
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov ĺ.81

c j.su-201 4-2 I 2 2 t20t9lKK V Miloslavovę I7.04.2019

ROZIJODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I'stupňa podlä $ 117 ods.l zźlkonač,.5011976 Zb'
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení, neskorších pľedpisov (stavebný zákon),v spojení
s $ 5 písm.a) zttkona ě.608/2003 Z.z. o štátnej správe pľe ilzemné plánovanie, stavebný poiiadok
a býanie a o zmene a doplnení zákona č,.5011976 Zb. oűzemnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov, na zák|ade vykonaného konania, podl'a ustanovení $37, $ 39, $ 39a
ods'l,2 stavebného zákona vspojení s $ 4 vyhl.uŽp sn č;4532000 Z.z., ktoĺou sa vykorľávajli
niektoré ustanovenia stavebného zétkona a podlä $$ 26 ods. 1 a $$ 46, 47 zákona č,.7111967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby :

''FTTH-SC lBV-Miloslavov al7 ĺl*
veľejnou vyhláškou

miesto stavby : na pozemkoch paľc.č. podl'a reg. CKN : 126/l,110/36,ll0l47,1I0l73,l10l74,
ll4l1Ż1' k.ú' Miloslavov
navrhovatelbvi : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bľatislava, IČo: :s 763 469
ričel stavby : inžinieľska stavba - podl'a $ 43a ods.3 písm' h) stavebného zákona

Popis stavby :

Výstavba optickej siete sa ýka novej IBV v obci Miloslavov, ohraniěenej ulicami Slnečná, Šípková,
Cintoľínska a z východnej stľany ulicou bez názxu a spoěíva vo vybudovaní novej optickej zemnej
siete a optických pľípojok do plánovaných rodinných domov. Celkovo bude pľipojených l6 rodinnýcň
domov. Celková dlžka tľasy výkopov bude cca 348 m. Pľojekt rieši iba sekundárnu časť optickej siete,
nakol'ko napojovacím bodom je existujúce PODB.
V blízkosti riešenej oblasti sa nachädza existujúci telekomunikačný rozxádzaě
PODB:MIoV:SIPo:486, z ktorého povedie hasa projektovaných multirur. V úseku 80m sa bude
zemný výkop rea|izovať vo verejnej zeleni. V uvedenom úseku od existujúceho PODB po križovatku
Slnečná ulica aŠípková ulica, sa nacbádza existujrica HDPE rúra, ktoľ-ú však nie je moŽné vyużiť
z dôvodu plnej obsadenosti. Prechod zo ze|ene do pripájanej oblasti bude realizovaný pretlačením
asfaltovej cesý, umiestnením PVC chľáničky' Výkopy pre telekomunikačnú infľaštruktúru budú
ľealizované ručne. Hĺuty výkopov a minimálne k ytié pokladaných multiľúr boli navrhnuté podlä
technického predpisu TA225 (Tabul'ka l, predpis Slovak Telekom, a.s.). Rozmery výkopov pre
optické káble sú uvedené v Súhrnnej technickej správe pľojektovej dokumentácie.
Križovanie všetkých komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bude vykonané podvŕtaním'
s uloŽením mikľotrubiek do plastovej chráničky bez obmedzenia prevádzĘ na komunikáciách.
Križovanie vykonané prekopaním bude možné iba za súhlasu prevádzkovatel'a komunikácie.
V prípade nesúhlasu prevádzkovatel'a komunikácie s prekopaním bude musieť byť na podvrtanie
pouźitá iná technológia' napr. mikrotunelovanie. Prípadné porušenie povrchu komunikácií
a chodníkov bude po výstavbe uvedené do pôvodného stavu. Vedenie trasy pozdĺź pozemných
komunikácií bude riešené v zmysle cestného zźlkona ě. 160l1996 s účinnosťou od l '7 .1996, ktoý mení
adopĺňa zátkon č,. 135/196l Zb. vznení, zátkona ě. Ż7/lg84 Zb. Vzastavanom rizemí budú
telekomunikačné prvky uložené v ryhe vyznač,ené výstľaŽnou fóliou.
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Pľi výkopových prácach sa bude dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu zelene, stromov a ich
koreňových systémov' Po vykonaní stavebno _ montážnych prác sa všetky spevnené plochy, rastlinný
terén ako aj ostatné typy povľchov uvedú do pôvodného stavu.
Na stavenisku sa nachádzajú existujúce podzemné inžinierske siete, ktoré je nutné v zmysle platných
priestoľových noriem rešpektovať' Pľi súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinieľskymi sieťami je
potrebné dodržiavať dovolené vzdialenosti podl'a STN 73 6005.
Pre qýstavbu navrhovaných telekomunikačných tľás budú použité multirury _ trubiěky @7 mm.
Multirúry budú uložené v káblových ryhách v zemi. optické vláknové zvazky budú zafúknuté do
trubičiek @ 7mm. Ukoněenie optických prípojok vyžaduje umiestnenie stĺpikových optických kľabíc
rozmeľov I20xIŻx7 cm (vxšxh), vo väěšom prípade pre každé 4 domy (označené ako ZB),
umiestnených pľi oplotení rodinných domov, resp. pri veľejne prístupnom mieste v blízkosti fasády
bez oplotenia.
Pľojektovaná trasa je znázornená na polohopisnom výkrese č. 2'

Stavebník je povinný majetkoprávne Sa vysporiadať v zmysle $ 66 ods. 5) zákona č,. 35ll201l Z'z.
o elektľonických komunikáciách v zneni neskorších predpisov: ,, Ak je vlastník alebo užívatel'
nehnutel'nosti v dôsledku výkonu prdv podniku podl'a odseku I obmedzený v obvyklom užívaní
nehnutel'nosti, má prdvo na jednorazovú primeraníł ndhradu za nťłtené obmedzenie užívanía
nehnutel'nosti. Nórok na jednorazovú nóhľadu sŕ musí vlastník nehnutel'nosti uplatnit'
v príslušnom podníku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vznÍku
núteného obmedzenia užívania nehnutel'nosti, najneskôľ však do troch rokov odo dňa, keď
k vzniku nílteného obmedzenia užívania nehnutel,nosti došlo. Ak sa podnik a vlastník
nehnutel'nosti na výške primeranej ndhrady nedohodnú, je každý z nich opróvnený podat' stidu
ndvrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si núroku v pľíslušnom podniku.,,

A) PRE UMIESTNENIE STAVBY sA URčUĺÚ ľrnľo PoDMIENKY :

l/ Stavba sa umiestňuje podl'a overenej projektovej dokumentácie stavby pľe územné rozhodnutie'
vypracovanej zodpovedným projektantom : Ing. Katarína Kolenčiak, reg.č. 5068*SP*A2,
novembeľ 20l8, overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia.
Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené vo výkrese ě' 2 - Polohopisný plán, na podklade
katastľálnej maPy, ktoý tvorí neodde|itelhú sričasť tohto ľozhodnutia.

2/ Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. KaŹdű Zmenu umiestnenia stavby nie je
moŽné uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom úrade.

3/ V zmysle zźlkona č). 35llŻ0ll Zb. z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou
verejnej telekomunikačnej siete, pľe ktorú sa podl'a $ 56 písm. b) stavebného zákona stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje -,,Stavebné povolenie ąni ohldsenie sa nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektroniclrych komunikačných sietí, vrótane oporných a
vyýčovacích bodov". Na základe vyššie uvedeného je možno so stavbou zač,ať po nadobudnutí
právoplatnosti tohto ľozhodnutia, ktorú potvrdí stavebný úrad v záhlavítohto rozhodnutia.

4/ Stavba bude uskutočnená dodávatel'ským spôsobom' Zhotovitel' stavby bude stavebnému riľadu
oznámený do l5 dní od ukoněenia výberového konania'

5/ Stavebník je povinný písomne oznámiť listom tunajšiemu stavebnému úradu termin zač,atia
stavebných pľác.

6/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu označiť štítkom ''Stavba povolená'' s ĺýmito
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitelä; meno kooľdinátora bezpečnosti
práce; kto a kedy stavbu povolil; teľmín zač,atia a dokončenia stavby

7/ So stavbou moŽno zač,ať aź po nadobudnutí právoplatnostitohto rozhodnutia'
8/ Stavebník je povinný pľed začatím stavby požiadať majitel'ov podzemných inžĺnieľskych sĺetí

o ich pľesné vyfýčenie a počas výstavby ľešpektovat'jestvujúce inžinieľske siete a dodľžiavat'
ich ochľanné pásma v zmysle príslušných platných pľedpisov a noriem.

9/ Stavebník je povinný zabezpeěiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude
minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. odpad vzniknuý pri
realizácii stavby bude odvážaný na riadenú skládku, zemina z výkopov káblovej ryhy bude použitá
na jej spätný zásyp' Pre skladovanie stavebného materiálu budú používané iba vopred určené
plochy. Stavenisko musí mať zabezpeč,ený odvoz alebo likvidáciu odpadu.
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10/ Stavebník je povinný dbať na to' aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby zabezpeéiť vytvorenie
takých opatrení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na Životné
pľostredie. Stavebník je povinný počas výstavby udrŽiavať čistotu na stavbou znečistených
verejných komunikáciách aveľejných priestľanstvách a dokoněovanie stavby zabezpeč,iť bez
porušenia plynulosti cestnej a pešej pľemávky'

l l/ Pľi uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky Ministeľstva práce, sociálnych
vecí a rodiny sR č.l471201'3 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoých pľacovných činností.

lŻlY pripade nźúezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí pľírody ako
i aľcheologických ntiezov,tento nälez ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému orgánu.

l3l Stavenisko musí bý zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k
ohrozeniu żivota, a to prípadne aj úplným ohľadením

l4l Stavebník je povinný mať na stavbe overený pľojekt stavby' právoplatné územné rozhodnutie o
umiestnení stavby a o stavbe musí byť vedený stavebný denník.

15/ Stavebník bude mať zańadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.

16lPo celú dobu výstavby musia bý zabezpeěené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohlädu
a vykonávaný autoľský dozor projektanta.

17l Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas ľealizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do
vlastnícĘch alebo iných pľáv dotknufých pľávnĺckých, alebo fyzicĘch osôb. V prípade
potľeby stavebníka vstupovať na cudzie pozemĘ je stavebník povinný zabezpečiť pÍsomnú
dohodu s jeho vlastníkmi.

l8/ Stavebník je povinný zabezpeěiť dodržiavanie ěistoĘ a poľiadku v okolí stavby, počas realizácie
stavby tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.

l9l Stavebník je povinný zabezpeěiť pľavidelné čistenie komunikácií v bezprostrednom dotyku
ľiešeného űzemia, tak aby neboli staveniskovou dopľavou znečisťované resp. trvalo poškodené.

20l Stavebník je povinný zlikvidovať zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby a
prebeľacieho konania'

Żll v pľípade, Źe pri realizźrcii dôjde k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva, je potrebné
pożiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie komunikĺĺcie (rozkopávkových prác)
v zmysle $ 8 ods. l zákona č,' 1351196l Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, a to spľavid|a 4 ýżdne vopred'

B) PoDMIENKY vYPL\ŕvAĺÚcn Zo sTANoVÍsK DoTKNUľÝcn oRGÁNov :

c
SC-OSZP-2Ol8/015l73/1v{o zo dňa 08.10.2018 :

- nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom území podl'a pľedloženej dokumentácie
Toto vyjadľenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźlkona o odpadoch považuje za zźtväzné stanovisko pre úěely
rizemného konania podl'a zákona č,. 50/1976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, nenahľádza povolenie, súhlas a nieje rozhodnutím podľa predpisov o správnom
konaní.

2. okresný úrad Senec-odbor starostlivosti o životné prostredie-úsek ochľany príľod}, a kľajiny č.i.
OU-SC-oSZP-20l8/i5094A/IM zo dňa 13.09.20l8 :

1. Stavba sa navľhuje umiestniť vzastavanom území obce a vűzemí, pre ktoré platí prvý stupeň
ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zźlkona
Ż. Realizácia stavby nepľedstavuje činnosť podl'a zátkonav ínemí zakázanű'
3. Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté zźtujmy územnej, druhovej ochrany ani ochĺany dľevín
a nevyžaduje si vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochľany príľody
a kajiny.
4. V prípade výkopových prác v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle sTN 83 70lo
ochrana pľírody _ ošetrovanie' udľžiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.l pri stavebných
prácach sa drevina chráni celá (koľuna, kmeň' koľeňová sústava) pľed poškodením. Pri pouŽívaní
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stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia dľevín.
Vzelenom páse ukladať potrubia akáble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stľomov. Výkopové pľáce
v blízkosti stľomov a kľíkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochľanu ióh koreňových
systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté poľasty budú upľavené
do pôvodného stavu s opätovným zatrźtvnenim'

01.03.2019:

Navľhovaná investícia je z hl'adiska ochľany vodných pomeľov moźná,za splnenia nasledovných
podmienok:

l./ Výstavba musí byť v súlade s Úpo obce Miloslavov
2,.!Budu dodržané príslušné ustanovenia zákonač)'364/2004 Z'z' o vodźrch a o zmene zźtkonasNR č.
372!1990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zźtkon), ust. Vyhlášky nĺŽľ sŔ
ě'556/200Ż Z'z' o vykonávaní niektoýh ustanoveńí vodného'zźtkona, spolu .ĺni.iá.. právne
predpisy a technické norľny.
3./ Pri realizácii stavby źiadame rešpektovať všetky jestvujúce inŽinieľske siete a ich ochľanné
pásma, resp. zohl'adnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzliovatelbv.
4./Y prípade, ak stavba zasahuje do ťrzemia ztlvlah,tieba predložiť stanovisko Hydromeliorácii, š.p.
BA.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy vydávané podl'a vodného zźlkona a podlä $ 73 odś' 17 zákona č:. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zálkona SNR č. 372llgg0 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) sa považuje za zá.ľ]äzné stanovisko. Podń $ 14ob zákona č,. 5011976 Zb' o űzemnim
plánovaní a stavebnom poriadku v znení, neskorších predpisov je obsah zálväzného stanoviska pľe
spľávny orgán v konaní podlä tohoto zźtkonazáxäzný.

K predloženej PD stavby, nemáme z hlädiska ochrany ovzdušia źiadnepripomienky. V zmysle zźlkonač' 13712010 Z.z- o ovzduší v znení neskorších pľedpisov nevzniká ziadÁy stredný ani velký zdroj
zneěisťovania ovzdušia.

Prcd realizáciou stavby tľeba poŽiadať o stanovisko podlä $ 17 odsek Ż a3 alebo o stanovisko podľa $l8 podlä $17 odsek 2 a3 zákona SR ě' 57/20lŻ Z'z., ktoým sa mení a dopĺňa zák. č,.220/2004 Z'z.
o ochrane avyutívaní poľnohospodárskej pôdy a o 

'rn"nó 
zźlkona č,. 245/2003 Z.z. o integrovanej

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektoých zákoňov.

6. BVS.a.s.. vyjadrenie č. 3922ll20l8Avte zo dňa 24.09.20l8 :

Kstavbe ,,FTTH_SC-IBV Miloslavov |)l7/I", Miloslavov" nebudeme mat' námietky, ak budli
splnené nasledovné poomienty nvs:

l ' Akrikol'vek stavebnú alebo inú činnosť v tľase verejného vodovodu a verejnej kana|izźrcie,
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupľáci a podl'a poLynđu príslušného
pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (d'alej len ,pDV") fu. Kothaj, kóntakt: 0gll 778
612) aDivizia odvádzania odpadoqých vôd (d'alej len ,'DooÝ;') ( p. Ýul.t, kontakt: 0903
ss7 077).

2' Pri akejkoltek stavebnej alebo inej ěinnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme re8pektovaf naše zariadeniá a ich pásma
ochrany vrátane všetkých ich zariadení asúčastí podl'a $ 19 zákona ě'442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3' V trase vodovodu akanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemnépľáce,
umiestňovať stavby a objekty trvalého chaľakteľu, umióstňovať konštrukcie alebo iné połouné
zaľiadenia alebo vykonávať činnosti, ktoľé obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
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verejnej kanalizácie alebo ktoľé by mohli ohroziť ich technický stav' vysádzať twalé porasty,
umiestňovať skládky, vykonávať teľénne úpľavy a podobne.

4. Z dôvodu urěenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navľhovanú
stavbu je potľebné výýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie
a súvisiacich zariadęní v teréne podl'a zákona č,. 44ŻlŻ00Ż Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanal'izźrciźrch v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť
o vyt'ýěenie, odporučame objednať cez podatel'ňu BVS na zák|adę objednávky na práce
(tlaěivo nájdete na našej webovej stránke rvr.vrv.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

5. K objednávke na vyĘýčenie existujúceho veľejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné
doložiť situáciu šiľších vďahov a kópiu katastľálnej mapy so zákľesom verejných
vodohospodárskych zariadení v danej lokal ite.

6' Pri tesnom súbehu a kľižovaní inžinieľskych sietí s veľejnými vodohospodárskymi
zariadęniami je potrebné dodľžať STN 73 6005 o priestoľovej úprave vedení technického
vybavenia, vrátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové práce v pásme ochľany vodohospodárskych zariadeni a pri kĺižovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne' v otvoľenom výkope. Pľi zemných prácachje potrebné v plnom
rozsahu ľešpektovať rozvody vodovodov akanalizácií, armattlry, poklopy, šachty'
signalizačné zariadenia, prenosy' jestvujúce objekty a pod. odkryté miesta na vodovodných
potrubiach musí pred zásypom skontľolovať príslušný pľacovník DDV a DooV.

8. Zahájenie výkopových pľác źiadame v dostatoěnom časovom pľedstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDV a DooV.

9. Pri zasahovaní do teľénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb
v ochrannom pásme je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zźsahy vykonávajú, povinný na
svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu terénu všetky zariadenia
a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kana|izácie majúce vďahkteľénu, k pozemnej
komunikácii alebo inej stavbe. Tieto pľáce môže stavebník vykonźlvať iba so súhlasom
vlastníka verejného vodovodu alebo verejnejkana|izácie, prípadne prevádzkovatelä'

K objednávke na vyĘýčenie existujúceho veĘného vodovodu alebo kanalizácię je potľebné doložiť
informatívny zákľes GIS BvS, ktoý Vám zasielame v prílohe.
BVS si vyhľadzuje právo zmeny vyjadrenia nazźlk|ade novozistených skutočností.

7. Západoslovenská distribučná.a's. zo dňa 27.09'20l8 :

Súhlasíme za pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok:
1. Nakol'ko vo Vami navľhovaných tľasách uloženia optickej lĺĺblovej siete dochádza ku

kľižovaniu a súbehu s 22 kV káblovým vedením spojovacieho pola linĺek č,. 228-437
a miestnym distribučným |tN káblovým vedením žiadame dôľazne dodľžanie nižšĺe
uvedených podmienok.

2. Ziadame ľešpektovat'všetky eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenslľá
distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č,.Ż5ll201Ż Z.z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie sietí je možné vykonať pľe zariadenia
VN aNN na tíme správy energetických zariadení VN aNN Bratislava - mesto, Hraniěná č'l4,
pre zariadenia WN azariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova ě.3.

3. Požadujeme dodržanie ochľanného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podl'a
$ 43 Zákona o energetike č. 25l/20lŻ 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 sĘku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie)
všetkých osôb vykonávajúcich ěínnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti
pľáce v blízkosti WN, VN a NN vedení.

4. Pred zaěatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné
v navrhovaných trasách poŹiadať o presné vyĘýčenie a identifikovanie káblov patriacich
spoločnosti Západoslovenská distľibuěná'a. s.

5. Pľi križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci hoľeuvedenej stavby s distribučnými
sieťami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s' dodržiavať ustanovenia noľmy STN 73
6005.
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6' Zemné prtrce - pri križovaní a súbehu zariadeni spoloěnosti Západoslovenská distribučná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodľžiavať
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných sTN.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadľenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribučná/Západoslovenská energetika, a.s.
Za detai|né technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

8. SPP.a.s.. čj.TDAtrS/0O12/2019/An zo dňa l8.0l'2019:
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrżanianasledujúcich podmienok:
vŠEoBEcľÉ ponľrIENKY:
- pľed realizáciou zemných pľác ďalebo pred začatím vykonávania iných ěinností, je stavebník

povinný pożiadať SPP-D o presné vyĘýěenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potľebné zaslať na adresu: SPP-distľibúcia, a.s., Sekcia údľžby,
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava alebo elektronicky, prostredníctvom online foľmuláľu
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme pľedchádzaniu poškodenia plynáľenského zariadenia, ohrozenia jeho prevéńzky ďalebo
pľevádzky distľibučnej siete' SPP-D vykonáva bezplatne vyľyčovanie plynáreńských zaľiadení do
vzdialenosti 100m;

_ stavebník zabezpeěi vypracovanie projektovej dokumentácie pľe úěely stavebného konania alebo pľe
konanie podl'a iných právnych predpisov' podlä podmienok uvedených v tomto vyjadrení'

- stavebník je povinný pred zač,atím stavebného konania pľedložiť projektovú dokuňentáciu pre účely
stavebného konania alebo pre konanie podlä iných právnych pľedpisôu, nu posúdenie sPP_Ď,

- v projektovej dokumentácii pľe úěely stavebného konania alebo pre konańie podlä iných právnych
pľedpisov požadujeme, aby stavebník:

o Rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení ďalebo ich ochľanných ďalebo
bezpeěnostných pásiem,

o Pri súbehu a kľiŽovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 90đ 01,o Zabezpečil vypracovanie výkesu podrobného osadenia navľhovanej stavby vo vďahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam,

o Zabezpečil vypracovanie situačného qýkľesu so zakreslením všetkých súbehov a kľižovaní
navľhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zaľiadeniami,

o Zabezpečil vypracovanie detailných výkesov všetkých súbehov a kľižovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

_ k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadľujeme.
osoBITNÉ PoDMIEI\ĺKY:

_ Rešpektovat'všetĘ existujúce plynárenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatĘ

- nedôjde
- dodrtať

ku stretu PTZ prevádzkovatel'a orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82l 08 Bratislava
podmienky uvedené vo vyjadľení č' BA-2858lŻ018 zo dřla 12.09.2018

zo dňa2l.|2.2018:
Srĺhlasí s umiestnením arealizźtciou líniovej stavby, ktoľá sa nedoýka národnej kultúrnej pamiatky
evidovanej v Úshednom zozname pamiatkového fóndu SR a nenach ádza sa na iamiatkovom území,
s podmienkou:
- V prípade archeologického nálezu ntńezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podl'a

ustanovenia $ 40 ods.2 a3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BÄ anález pońechá_bezo
zmeny až do obhliadky K?Ú alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jđho vydania stráca platnosť, ak nedošlo
kjeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre. vydanie rozhodnutia príslušným
stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stávbe.
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l1. Ministerstvo obrany SR. agentúra správy majetku. vyjadľenie ěj' ASM-50-2338/20I8 zo dňa
04.09.2018:
S ľealizáciou akcie podlä predloženej dokumentácie súhlasíme pľi splnení nižšie uvedených
podmienok. Investor /projektanť je povinný informovať o ýchto podmienkach príslušný űzemný
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sri v pľiestoľe stavby
evidované.
Vyjadrenie p|ati za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametľoch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva ľoky a to súěasne pre všetky d'alšie stupne pľojektu i pľe všetky d'alšie konania.
Na jeho základe je možné vydať ťtzemné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investoľ (projektant) je povinný doruěiť ho vodpise všetkým d'alším orgánom aotganizáciám, ktoré
budú na akcii zainteresované, aby sa zabrtni|o d'alšiemu preľokovaniu.

l2 PROGRF.Ś_TS c ľ n rlrriqrlrenie zn Äňą nl ĺ n 
'nĺ 

e

S výstavbou súhlasíme za podmienok plne ľešpektovania existujúcej verejnej telekomunikačnej
siete KDS ( káblového distribučného systému) a plne ľešpektovania jej ochranných pásiem a za
podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR.

1' Projektovú dokumentáciu (d'alší stupeň) żiadame doplniť o vzorové rezy Wlžovania a súbehu
so sieťami KDS a doplniť aj o zákres siete KDS. orientačné zakľeslenie KDS (hlavnej trasy)
sme vykonali do pľedloŽenej projektovej dokumentácie pľe územné konanie, okrem prípojok
kjednotlivým objektom, ktoré sú riešené individuálne aktoré je potľebné rešpektovať.
Stavebník je d'alej povinný vykonať azabezpeěiť všetky objektívne úěinné ochranné opatrenia
a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej
siete KDS, spoloěnosťou PROGRES-TS, s.r.o. (d'alej len PRoGRES) a to najmä:

2. Pľed zaěatím prác je potľebné si objednaťpriestorové vyýěenie sietí a zariadeni písomne na
adrese: PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodrevinovtĺ 42,82l 07 Bľatislava, min. l0 pracovných dní
pred požadovaným termínom vyĘýčenia, podl'a rozsahu a dľuhu vyýčenia. Pľe výýěenie
optického vedenia je potrebné zabezpečiť aj geodetické, zameranie siete KDS. K Žiadosti
tiadame pľipojiť toto vyjadľenie.

3. Je potrebné zas|ať písomnú informáciu o plánovanom teľmíne zaěatia prác' najneskôr l0 dní
pred začatím stavby na adľesu PROGRESu.

4. Je potrebné dodľžat' ochľanné pásma podl'a ust' $68 zákona č,.35|lŻul Z.z' a pľíslušných
noriem STN, tzn. že sa nebudú umiestňovať żiadne vedenia aani ľealizovať żiadne stavebné
pľáce _ výkopy v ochľannom pásme, t.z.n.0,5 m na každú stranu od osi vedenia KDS a 2 m
do hlbky. Kde to z priestorových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú realizovať za
prítomnosti pracovníkov PROGRES. o uvedenom budú vopred informovaní pľacovníci' ľesp.
zástupcovia spoloěnosti PROGRES, na tel' č,isle 02/431 91251. Podmienkou je objednanie si
technického dozoru u spoločnosti PROGRES.

5. oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vyqýčenou a vyznačenou polohou
siete KDS, aby pľi pľácach v mieste výskýu vedení a zariadení KDS pracovali so zvýšenou
opatľnosťou abezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia azaľiadenia (najmä hibiace
stroje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochľanného pásma vedení a zaľiadení KDS
vykonávali len ľučnÝ výkop!

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné pľáce na moŽnú polohovú odchýlku +30 cm
od skutočného uloŽenia a vyznačenej polohy.

7 ' overiť si uloženie siete KDS ručnými sondami ( vzhl'adom na to, że nezodpovedáme za
zmęny priestorového uloženia KDS vykonanébez nášho vedomia).

8. V pľípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikaěnými sieťami
a zariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopľed prizvať k ukladaniu a zásypu
pracovníkov' resp. zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. č,. 02l43l 91' z5l' Bez uvedenej
prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

9. odkryté časti vedení siete KDS zabezpeč,iť proti previsu' ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.
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10. V pľípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoloěnosti PRoGRES,
prizvať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. č. 02l43l 9125l na
kontľolu pred zasypaním (zakrýim).Bezuvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

ll. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätný zásyp trásy realizovať
triedeným štrkom, obnoviť znaěenie ochrannou foliou, prípadne markermi.

12. Zabezpečiť dodržanie zákazu zľiadbvania skládok a budovania akýchkol'vek zariadení nad
trasou KDS.

73. Zabezpečiť dodržanie zźlkazu prechádzania ťażkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu vedení KDS'

14. Dodrtať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatoěného krytia siete KDS.
15. Pri poškodení telekomunikaěných vedení azariadení KDS spoločnosti PR9GRES

bezodkladne oznámiť každé poškodenie na tel č,ís|e 02/43lgl 25l ' V prípade poškodenia
koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbliżšími disiribučnými
skľiňami, v pľípade optického kábla je potrebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi
optickými spojkami. Pľedmetné výmeny a súvisiace s Ęým náklädy Ja vykonajú na náklady
zmluvného dodávatelä stavebníka. o uvedenom bude stavebník bezodkladne infórmovaný.

16. Výkopy rea|izovať na celej stavbe v miestach výskytu vedení KDS zásadne ľučne bez
použitia výkopových strojov.

l7.Tam, kde nie je možné vykonať pretláěanie komunikácie bez moŽného poškodenia už
existujúceho vedenia KDS' pľechod realizovať iba prekopaním.

18. Nedodľžanie uvedených podmienok ochrany jestvujrĺcej siete KDS je porušením pľávnej
povinnostĺ a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.

19. Toto vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov odo dňa vystavenia.

dňa 19.09.20l8:
Súhlasí sa s návrhom żiadateľa Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČo:
35 763 469 v zasttlpení NEVITEL, a.s., Kľačanská cesta 40' 92g 0I Dunajská Streda, IČo: :o 240 826
na ,,FTTH_SC IBv_Miloslavov IJl7/1* projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.
Záveľ Na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že zhl'adiska ochrany verejného záravĺa je
stavebné riešenie predmetnej stavby navľhované v zmysle príslušných ustanovení zákőna č,. 355lŻ0o7
Z.z.

11 TJvnpŕ\ Tr)pÁr.TEš^ .^':^,{-^_ ioXi laOA,)/1ant1^1rr-^
^1 ^Á.r^

ol
Po pľeverení predloŽenej dokumentácie a dostupných mapoých podkladov Vám oznamujeme, že
parcely č,. 126/l, 110/36, ll0/47, 1l 0173, 110/74, ll4/l2 v k. ú' Miloslavov uľčené na stavbu
,,FTTH_SC IBV Miloslavov Ul7l1" sa nachádzajú v záujmovom i:zemí vodnej stavby ,,ZP IfŽO
II.", ČS Ż stav časťŠtvrtok na ostľove 22 (evid' é. 520Ż l33 007) v spľáve Hydromeliorácie, š'p'
Stavba zźxlahy bola daná do užívania v r. 1968 s celkovou výmerou l470ha.
Na parcelách č,. 126ll, n0B6, ll0l47, 110/73, lIO/74, ll 4/l2 a v trase navľhovanej líniovej stavby sa
podzemné rozvody závlahovej vody nenachádzajú.
V prílohe Vám zasielame situáciu v Ml:2000s orientačným vyznaěením časti záujmového rizemia
závlaby, podzemného závlahového potrubia, riešených parciel a trasy navľhovanej stavby.
Zźnlahovű stavbu _ záujmové územie zźtvlahy Źiadame rešpektovať
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

l5. Slovak Telekom.a.s.. vyjad.enie č. 66l1825275 zo dňa 04.09.20l8 :

- Pre vyznačené záujmové {nemie dôjde do sýku so siet'ami elekĺonických komunikácií ( ďalej len
SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Poěas realizźrcie stavby dodrźať podmienky uvedené v stanovisku č,.66118Ż5275 zo dňao4.09.20l8
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípaderźe zámer stavebníka, pľe ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAIilA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochianného pásma dchto sietí,
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiiz
oochranu alebo pľeloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnaňcom Slovak
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Telekom, a.s.
.Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby pľemiestnenia telekomunikaěného

vedenia
oodsúhlasenie pľojektovej dokumentácie v prípade potreby pľemiestnenia telekomunikaěného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je opľávnený vykonávať práce slivisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Július Varga, julius.vargaĺ4jnevitel.sk,
0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zaľiadení (káble, potrubia) s rôznou
funkěnosťou.
2. Pri aĘchkollvek pľácach, ktoľými môžu byt'ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, je
žiadatel' povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenia Ęm,ž'e zabezpečíz
oPred zaěatím zemných pľác vyĘýěenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu teľénu'
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov' ktorí budú vykonávať zemné práce, s vyĘýčenou

a vyznačenou polohou tohto zaľiadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moŽnú polohovú odchýlku t 30 cm

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povrchu terénu
oUpozoľnenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali

s najväěšou opatľnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradia (napr. hĺbiace stľoje)
oAby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeěené pľoti akémukol'vek ohľozeniu, krádeżi a poškodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zemiĺy pod káblami pľed jeho zakrytím ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne č,is|o IŻ|29
ooverenie výškového uloženia zariadenia ľučnými sondami ( z dôvodu, že spoloěnosť Slovak

Telekom, a.s' a DIGI SLovAKtA' s'ľ.o. nezodpovedajűzazmeny priestorového uloženia
zariadeniavykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade, Že počas výstavby je potľebné z-łýšiť, alebo zníŹiť krytie tel. káblov je
toto moŽné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenĺa lokaliĘ' ľesp. objektu, na VSST (verejná sĺet'ST) je
potľebné si podat'žiadost'o uľčenie bodu napojenĺa &wĽJglekon.sk).
4.Ziadame dodľžat'platné predpisy podl'a sTN 73 6005 pľe priestorovú tĺpľavu vedení v plnom
rozsahu.

-l Á ôp I-Ią77.,Dooi-L'' cÍąnn.'icL^ x;C|pII7 DL' 
'nlalnn)1Á1 

1-^ áň^ lono,)nle
- Súhlasí bez pripomienok.

l7. Úrad pre ľeguláciu elektronických komunikácií apoštových služieb. odboľ technickej regulácie.
stanovisko č. 6/oTR/2018-273 zo dňa l3.06.20l8:
Úľadu pľe reguláciu elektronických komunikácií a poštoqých služieb, odboru technickej ľegulácie
(ďalej len,,úľad") bol dňa Ż3. mája 2018 doruěený Váš |ist,,Žiadosť opotvrdenie skutočnostť'.
V uvedenom liste ako podnik v zmysle príslušných ustanovení zálkona č. 35IĺŻ0Il Z.z.
o elektronických komunikáciách v znení neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,ZEK") żiadate, aby úrad na
zźtklade podkladov o splnení oznamovacej povinnosti, na základe rozhodnutí úľadu alebo podkladov
z elektronického zberu dát (ďalej len ,,EZD*), vydal potvľdenie skutočností uvádzaných
v pľedmetnom liste:
Uľad ýmto potvrdzuje:

- Spoloěnosť Slovak Telekom, a.s., IČo: 35736469 si splnila oznamovaciu povinnosť podľaZEK.
_ Rádiové siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. shižia na poskyovanie služieb s pouŽitím
frekvencií pľidelených individuálnym povolením, že rádiové siete podniku sú urěené na
poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením pľe celé územie
Slovenskej republiky.

- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. poskytuje svoje siete na celom ízemí Slovenskej ľepubliky,
pokrýie űzemia Slovenskej republiky sieťami spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je zűdajov EZD

k3t.t2.2017Úo

v tabulke siete"
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Pokrytie územia SR
signálom

Pokrytie obyvateľstva SR
álom

8

7

9L.5

99.0

,UŃl y t

43.5

80.9

62.5

89.0

Ukazovateľ

tabul'ka Infraštruktúraa prevádzka siete

č. riadku sieť GsM Sĺeť UMTS sieť LTE
% o % %

- Prostredníctvom sietí Slovak Telekomje
úradu č. 3125/oTN20l2 z25. jűlazolLz

poskytovaná univerzálna služba v rozsahu rozhodnutia

- Podl'a údajov z dotazníka č,. l EZD, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. poskytuje verejnú telefonnuslužbu. Plnenie povinností podlä S 41 ZEKsav EZD nesleduje.
_ Spoločnosť Slovak Telekom, a's., má ako podnik poskytujúci veľejnú sieť podl'a $27 ZEK právoana pożiadanie iného podniku poskytujúceho verejnri sieť povinnosť ľokovať o pľepojení sietí,

a ak je to uskutočnitelhé, na základe zmluvy o prepojení prepojiť svoju sieť so sieťou Žiadajúcehopodniku.
Uľad eviduje zoznam zmlúv o prepojení jednotl ivých podnikov a zverejňuje ho na webovom sídleúľadu:

- Spoloěnosť Slovak Telekom, a.s. poskytuj e vysoko4ýchlostné veľejné elektronické komunikačné
siete na základe technológie optických vlákien alebo prístupové siete FTTH ( s
aktuálnym pokytím domácností 25 % k 3l'l2'2o17),3G alebo 4G, ktoľé sú súčasťou siete novejgenerácie.

C) osoBITNÉ PoDMIENKY:
1' Nav1hovatel' je povinný pred' realizźtciou výkopových prác zabezpečiť vyĘýěenie a označenievšetkých podzemných sietí a vedení a ich oc-hrańn5ióľ' pa.ĺ". , poźiadať príslušný cestný správnyorgán o ľozkopávkové povolenie
2' Yýkopy chodníkov a vjazdov musia by' vhodne zabezpeč,ené lávkami pre peších a mechanickouzábranou proti možnému urazu, stavenisko musí byt'ó"nuú"ne dopľavnými značkami, tabul,ami,zábranami avýstražnými svietidlami'-odsúhlasenymi dopravnou políciôu' otvorené výkopy vovozovkách musia bý opatrené bezpečnostným piemostením a v ńechránených ěastiach červenonatreĘm zábradlim.
3' Navľhovatel' je povinný pri ľealizácii stavby dodľžiavat' čistotu a poriadok podl,a VZN obceMiloslavov.
4' N-avľhovatel' je povinný čistit' stavbou znečistené pľil'ahlé komunikácĺe.5' Navľhovatel' je povin1Ý zabezpečit', aby stavebn3 mechanizmy pľed výjazdom zo staveniskana miestnu komunilĺíciu boli dôkladne očistené a nedochádzal,o k jej znečist'ovaniu, čo bymohlo mať za 

"á:h!9|.?líženie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.
6' V zmysle zźlkona ě.35l/20ll Zb. z. ô elektronictycĹiomunikäciách je uvedená stavba stavbouverejnej telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podí'a $ 56 písm. b) stävebného zákona stavebnépovolenie ani ohlásenie nevyžađuje -,,Sbv;bné pővoleiie ąnĺ ohlósenie sa nevyžaduje prinadzemných a podzemných vedeniach.elektronicĘih komunikačných sietí, vrótąne oporných avyýčovacích bodov"' Právo uskutočniť stavbu ná dotknuq.ich pozemkocll vyplyva z ust' $ 66ztlkona č'' 35l/20ll Z.z' o elektronických komunikáciách s podmienkami, uveden1imĺ vo výrokutohto rozhodnutia v bodoch A/ aB/.

D) NÁMIEľry ÚčłsTNÍKov KoNANIA:
V.konaní vzniesla spoloěnosť Hydromeliorácie, š'p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava nasledovnúnámietku:

" Nakol'ko nám nebolą predložená žiądosť na vyjadrenie k uvedenej stavbe a mohlo by dôjsť k stretuzdujmov s hydromelioračnými zaľiadeniami v našej spľáve, žiadame o pozastąvenie vydania územnéhorozhodnutia do termínu nášho vyjadrenia k uvedeiej'stavbe.,,
Námietke sa vyhovuje.
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E) PLATNosŤ Úzľnnĺnrro nozHoDNUTIA:
Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného ztlkonatri ľoky
odo dňa, keď nadobudlo pľávoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial' bude v tejto lehote podaná
žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti územného rozhodnutia moŽno v zmysle $ 40 ods'3)
stavebného zákona predlžiť na Žiadosť navrhovatel'a podanú v primeranej lehote pľed uplynutím
lehoĘ jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle 5 ło oa'.łi stavebnéňo zźkoni zźlvaině aj pre
právnych nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných úěastníkov územného konania.

Odôvodnenie:
Navrhovatel': Slovak Telekom, a's', Bajkalská"Ż8,8l7 6Ż Bratislava, IČo: :s 763 469 vzast.

NEVITEL, s.ľ.o.' Kračanská cesta 40, 9Ż9 0l Dunajská Streda, podal dňa Ż0.l2.2ol8 na tunajší
stavebný úrad návľh na vydanie ľozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : ,,FTTH-SC IBv
Miloslavov vl7llo', na pozemkoch podlä ľegistra ,,C" parc. č,' 126/l, 110136, llol47, ll0l73,I1O/74,
l l 4/ 12, k.ú. Miloslavov.
Vlastníkom pozemku parc. ě' 126/l, k.ú. Miloslavov je obec Miloslavov _ podl'a Lv č,.440.
Vlastníkom pozemkov parc. ě. Ű0136, ll0/47, k.ú' Miloslavov je Ing. Monika Bukšáľová, 900 4Ż
Miloslavov 1253 _ podl'a Lv č,' 1974. Navrhovatel'predložil písomný súhlas s umiestnením stavby'
Vlastníkom pozemkov parc' č. ll0l73, |l0l74,lI4/lŻ, k.ú. Miloslavov sú: Miľoslav Dokupil, 90o 42
Miloslavov 249, Jozef Konečný, 900 42 Miloslavov Ż48 aEdita Koneěná, 900 42 Miloslavov Ż48 _
podlä LV ě. 201 1. Navrhovatel'pľedložil písomný súhlas s umiestnením stavby.

Právo uskutočniť stavbu na dotknuých pozemkoch vyplýva z ustanovení $ 66 zákona č.
35llŻ01l Z'z' o elektľonických komunikáciách s podmienkami, uvedenými vo výroku tohto
ľozhodnutia v bodoch N a Bl. Slovak Telekom, a.s' je v zmysle $ 5 ods. l zźlkona č,' 35120ll Z.z'
o elektľonických komunikáciách v zneni neskorších predpisov (d'alej len ,{EK") Podnikom, ktoný si
splnil oznamovaciu povinnosť podl'a $ 15 ZEK - predložené stanovisko Úradu pre reguláciu
elektľonických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie pod č. 6ĺoTR/Ż0l8-Ż73
zo dřla 13.06.20l8. Ako podnik má podlä $ l39 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k cudzím
nehnutelhostiam vyplývajűce z osobitného pľedpisu' Týmto iným pľávom je zákonné vecné bremeno
podl'a s 66 ZEK, ktoý je osobitným právnym pľedpisom |ex specialis. Slovak Telekom, a.s. ako
podnik, ktoý poskytuje veľejnú sieť' je vo veľejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený
vyużívať cudzie nehnutelhosti za dodrżania podmienok podl'a ustanovení $ 66 ZEK.

V zmysle zźtkona č).35I/Ż0Il Zb. z. o elektľonických komunikáciách je uvedená stavba stavbou
verejnej telekomunikaěnej siete, pre ktorú sa podl'a $ 56 písm. b) stavebného zákona stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje - ,,Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektroniclcych komunikačných sietí, vľdtane oporných a
vyýčovacích bodov".

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení pľedmetnej stavby.
Zač,atie územného konania bolo oznámené úěastníkom územného konania a dotknuĘým

oľgánom oznámením verejnou vyhláškou ćj. Ż0l4-1782/20l9/KK zo dńa 18.03'2019, vyvesené na
úradnej tabuli dňa Ż0.03'Ż019 po dobu 15 dní, zvesené dňa 05.04.20l9.
V územnom konaní podala spoloěnosť Hydromeliorácie, š.p., Vľakunská 29, 825 63 Bratislava
námietku. Podanej námietke stavebný úrad vyhovel' Navrhovatel'predložil dňa 10.04.20l9 písomné
vyjadrenie spoločnosti Hydromeliorácie, š.p..
Stanoviská a požiadavky úěastníkov konania a dotknut'ých orgánov, uplatnené v tomto územnom
konaní, boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V územnom konaní stavebný úrad pľeskúmal návrh a pľiložené doklady v zmysle ustanovení $$
37,38 stavebného zákona pričom zistil, że umiestnením stavby nebudú ohrozené veľejné zźtujmy, ani
ohrozené právaaprávom chľánené záujmy ostatných úěastníkov územného konania. Svoje stanoviská
oznámili: oÚ Senec, odboľ SoŽP_úsek oH, úsek oPaK, úsek ŠVS, úsek oo, oÚ Senec _ pozemkový
a lesný odboľ, BVS' a's' Bľatislava, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, SPP distribúcia, a.s''
Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol' s r.o. Piešťany, KPÚ Bratislava, Mo SR -AsM Bľatislava,
PROGRES-TS, s.r.o. Bratislava, MDV SR-Úwar vedúceho hygienika rezortu Bľatislava,
Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, ORHaZZ v Pezinku, Úrad pre
ľeguláciu elektron. komunikácií a poštových sluŽieb Bľatislava.
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Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods'1) stavebného zákona tri
ľoky odo dňa, ked'nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť' pokial'bude v tejto lehote podaná
žiadosť o stavebné povoJenie. Čas platnosti územného ľozhodnutia možno v zmýsle $ 40 ods.3)
stavebného zákona predlžiť na žiadosť navľhovatel'a podanú v primeranej lehotó pľeđ uplynutíń
lehoty jeho platnosti' Územné ľozhodnutie je vzmysle 5 ło oa'.ł; stavebnéňo zákonázénäzné ajpre
právnych nástupcovjeho navrhovatelä a ostatných úeastníkov územného konania.

Na základe zistených skutočností stavebný úľad rozhodol tak, ako znie výľoková časť tohto
ľozhodnutia.

Za vydanie tohto ľozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 100.- Eur podl'a
položky 59 ods.a), bod 2. zákona č,.14511995 Zb. o spľávných poplatkoóh, v zneni neskoľších
pľedpisov.

Poučenie :
Podl'a $ 53 a nasl' zákona č)' 7 l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny- opravný prostriedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie .u pođáuu ňa tuna;siu äu"" - obecný úrad
Miloslavov, g00 42 Miloslavov 181

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov pľeskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poľiadku (zákon č:.162/2015 Z.z.).

(;

t' 'í
Milan B a nský

byr

Rozhodnutie sa doľučí :

účastníci konania :

l/ Slovak Telekom, a.s', BajkalskáŻ8,8l7 6Ż Bľatislava
2/ NEVITEL' s.r.o.' Kľaěanská cesta 40, 9Ż9 01Dunajská Streda
3l Známym aj neznźtmym pľávnickým a fyzickým osobám , ktorých vlastnícke alebo iné práva

k pozemkom a stavbám na nich vľátane susediacich pozemkov a stavieb môŽu bý' úzeńným
rozhodnutím priamo dotknuté

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a $ 36 ods.4 stavebného zákona vznení
neskorších zmien a doplnkov a podlä $ 26 ods. 2 źźkona č)'7111967 Zb. o sprźxnom konaní v znení
neskorších predpisov sa vyvesí na úradnej tabuli a zverejní na webovom sídle obce Miloslavov po
dobu 1 5 dní' Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenĺa konania veľejnou vyhláškou o umiestnení tíniovej stavby:
Rozhodnutie bolo vyvesené aĺa:/}. | . 7ł ĺ7 Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

Na vedomie:
l/ Slovak Telekom' a.s., BajkalskáŻ8,8l7 62 Bratislava _ nemá účinky doručenia
2/ NEVITEL' s.r.o.' Kľačanská cesta 40, 9Ż9 0l Dunajská Streda - nemá účinky doruěenia

Pľílohy: - situácia
- overená PD pľe ÚR

-r
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