Upozorňujeme, że náľok na samostatné fakturačné meradlo mákaždä nehnutel'nosť,
pokial'tvorí samostatnťl pozemno-knižnú parcelu preukázatelhú kópiou katastrálnej
mapy

h) V ľámci spľacovania d'alšieho stupňa PD žiadame detaily technického ľiešenia
(najmä kladačsĘ plán) prerokovat' s našou Divíziou distribúcie vody @DV)
a Divíziou odvádzania odpadových vôd (DooĐ - záľery pľeľokovania
v písomnej foľme pľiložiť k žiadosti o vyjadľenie k DSP (bez tejto prílohy

- následné spľacovanie vyjadľenia k DSP nebude možné)
Další stupeň projektovej dokumentácie, vrźúane záverov z prerokovania s DoV a DooV,
żiadame pľedložiť na vyjadrenie BVS.
V prípade novovzniknut'ých skutočností, oproti predloŽenej projektovej dokumentácie' si
BVS vyhradzuje právo Zmeny vyjadrenia.

1 1 7.ĄnąĺlnąlnrrpnclrÁ rĺisfri lč-ná e q wwiąrlrenie za Äřlq no ĺÔ 
'Ô

RI

Z hl'adiska ľozíoja sĺete eneľgetiky s pľedkladanou pľojektovou dokumentáciou
pľedmetnej stavby ,,Miloslavov, Techniclľá infľaštruktúľa, lokalitaRZ_13N v rozsahu:
so.04 Rozvody NN" ako dokumentáciou pľe územné ľozhodnutie v zásade ,rsúhlasíme"
za pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok:
l.Hore uvedená stavba bude napojená z vypľojektovanej kioskovej TS Ęp: EHS - 2 x
630 kvA z vypľojektovaného NIN káblového distľibučného ľozvodu, ktoľé budú
vybudované v ľámci lokaliĘ Rz-l3/Tv a na ktoľé sa napojí lokalita RZ-I3III na
základe uzatvoľenej Zmuly o spolupľáci č. 1818100019-2oS medzĺ spoločnost'ou
Západoslovenslĺĺi distribučnár ä.S. a spoločnost'ou BoN REALITY, s.ľ.o. hĺN
distľibučné l&áblové rozvody budú pľipojené zaslučkovaním na v súčasnosti budovaný
ItĺN káblový distribučný rozvod lokality Rx'_l3ĺII v riseku medzi NN skľiňami SR č. 3 a
sR č. 4' káblami Ępu NAYY-J 4x240 mm2, pľičom budú okľuhované v 2 ks NN skľine
SR. Vybudovanie NN ľozvodov, ktoľé budú mat' distľibučný chaľakteľ zabezpečí
v ľámci vlastnej investície spoločnosť Západoslovenslĺĺ distľibučná a.s. na základe
zmluvy o spolupráci uzatvoľenej medzi spoločnost'ou Západoslovenslĺĺ distribučná a.s.
a ĺnvestoľom.
2.Jednotlivé lĺíblové pľípojky NN vľátane skupinových elektromerových rowádzač,ov
a elektľomerových ronádzačov vybuduje na vlastné náklady investoľ, pľičom deliacim
miestom budú I\N skľine SR.
3' Skupinové elektľomerové rozvádzač,e aelektromerové rozvádzače budú umiestnené na
verejne prístupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak' aby boli pľístupné pracovníkom
energetiky v každú dennú a nočnú dobu-zodpovedný investor.
4. Hlavný istiě pred elektľomeľom bude max. 3 x 25 A chaľ. B pre každé odbeľné
miesto.
S.Pripojenie budúcich koncových odberatelbv bude riešené samostatne na zák|ade Zm|űv
o pripojení odberných elektrických zaľiadení Žiadatelbv do distľibučnej sústavy spoloěnosti
Západoslovenská distribuěná a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
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6. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pľe SP žiadame pľedložiť výku _ výmer
vypľojektovaných kapacít s dôľazom na aizuy NN káblových distribučných vedení
a ýkopových prác'
7.Ziadame ľešpektovat' všetky eneľgetické zaľiadenĺa v majetku spoločnosti
Západoslovenská distľĺbučnára.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat'ich ochľanné pĺĺsma
podl'a $ 43 zákona č,.25ll20l2 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakľeslbvanie sietí je možné
vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy eneľgetických zariadení VN a NN Bratislava
_ mesto, Fkaniěná č.14, pľe zariadenia WN a zariadenia oznamovacie na tíme spľávy sietí
WN Čulenova ě.3.
8. Požadujeme dodľžanie ochranného pásma všetkých V\rN, VN a NN vedení definovaných
podl'a $ 43 Zákona o energetike š;. Ż511201Ż 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 pouěenie
(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdrŽujúcich sa na stavbe,
o pľavidlách bezpeěnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
9.Pre potľeby budovania energetických zariadení poskytne žiadatęl' prevádzkovatelbvi
pozemok (koľidor) resp. priestoľ, vhodný pre budovanie energetického zariadenia.
Majetkopľávne vyspoľiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou'
10.V pľípade, że novonavrhované energetické zariadenia, ktoľé budú tvoriť súčasť
distribuěného rozvodu el. eneľgie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potľebné
ľiešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkopľávne vysporiadanie pozemkov pľe
osadenie ýchto zariadeni v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom
počas ich životnosti.
1l.Budovanie elektľoeneľgetických zariadení distľibuěného charakteru bude zabezpeěovať
spoloěnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na základe ,,Zm|uvy o spolupráci" ako vlastnú
investíciu.
lŻ.Zmluva o spolupráci bude Vypracovaná po predložení d'alšieho stupňa pľojektovej
dokumentácie pre stavebné povo|enie.
l3.Pred zač,atim zemných pľác na eneľgetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách potiadať o pľesné vyľ'ýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoloěnosti Západoslovenská distľibučná,a.s.
l4'Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distľibuěná'
a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ruěným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
Toto stanovisko nenahľádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribuěnĺí/Západoslovenská energetika, a.s.
Zadetailné technické ľiešenie v zmysle platných pľedpisov a STN zodpovedá pľojektant.

l2.Ministerstvo obrany SR. agentúra správy majetku. vyjadrenie čj. ASM-50-2440/2018 zo
dňa 1 l.09'20l8:
S realizáciou akcie podl'a pľedloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení niŽšie uvedených
podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o ýchto podmienkach pľíslušný
inemný orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inŽinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestoľe
stavby evidované.
Vyjadrenie plati za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných paľametľoch stavby (

situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod')
Vyjadrenie platí dva roky a to súěasne pre všetky d'alšie stupne projektu i pre všetky d'alšie
konania. Na jeho základeje možné vydať űzęmné i vodohospodáľske rozhodnutie a stavebné
povolenie. Investor (pľojektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým d'alším oľgánom
a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo d'alšiemu prerokovaniu'

l3. oRHaZZ v Pezinku. stanovisko ěj.oRHZ-PK2-2O18/002537-2 zo dňa 22.10.20l8:
- Srihlasíme bez pľipomienok.

l4. SPP-distribúcia. a.s' vyjadrenie č. TD/NS/0043/20l9lPe zo dňa 3l.0l '2019:
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrżania nasledujúcich podmienok:
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_ Po posúdení predloženej pľojektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme,
že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenśkými
zariadeniami v správe SPP-D,

- Stavebník zabezpeč,í vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania alebo pre konanie podl'a iných pľávnych predpisov, podlä podmienok uvedených
v tomto vyjadrení,

- Stavebník je povinný pľed zač,atim stavebného konania predložiť projektovú
dokumentáciu pre účely stavebného konania alebo pre konanie podl'a iných přávnych
predpisov, na posúdenie SPP-D,

- V projektovej dokumentácii pre ričely stavebného konania alebo pre konanie podl'a iných
pľedpisov, poŽadujeme, aby stavebník:

orešpektoval azohlädnil existenciu plynárenských zariadení ďalebo pri ochranných
al aleb o bezpečnostných pásiem;

o pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 7i 6005 a TPP
906 0l;

ozabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vďahu
k existujúcim plynáľenským zaľiadeniam;

ozabezpeéil vypracovanie situačného výkľesu so zakľeslením všetkých súbehov
a kľižovaní navľhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;

o zabezpeěi| vypľacovanie detailných výkľesov všetkých súbehov a kižovaní
existujúcich plynáľenských zariadení a navrhovanou stavbou;

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme
osoBITNÉ PoDMIENKY:

- Źiadne

l5 -Slovak Te s._ vviarlľenie č. 66 11829j52 z.o dřla l 5 l0 ?oĺ
- Pre vyznaěené záujmové územie nedôjde do styku so siet'ami elektľonických komunikácií (
d'alej len SEK) spoloěnosti Slovak Telekom a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Poěas realizácie stavby do&źať podmienky uvedené v stanovisku č. 66l l82g352 zo dňa
I 5. 1 0.201 8

l6.Slovenský vodohospodársky podnik.š.p.. čj.CS SVP oZ BA 993/2018/6l zo dňa
05.10.2018:
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou SVP, š'p. oZ Bratislava, Spľáva vnritorných
vôd Samorín nemá k realizácii uvedenej aktivity zásadné pripomienky, žiadá však:

l. Pri realizácii stavby žladame dodržať ustanovenia zákona č,' 36412004 Z'z. o vodách a
o zmene zźtkona Slovenskej náľodnej ľady č. 37Żll990 Zb' o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon).

2. Uzemie sa nachádza v chľánenej vodohospodárskej oblasti Żitného ostľova, na
základe čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd.

3- Podl'a $ 2l, ods. 1, písm' c, ztlkona č).364/2004 Z.z. o vodách' je na výpúšťanie
odpadových vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povólenie na
osobitné užívanie vôd, ktoľé vydáva pľíslušný oľgán štátnej vodnej spľávý.

4. Vhodnosť a vel'kosť vsakovacích systémov doporuěujeme preukázať kladným
hydľogeologickým posudkom, v ktorom bude preukázaná schópnost hoľninového
prostredia bezpeěne absorbovať odv ádzané dažd' ov é v ody z ri ešeného areálu.

5. Povolenie orgánu štátnej vodnej spľávy na vodné stavby sa vyžaduje podl'a $ 26 ods'
I zźtkona č'.364/2004 Z'z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebó na odstránenie
vodnej stavby.

6. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutoěnenei, zmenu alebo odstránenie
vodnej stavby na zźtklade odseku č. 4 $ 26 zákona č,. 36412004 Z.z. vodný zákon je
súěasne stavebným povolením a povolenie najej uvedenie do prevádzky je súčasne
kolaudačným rozhodnutím'

Toto vyjadľenie nenahrádzavyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy'
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04.10.2018:
- súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu ,,Technická infraštruktura, obec
Miloslavov, lokalita RZ l3N*.

l8. Slovenský pozemkový fond Bľatislava. vyjadľenie č. SPFZ/20l6160162 SPFS/2016/l4979
zo dňa73.06.2016:
SPF Vám oznamuje' že sűhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu na
pozemkoch SPF, podl'a PD zapodmienky:
- na dotknuté pozemky SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené
vecné bľemeno' ktoľé bude zapísané v príslušnom katastri nehnutelhostí a to odplatne
v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bľemena bude na náklady stavebníka
vyhotovený geometrický plán podl'a skutočného vedenia a uloženia stavby,
-krealizźrciistavby je potrebné stanovisko pľípadných užívatelbv pozemkov SPF,
- po dokoněení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli bý
vyuŽívané na doteľajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje
náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a žiadatelbm, na zźlklade ktoľej by bol SPF v Ĺudúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF
previesť na żiadatel'a, ztroveťl žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknu!ými pozemkami SPF.

Ix. PoDn/ilENI(Y sTAvEBNÉHo Únłnu:
1/ Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovať v koordinácii s vydanými pľávoplatnými
Stavebnými povoleniami obytných zón dotknutého územia.
Żl K żiadosti o stavebné povolenie stavebník pľeukáže vďah k pozemkom, ktoľé nevlastní,
formou,, iného prźwa" vzmysle $ l39 ods. l zźlkonač,.50/1976 Zb.v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon)
3/ V projekte stavby pre stavebné povolenie stavebník dodrżí podmienky vyplývajúce zo
stanovísk dotknuých orgánov a organizácii a zároveň zapracuje ich požiadavky do PD pľe
stavebné povolenie.
4/ Pľojektovú dokumentáciu pľe stavebné konanie a povolenie predloží stavebník stavebnému
úradu spolu s posúdením splnenia podmienok űzemného ľozhodnutia.
5/ Projektová dokumentácia musí bý'vypracovaná v súlade s $ 47 stavebného zákona, s $ 9
Vyhlášky MŽP SR č,.45312000 v znení něskorších pľedpisov.

x. RoZHoDI\IUTIE o NÁMIETKACH ÚčłsrľÍxoV KoNA|IIA:
V konaní neboli vznesené žiadne námietky úěastníkov konania ani dotknuých oľgánov.
xI. PLATNosŤ ÚzEnĺľÉrĺo nozHoDNUTIA:
Toto ľozhodnutie platí vzmysle $ 40 ods.l) stavebného zákona tri roky odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť' pokial' bude v tejto lehote podaná žiadosť
o stavebné povolenie-.
Cas platnosti územného rozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného zttkona pľedĺžiť
na zák|ade dostatočne odôvodnenej žiadosti navrhovatel'a podanej pred uplynutím uvedenej
l9hoty správnemu oľgánu, ktoý územné rozhodnutie vydal.
Uzemné rozhodnutie je v zmysle $ 40 ods.4) stavebného zźtkona zźxäzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných ričastníkov územného konania.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, ked' stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovatel'a alebo jeho právneho nástupcu o tom, Že upustil od zámeru' ku ktorému sa
ľozhodnutie vďahuje.

odôvodnenie:
Navrhovatel': GRUNDER MILoSLAVov 1, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie l5, 8ll 02
Bratislava, IČo: so lg4 968 v zast.Ing. otto Tokár, go0 42 Miloslavov 47Ż poda| dňa
l7.l0.20l8 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie ľozhodnutia oumiestnení stavby: ,'
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Technická infraštruktúra, obec Miloslavov, lokalita Rz_l3N* na pozemkoch podl'a registra
,,C" parc. č. l48/l 19,l48/l20' k.ú. Miloslavov.
Pozemok parc. ě. l48/ll9, je v podielovom spoluvlastníctve majitelbv: FINANCE
DEVELOPMENT 2, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 15,811 02 Bľatislava a Ing. Ingrid
Kabátová, Hradská 36lC, 82l 07 Bratislava _ podlä Lv ě. 1922. Navrhovatel' pľedložil
písomný súhlas vlastníkov pozemku, na ktoľom sa umiestňuje predmetná stavba.
Vlastníkom pozemku parc. č. l48ll20je SR _ Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 8l5
17 Bratislava _ podlä LV ě. 1375. Navrhovaná lokalita nadväzuje na lokalitu Rz_l34I
(riešenú v samostatnej stavbe), ku ktoľej bolo vydané súhlasné stanovisko SR _ SPF poĺ e'
sPF ZlŻ0 1 6/ 60 I 6Ż sPF S/20 1 6/ l 497 9 zo dňa 1 3 .06'Żo l 6'
Vlastníkom inŽinierskych sietí, na ktoré sa navrhovaná lokalita pripája je navrhovatel' _
GRUNDER MILOSLAVOV l, s.r.o..

Nakolko predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení pľedmetnej stavby
neobsahoval. potrebné náleŽitosti v zmysle $ 3 vyhlášky č:. 45312000, stavebný úraá ,yrrá|
listom č. SU-2290l2018lI/I<K zo dňa 19.10'20l8 stavebníka na jeho doplnenie azároveň
konanie listom č,. su-2290l20l8/2/KK zo dř'la 19.10'20t8 prerušil. Požadoväné podklady boli
v uľěenej lehote doplnené.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby.
Zač,atie územného konania bolo oznámené účastníkom územného konania a dotknuým

oľgánom oznámením veľejnou vyhláškou č,. i. 2290/201 8/KK zo dńa Żg.l l .2ol 8'
Stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Miloslavov,

ktoľou je LJzemný plán obóe Miloslavov' ktoq; predmetnú časť tlzemiadefinuje pľe funkciu:
Plochy b;ývania s objektami rodinných domov, ktoľej prípustnou doplňujúcou }uńkciou sú a;
zariadenia technickej infraštruktúry'

Stanoviská a požiadavky úěastníkov konania a dotknuĘých orgánov, uplatnené v tomto
územnom konaní, boli preskúmané' skoordinované a zahrnuté do p-odmienok tohto
rozhodnutia. V územnom konaní stavebný úrad preskúmal návrh a priložené doklady
v zmysle ustanovení $$ 37,38 stavebného zálkona pričom zisti|, że umiestnením stavbý
nebudú ohrozené verejné ztujmy, ani ohrozené prálva aprávom chránené zźujmy ostatnýcĹ
účastníkov územného konania.
Svoje stanoviská oznámili :

- MV SR ORPZ v Senci,oDl, stanovisko č. ORPZ-SC-ODI-l-540l2O18 zo dňa l5.10.2018- KPÚ Bľatislava, závázné stanovisko zn. KPUBA -2o18/2lO2o-02/o87320lPRA zo dňa
02.11.2018

- nÚvz Bľatislava, záväzné stanovisko č,.HŽPl\Ogll/zolblMzo dňa l8.09.20l8- oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek oPaK, vyjadrenie ěj' oU-sC_oSZP_20l8/l5025A/IM dňa
I L09.2018

- oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek oH, vyjadrenie čj. OU-SC_oszP-2ol8/0l5440/Mo zo dňa
05. r 0.2018

- oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek ŠVS' vyjadrenie ěj. oU-SC-oSZP-20l8/015033^/-278ĺKe
zo dňa 26'09.2018

- oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek PVŽP, vyjadrenie čj.oU-SC_oszP-zol}lol5035_002-Gu
zo dřla 17.10.2018

- oÚ Senec, odboľ SoŽP, úsek oo, vyjadrenie čj.oU-SC-osZP/2018/l5049-Sl zo dňa
12.09.2018

- HYDROMELIORÁCIE š.p., vyjadrenie ěj. 5l 16-Ż1120ĺ2018 zo dňa 20.09'2oI8- BVS,a.s.' vyjadrenie ě. 40121 / 4020 /20l8/Me zo dňa 02'10.2018- Západoslovenská distribuěná a.s., vyjadrenie zo dňa 09.l0.2018- Mo sR, ASM, vyjadrenie č j. ASM-50 -2440/2018 zo dňa l l '09.2018- oRÍlaZZ v Pezinku, stanovisko ěj. oRrĺZ-PKŻ-20l8lO02537-2 zo dňa22.lo'20l8- SPP-distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TDAĺS /0o43/2ol9lPe zo dňa 3l '0l.2019- Slovak Telekom,a.s., vyjadrenie č,.6611829352 zo dřn 15.l0.2o18- SVP,š.p., ěj. CS svP oZ BA993/201816l zo dňa 05.10'20l8- oU Senec, odbor KR, vyjadrenie ě. OU-SC-OKR-20l 8/3797-206 zo dř.la04.l0'2ol8- SPF Bratislava, vyjadrenie č,' sPFZl20l6l60162 SPFS/2Ol61 14g7g zo dňa 13.06.2016
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Na základe zistených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie qýroková ěasť
tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie oumiestnení líniovej stavby p|atí vzmysle $ 40 ods.l) stavebného
zákona tri ľoky odo dňa, ked'nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial'bude
v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti úżemného rozhodnutia
možno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného zákona predÍziť na žiadosť navrhovatel'a podanťl
v primeľanej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle $
40 ods.4) stavebného zttkona zźxäzné aj pľe pľávnych nástupcov jeho navrhovatel'a
a ostatných účastníkov územného konania'

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo ýške 100.- Eur
podl'a poloŽky 59 ods.a), bod Ż. zćlkona č).l45/l995 Zb' osprávnych poplatkoch, vznení
neskorších predpisov'

Poučenie :
Podľa $ 53 a nasl. zákona č,' 711196'I Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný
prostľiedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia ľozhodnutia. odvolanie sa podáva na
tunajšiu obec - obecný úrad Miloslavov' 900 42 Miloslavov 18l '

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostľiedkov pľeskúmatelhé správnym
súdom podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č:.162/Ż015 Z.z.)'

Milan Baďa

Rozhodnutie sa doľučĺ :

rĺčastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l/ GRUNDER MILOSLAVOV l, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie l5, 811 02 Bľatislava
2lIng. otto Tokáľ, 900 42 Miloslavov 472
3l Známym aj neznźtmym právnickým a fyzickým osobám ' ktorých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý
územným rozhodnutím priamo dotknuté

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a $ 36 ods. 4 stavebného zákonav znení
neskorších zmien a doplnkov a podl'a $ 26 ods' Ż zákona ć,.7l/1967 Zb. o spľávnom konaní
v zneni neskorších pľedpisov sa vyvesí na úradnej tabuli a zverejní na webovom sídle obce
Miloslavov po dobu l5 dní' Posledný deň tejto lehoty je dňom doruěenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňą:
r7. Z . Zo/7

Rozhodnutie bolo zvesené dňa
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CO:
- stavebný úľad - spis
- Obec Miloslavov, 900 42 Milosalvov 181

Navedomie:
l. GRUNDER MILosLAvov l, s.r'o., Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02

Bratislava _ nemá účinky doručenia
2. Ing. otto Tokrĺľ, 900 42 Miloslavov 472 _ nemá účinky doručenia

Prílohy situácia
overená PD pre ÚR
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