
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č;'sÚ- Ż330-1757/2019/KK V Miloslavove 0L04.2019

ROZIilODNUTIB
obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný úľad l.stupňa podl'a $ ll7 ods'l zákona

ě.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zźtkon), na zźlklade vykonaného konania, podl'a $$ 39, 39a ods'l,2 stavebného
zźlkona v spojení s $ 4 vyhl. MŽP SR č'45312000 Z.z', ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a podlä $ 26 ods.l a $$ 46, 47 zźlkona č,'7l/1967 zb.
o správnom konaní v znení neskoľších predpisov (správny poľiadok) vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby :

,, Techniclľá infľaštruktrĺ ľa obec Miloslavov, lokalita RZ _ll mí
veľejnou vyhláškou

v členení stavby na stavebné objekty:
so.01 Kľižovatka na ceste IIV1054 obec Miloslavov
So.02 Komunikácie a spevnené plochy
so.03 Veľejný vodovod a pľípojĘ
so.04 Verejná kanalizácia a pľípojĘ
so.05 Dažďová kanalizácia
so.07 Domové pľípojĘ NN
so.09 Veľejné osvetlenĺe

miesto stavby: na pozemkoch podl'a registra,,C" parc' č,. 42611091 394 (podl'a KNE parc
č,. 1Il7 /l), 51412, Ĺ70/23, k.ú. Miloslavov

navrhovatel'ovi : LT IlMEsT' s.ľ.o.' Alžbetin Dvoľ 1452, 900 4Ż Miloslavov,
lČo: st o02 566

účel stavby : inžinierske stavby - podl'a $ 43a ods.3 písm.a), g), i) stavebného zákona

I. PRE UMIESTNENIE A PRoJEKTovÚ PRÍPRAW sÄ URčUJÚ TIETo
PODMIENKY:
l/ Stavba bude umiestnená podl'a oveľenej projektovej dokumentácie stavby pre územné
rozhodnutie' vypľacovanej v 10/2018 $ Pozemné Stavby TTK, s.r.o., 9o0 42 Miloslavov 472,
autor. stavebným inžinierom: Ing. otto Tokár, ľeg. č. 5544*A2 tak, ako je to zakeslené
v koordinačnej situácii na podklade katastľálnej mapy (ýkľesy IS-1 až IS-4), ktorá tvoľí
neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia'
2l Stavba bude umiestnená na pozemkoch registľa ,,C" paÍc. ě. 426/109,394 (podlä KNE
parc' č. ll17/l), 514/2, l70l23, k.ú. Miloslavov'
3/ Projekt stavby pre stavebné povolenie spracovať oprávnenými osobami, v zmysle
ustanovení $43d, $43e, $47 stavebného zákona a podl'a vyhl. č. 532lŻ002 Z'z. o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
utívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie'
4/ V pľojekte stavby pľe stavebné povolenie spracovať PoV a pľepľavné trasy tak, aby počas
výstavby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia zvýšenou prašnosťou, hlučnosťou
a k zhoršeniu bezpeěnosti cestnej a pešej pľemávky. Zariadenie staveniska umiestniť na
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najvzdialenejšiu stranu staveniska od existujúcej obynej zástavby, s dôrazom na smeľ
prevládajúcich vetľov.
5/ V pľojekte stavby pľe stavebné povolenie rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné
vedenia azariadenia inžinieľskych sietí a ich ochľanné pásma.

U
Pľedmetné riešené územie budúcej obytnej zőny RZ_l,.l/II sa nachádza vobci Miloslavov
v miestnej časti Miloslavov. Riešené územie na svojej východnej stľane nie je možné
jednoznačne vymedziť jediným teľénnym znakom je len zrętel'né rozhranie
polhohospodáľskych kultúľ Zo severnej stľany je územie ohľaničené okľajom
novobudovanej miestnej komunikácie. Z juźnej strany je územie ohraničené tak ako
z východnej len ľozhraním polhohospodárskych kultriľ' Zo zźtpadnej strany je územie
ohľaniěené miestnou komunikáciou a jesťvujúcou zástavbou.
Nazáujmovom území sa nenachádzajű źiadne nadzemné stavby. Na projektom dotknuých
parcelách sa nachádzajú ani hydromelioraěné vedenia _- kioľé je potľebné
vysporiadať/odkúpiť. Na záujmovom území stavby nerastú žiadne zákonđm óhránené
dľeviny. Náletové dreviny v í:zemi je potrebné odstrániť a následne nahľadiť novými
ekostabilizačnými prvkami.
Riešené lizemie spadá zmys|e zźtvlizných častí platného ÚP obce Miloslavov do regulaěného
bloku RZ 1 l. Navrhovaná výstavba predpokladá vyťvorenie objektov s príslušnou těchnickou
infľaštruktúrou pre budúcu zástavbu samostatne stojacicľr rodinných domov a objekt
oběianskej vybavenosti obecného významu ( Pre výstavbu jednotlivých RD a objěktu
občianskej vybavenosti sa vyžadujú samostatné ťtzemné a stavebné konania a nie sú
predmetom tejto PD; uvažuje sa so zástavbou ľodinných domov s dvomi byovými
jednotkami).
Z novonavrhovanej zóny je najbliŽšia zastávkaSAD dostupná pešou chôdzou do 10 min.
Hlavné trasy chodníkov vo výstavbe v ľámci susedných lokalít smerujú pozdiż obecných
komunikácií smerom k centru obce a na zástavku SAD. Na tieto chodníŘy budú napojené aj
nové chodníky realizované v rámci plánovanej zóny.
Plocha riešeného űzemia: 32 906,00 mŻ
Počet paľciel urěených pre výstavbu RD: 24
Parcela pre objekt oběianskej vybavenosti: 1

So.01 Križovatka na ceste III/1054 obec Miloslavov
Navrhovaná sýková križovatka na ceste č. III./I054 sa nachádza vkm 2,453.50 tejto
komunikácie v katastrálnom ťlzemí obce Miloslavov. Zź/ľilradnou požiadavkou na ľiešeńie
a kapacitnú priepustnosť kľižovatky je zabezpeěiť plynulý vjazd, a-výjazd vozidiel zo zőny
Rz_ll/il. na cestu ě IIV1054. Pri návrhu sa zohľadnila aj možnosť výstavby na susednýcĹ
pozemkoch v budúcnosti.
Vo výkrese ě. IS-2 je výhl'adovo vyznačený zdrużený chodník ( stavebníkom bude obec
Miloslavov, v súčasnosti prebieha prípravné konanie pre vydanie príslušného povolenia).

Druh kĺižovatky : sĘkovĺź
Riadenie križovatky : dopravným značením
Vzdialenosť od najbližšej kriŽovatky na ceste IIVl054 :

73 6110/
Umiestnenie: v zastavanom území obce
Podiel pomalých vozidiel odbočujúceho prudu :> 30 oÄ

Sírkajazdných pruhov v križovatke : 3,00m

oizuastredového deliaceho ostrovčeka : 30,0m
Spevnená krajnica : 0,5m
Nespevnená krajnica : 0,5m

ĺiztav5ľad'ovacieho pruhu Lr/2 : 30,5m
D|žka spomalbvacieho pruhu : Lv:30,5m

I39,50m /vyhovuje požiadavke STN
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oizuaěakacieho pruhu : Lc: 25,0m
Dlžka rozširovacieho klinu Lľ = 6l,00m (I5m+ 45m)

Konštrukěný ndvrh skladby :. Vozovka - skladba tup Al
ACl l obrus.,PMB45/80-75; I; 50mm; STN EN 13 108-l
PS; CBP 0,25kýmz; STN 73 6|29:2009
ACl6loŽná'; PMB45/80-55; I; 50mm; STN EN l3 l08-1
PS, cBP 0,20kým2; STN73 6129:2009
AC22 podkladová.; PMB22/55-65; I;70mm; sTN EN 13 108_l
PS, CBP O,5O kďm' ; STN 73
Šo o:; GB; 350 mm STNEN I

6129:2009
3285;
ĺ 21o< EQD2ĺ <./: . ĺ<^** o,nŤ

Z
Konštrukčná pldřl4

2
Konštrukčnó pláň2)

hr. 670 mm
Ed"Í2,.in : 80MPa; Ed"ľ:,.in /Ed"ft,.in ( 3,0

ÍĎ^

lE. -,

! Chodník - skladba tvp B
DL; štvorcov6ł); J0mm; STN 73 6l3l-1
Ložná vrstva HK, fľ.4_8; hľ.40 mm, STN 72 15l l
Betón* sTN EN 206-l C20|25-XC2, xFl, (SK)-cl0,4-D.*l6-53 hĺ. l00 mm')
Špo:;Gg;200mm STN EN 13285;
qD 21 <. ŕ:- ' '| {o mm QŤI\T ENT t 2,)a< ' E. . : onI\/ĺDô. E. t , <? l't

540mm
Eđ"Í2,.in : 80MPa; Ed.Í2' -in /Ed"fl, min 

( 3,0

odvodnenie križovatky :
odvodnenie komunikácie _ kľižovatky bude ľiešené pomocou prieěnych sklonov do pril'ahlej
priekopy. Táto bude polohovo upravená v mieste pripájacieho a odboěovaciehđ pruhu.
V ostatnej časti dôjde v rámci výstavby k obnoveniu a pľeěisteniu jestvujúcej priékopy'
Miestna komunikácia _ vetva Kl vstupujúca do križovatky bude odvodnéná dó prieŕóp
a vsakovacích drénov.
Sadově adodatoěné terénne úpravy:
V rámci dodatočných terénnych úprav bude rca\izovaná obnova odvodňovacej priekopy
vedúcej pozd|ž. komunikácie III.i 1054. V rámci dokončovacích terénnych iräc bude
realizovanä výstavba zelenę _ trávnika na plochách zelených pásov, ktoľé sú súčasťou
dopravného priestoru komunikácií.

SO.02 Komunikácĺe a spevnené plochv
Navrhované komunikácie v ľámci riešeného űzemia majú slúŽiť priamej dopravnej obsluhe
rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti , ktoré budú vybudované na parcelách
spadajúcich do ľegulačného bloku RZ ll/il. Komunikácie sú navrhované tak, äby bolo
v budúcnosti možné ich pokľačovanie v ľamci okoliých plánovan ých zőn( vetva Kl ) .

Parkovacie plochy pre rodinné domy budú vybudované v rámci stavby rodinných domov
a výhradne na paľcelách patľiacich k rodinným domom. Parkovanie pre objekty občianskej
vybavenosti sa uvažuje na verejne prístupných parkovacích miestach, ktoré budú
vybudované ako súčasť miestnych komunikácií .

Komunikácie sú rozdelené do ôsmich vetiev s nasledovnými parametrami:

Vetva Kl
Vetva Klje navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou I66,20m
Komunikáciu moŽno špecifi kovať ako C3-MOIJ J,0/30.
Šíľka dopľavného pľiôstoľu navľhovanej t ornuniká"ie je min. 10,00m.
Sírka hlavného dopľavného priestoľu je 7,0m.
Sírka prislúchajúceho chodníka 2,0m
Sírka prislúchajúceho zeleného pásu 5,0m

- Umožnená pľemávka na komunikácii _ obojsmerná
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Pozn.: Ukomunikócie sa uvažuje výhľadovo spredĺžením ajej prepojením na
okolité komunikócie. Komunikácia v lrľn. 0,166.20 ústi do sýkovej lcrižovatlry na
ceste č. ilI./I054. V rámci výstavby komunikácie dôjde k výsadbe vzrastlej vegetócie
zelenom pase 1 6x buk letný.

Vetva K2
Vetva K2 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺŽkou 104,10m
Komunikáciu možno špecifikovať ako C3-MOU-4,5/30.
Šírka dopľavného pľióstoľu navrhovanej ko'nuniká"ie je min. 7,50m.
Sírka hlavného dopľavného priestoľu je 4,5m.
Sírka prislúchajúceho chodníka 2,0m
Sírka prislúchajúceho zeleného pásu 2,0m

- Umožnená pľemávka na komunikácii _jednosmerná
Pozn.: Vrdmci výstavby komunikácie dôjde kvýsadbe vzrastlej vegetócie zelenom
póse 4x buk letný.

Vetva K3
Vetva K3 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou 100,10m
Komunikáciu možno špecifikovať ako C3_MOU-4,5/30.
Ší.ka dop"avnóho pľióstoľu navrhovanej ko'nunike"ie je min' 7,50m.
Sírka hlavného dopravného priestoľu je 4,5m.
Sírka pľislúchajúceho chodníka 2,0m
Sírka pľislúchajúceho zeleného pásu 2,0m

- Umožnená premávka na komunikácii _jednosmeľná
Pozn.: Vrámci výstavby komunikócie dôjde kvýsadbe vzrastlej vegetócie zelenom
páse 3x bukletný.

Vetva K4
Vetva K4 je navľhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺŽkou 87,96m
Komunikáciu možno špecifi kovať ako C3-MOU-4,5/30.
Šírka dopravného pľióstoru navrhovanej ko'unikĺ"ie je min. 7,50m.
Sírka hlavného dopľavného pľiestoľu je 4,5m.
Síľka pľislúchaj úceho chodníka 2,0m
Sírka pľislúchajúceho zeleného pásu 2,0m

- Umožnená pľemávka na komunikácii -jednosmerná
Pozn.: Vrámci výstavby komunikácie dôjde kvýsadbe vzrastlej vegetócie zelenom
páse 4x buk letný.

Vetva K5
Vetva K5 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou 28,35m.
Komunikáciu moŽno špeciťlkovať akoDl 7r0l20.
Šírka dopravného pľióstoru navľhovanej komunikácie je min' 8n0m.
Sírka hlavného dopravného pľiestoru je 7r0m.
Sírka prislúchajúceho chodníka 0,0m
Sírka pľislúchajúceho zeleného pásu 1,0m ; 1,0m

- Umožnená pľemávka na komunikácii - obojsmerná
Pozn.: Vrómci výstavby komunikácie dôjde kvýsadbe vzrastlej zelene v stredovom
zelenom póse 4x buk letný.

Vetva K6
Vetva K6 je navrhnutá ako mĺestna komunilĺ.ácia s celkovou dĺžkou 68,90m.
Komunikáciu možno špecifikovať ako Dl J,0 l20'
Šíľka dopravného pľiôstoľu navrhovanej komunikácie je min. 29,5m.
Sírka hlavného dopľavného pľiestoru je min.7,00m.
Sírka prislúchajúceho chodníka 2,0m
Sírka prislúchajúceho zeleného pásu min.O,Sm

- Umožnená premávka na komunikácii - obojsmerná

I

t
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Pom.: Vrómci výstavby ako súčasť miestnej komunikácie bude vybudovaných 32
parkovacích miest s verejným prístupom. Pąrkovacie miesta su navrhované pre
vozidlá skupiny o]. V rámci výstavby komunikácie dôjde k výsadbe vzľastlej ,rĺrr"
v stredovom zelenom póse 2x buk letný'

Vetva K7
Vetva K7 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou lŻ5,35m'
Komunikáciu možno špecifikovať ako Dt J,0lŻ0.
Šíľka dopľavného pľiôstoľu navľhovanej komunikácie je min. 31,75m.
Sírka hlavného dopľavného pľiestoľu je 7,0m.
Sírka prislrichajúceho chodníka 2,0m
Sírka prislťlchajúceho zeleného pásu 0,5m

- Umožnená premávka na komunikácii _ obojsmeľná
Pozn.: Vľómci výstavby ako súčasť miestnej komunikócie bude vybudovaných 58
parkovacích miest s verejným prístupom. Parkovacie miesta su navľhované pre
vozidló skupiny ol. Vrómci výstavby komunikócie dôjde kvýsadbe vzľastlej ,rĺrp
v stredovom zelenom póse 6x buk ĺetný.

Vetva K8
Vetva K8 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou Ż07,6Om.
Komunikáciu možno špecifikovať ako D1-6,5/20.
Ší.ka dopravného priôstoľu navrhovanej komunikácie je min. 7,25m.
Síľka hlavného dopľavného pľiestoľu je 6r5m.
Sírka prislúchajúceho chodníka 0,0m
Síľka prislúchajúceho zeleného pásu 0,5m ; 0,5m
Pozn." Vrómci výstavby ako súčasť miestnej komunikócie bude vybudovaných 8
paľkovacích miest s verejným prístupom. Parkovacie miesta sú navrhované pre
vozidľó skupiny o]. Vľdmci výstavby komunikócie dôjde kvýsadbe vzrastlej zelene
v stredovom zelenom póse 6x buk ĺetný.

Skladby jednotlĘch druhov komunikácií:
. Vozovka - skladba Bp A2

2
Konštrukčnó pláňł

Í-

Konštrukčná plóň2)

l3?R5 F"^- _,' : Qo]\íPą' E, ^ /tr, .. <2 n

ACl l obrus.,PMB45/80-75; I; 50mm; STN EN t3 l08-t
PS; CBP 0,Ż5kýmz; STN 73 6129:2009
ACl6loŽná.; PMB45/80-55;I;50mm; STN EN 13 l08-l
Ps, CBP 0,50 kým2; STN 73 6129:2009
SD 63; Gs; 250 mm STN EN 13285 ;

Šp ąĺ s. G-. 15n mm STN

Chodník - skladba tvo B
DL; štvorcov6ł) ; J0mm; STN 73 6 l 3 1- l
LoŽná vrstva HK, fr.4-8; hľ.40 mm, STN 72 l5l l
Betón* STN EN 206-l C20lz5-XC2' XFl, (sK)-cl0,4-D."*l6-s3 hĺ. l00 mml)
Šo o:; Gg; 200 mm STN EN 13285
šp ąĺ s. ŕl-. ĺ śn mm S'FN l??Rs . F'__ _, : oÔ]\ĺPą.tr' ^ /F' ..

hr. 500 mm

Ed"Í2, .in : 80MPa; E6"12, 
'in 

/E4"11, .ĺn ( 3,0

<2n

54Omm
Ed"Í2,.in : 80MPa; Ed.ĺz, 

'in 
/Ea"ľl, min 

( 3,0

Parkovacie olochy - skladba typ C
DL; štvorcov5ł); $Omm; sTN 73 6l3l-1
LoŽná vľstva HK, fr.4-8; hĺ.40 mm, STN 72 151l
Betón* sTN EN 206-l C20ĺ25-XCz, XFl, (SK)-CI0,4-D-"*l6-S3 hľ. 150 mml)
SD 63; Go; 200 mm STN EN 13285;
QD 2 ĺ <. /_]- . ĺ <^ ** oT\I 12aa<. E- atnt íD^. /tt

Z
Konštrukčná pldň2)

59Omm
Ed"ť:,.in : 80MPa; Ed"Íz, .in /Ed.fl' min 

( 3,0
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odvodnenie komunikúcii:
odvodnenie komunikácií v lokalite je navrhované pomocou pozdĺŽnych vsakovacích drénov
adažd'ovej kana|izácie' Pľojekt,uvažuje so zad|źňdením vsakovacieho drénu dl. max.3m pre
jeden dom. V pľípade väěšej dlžky je potrebné riešiť odvodnenie vozovky v danom mieste
náhľadným spôsobom. Vsakovací drén bude mať rozmer (šxh) 0,5xl,lm abude vystlaný
geotextíliou (pozľi výkresy Is-2). Použitá geotextília musí zabezpeěiť dostatočnú
pľiepustnosť vody, ale zároveň je jej účelom vymedziť objem drénu a zamedziť zahlineniu
z okolitého podložia. Časť komunikácii, konkrétne vetvy k5; K6; K7 a K8 sú odvodnené
pomocou dažd'ovej kana|izácie, táto je predmetom samostatného stavebného objektu. So.05
Daźd'ová kanalizácia
staticklź dopľava:
Státie motorových vozidiel využívaných majitel'mi jednotlivých objektov/nehnutelhosti
a ich návštevníkov v lokalite sa uvažuje pre potreby jednotliých objektov výlučne na
pozemkoch majitelbv jednotliuých nehnutelhostí.

. Samostatne stojace rodinné domy :

Státie motorových vozidiel výlučne na súkĺomných parcelách (mimo dopravného priestoru
verejných komunikácií za oplotením RD). Pri povolbvaní jednotlivých RD s viac
bytovými jednotkami rea|izovaných v ľámci lokality sa vyžaduje vybudovanie min 2 ks
odstavných sĘísk na jednu účelovú jednotku a 1 ks paľkovacieho stojiska na úěelovú
jednotku . Rozmery stojísk sa uvažujťl pre vozidlá sk. ol. Tieto pakovacie miesta nie sú
súčasťou predmetnej pľojektovej dokumentácie.

. objekĘv občianskej vybavenosti :

Státie motoroých vozidiel pľe zamestnancov a návštevníkov objektov občianskej
vybavenosti sa uvažuje na veľejných paľkovacích stojiskách. Ich celkový navrhovaný
poěetje 98 ks.

Celkový teoretický počet paľkovacích miest budovaný v rámci lokality RZ_|I/II na zák|ade
tejto projektovej dokumentácie sa uvaŽuje : 98 ksl)|) Pri povoľovaní jednotlivých kD sa musí konlĺrétny počet parkovacích miest

stanoviť-individuálne pre každú budovu v zmysle arozsahu STN 716310 v znení
neskorších zmien a doplnkov.

So.03 VereinÝ vodovod a prípoikv
Predmetom tohto So je veľejný vodovod, ktoý rieši źsobovanie pitnou nezávadnou vodou v
rámci v súěasnosti pripravovanej novej obynej zóny RZ_II/II. Plánované vodovodné
potrubie bude najestvujúcu vodovodnú sieť napojené vjednom bode napojenia:
Bod napojenia č. 1 _ Na verejný vodovod na parcele 4261109 KN ,,C" k.ú Miloslavov.
Dimenzia vodovodu, na ktoý sa potľubie napojí, bude DNl50 aje realizovaný zmateriálu
PVc. Vodovod, na ktoý bude pripojenie ľealizované, je vo vlastníctve investora
Vodohospodárskej ýstavby š.p. a v pľevádzke BVS a.s.
Predmetné obyné časti zón budú zásobované z dialkového vodovodu ústiaceho do ATS
v obci.
V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu nasledovných vodovodných radov:

I

I

t

I

rad ,rl" HDPE
rad ,r2" HDPE
rad ,r3" HDPE

PN IO
PN IO
PN IO

DN 150
DN 1OO

DN 1OO

dl. 127,13 m
dl. 92,56 m
dl. 87,61m

C'

E 399.59 m

Vrámci stavby dôjde k realizácii vodovodných prípojok po hranicu nehnutelhostí resp. lm
za hranicu nehnutelhosti. Vo vodomeľných šachtách budú osadené I aź 2 vodomery' Prípojky
pre rodinné dvojdomy budú ľealizované zmateriálu HDPE PN 16 DN 63. Pľípojka pre
napojenie objektu občianskej vybavenosti sa bude realizovať z materiálu HDPE PNl6 DN
tzs.
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Vlastníkom Ęýchto pľípojok budú vlastníci jednotlivých pripájaných nehnutelhostí.
Vlastníkom samotného vodovodného radu bude investor.
Štandardne sú vodovodné prípojky sú navľhnuté zHDPE PNl6 _ D63 (Dl25) s ukončením
vo vodotesnej betónovej šachte. Vodomerné šachty budú realizované v súlade s oN 75
5411.
Celkovo bude vybudovaných 25 ks vodovodných prípojok.

VÝnočet množstva notľeby vodv:
Počet BJ, v zőne: 48
Celkoqý počet obyvatelbv v zőne: I44 osôb
Celkový počet zamestnancov v zőne 50 osôb
Priemeľná denná potreba vody: Qo:0,271 l/s
Maximálna denná potľeba vody: Q.: 0,434 l/s
Maximálna hodinová potľeba vody: Qr,: 0,488 l/s
Ročná potľeba vody: Qrok : 8555,6 m3/rok

SO.04 Veľeiná kanalizácĺa a prípoikv
Predmetom tohto So je verejná kanalizäcia, ktorá rieši okanalizovanie splaškových vôd
v súčasnosti pripravovanej novej obytnej zóne RZ_I|III. Plánované kanalizačné potrubie
bude na jestvujúcu kanalizaěnű sieť napojené v jednom bode napojenia :

V bode napojenia č. 1 - betónovej novo vybudovanej šachty DN 1000 nakana|izácii vedúcej
v uličnom priestoľe súbežne s cestou IIVI054' Samotný bod napojenia sa nachádza napaľcele
č). 170/23 KN ,,C" k.ú Miloslavou. Kana|izaěná stoka' do ktoĘ zaúsťuje plánovaná
kanal'izźrcia lokality je zmateriálu PVC DN 300_ hladké. Kanalizačná stoka, na ktorú sa bude
novobudovaná stoková sieť napájať, je vo vlastníctve obce a v prevádzke spoločnosti BVS
a.s.
V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniujednej kanalizaěnej stoky :. stoka ,,A" PVC_ hladké DN 300 dl' Ż06,60 m

1

E 373,10 m

Kanalizačné pľípojky pre rodinné domy sri navrhnuté zkanalizačného potrubia PVC DNl50
od verejnej kanalizácie po revíznu šachtu, ktoľá sa na kanalizáciu pripája. Kanalizaěnźt
prípojka pľe objekt občianskej vybavenosti je navľhnutá zkanalizaěného potľubia PVC DN
200. Napojenie pľípojky na verejnú kanalizáciu je navľhnuté pomocou prípojkovej odboěky
PvC DN 300/150 (200) zaústením do hornej tretiny prietočného profilu kanalizačnej stoky.
Na kanalizačnej prípojke je vo vzdialenosti 0,60 m za hranicou nehnutelhosti navrhnutá
revizna šachta - RŠ. Revízna šachta je navľhnutá AwA _ šachta DN 315/400, je osadená na
betónovej doske z vodotesného betónu a je opatľená vstupným poklopom, ktorý je osadený
do úrovne terénu.
Kanalizačná prípojka sa uloží do otvorenej paźenej ryhy š. l,lm' Potrubie sa kladie v sklone
smerom kverejnej kanal'izácii do pieskového lôžka hr.10 cm, obsype sa do výšky 30cm
a zasype vykopanou zeminou.
Celkovo bude vybudovaných 25 ks kanalizaénýchprípojok'

VÝpočet množstva splaškových odpadových vôd:
Priemeľný denný prietok splaškov: Q,a : 24,88 m3/d : 0,288 l/s
Priemerný hodinový prietok: Qs2ł: ],036 m3/h
Maximálny hodinový pľietok splaškov: Q,nax: 3,I l m3/h : 0,864I/s

SO.05 Dažd'ová kanalizácia
DaŽd'ovákanalizźrc,ia rieši odkanalizovanie dažd'ových vôd z miestnych komunikácii K5; K6,
K7, a K8, ku ktorým pľislúchajú paľkovacie miesta o celkovom počte 98 ks' Projekt uvažuje
s inštaláciou kanalizaěných vpustĺ s integrovaným odlučovačom ropných látok. Celkovo sa
uvažuje s inštaláciou l1 ks takýchto vpustí. Dažd'ové vody po preěistení v oRL na paľameter
NEL max 0,1 budú pomocou dažd'ovej kana|izácie privedené do vsakovacích objektov
rea|izovaných z plastových košov x-Box. Umiestnenie ýchto sa predpokladá priamo pod
paľkovacími plochami.
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So.07 Domové prínoikv NN
Z distribučných romádzačov R4 až R8 sa pre napájanie jednotlivých parciel uložia
samostatné káble NAYY-I 4X25, ktoré napájajú pilierové elektľomerové ľomidzače RE(2E)
s dvomi meraniami. Rozvádzače sa osadia na hľaniciach parciel tak, aby bolo moŽné odčítať
stavy elektľomerov z verejne prístupných miest'
Celkovo je v lokalite 24 rcdinných domov (RD), s dvomi bytovými jednotkami (bj).
Technické údaje:

Rozvodná sústava: 3/PEN- 50 Hz,40OV/TN-C
ochranné opatľenia pred úrazom elektľickým pľúdom _ STN 33 2000-4-41:

- Samočinné odpojenie napźĄaniaěl. 4l1+ príloha N2
Dôležitosť dodávky el. eneľgie podlä STN 34 1610 : 3

Bilancia pre 48 b.i (24 RD)- lokatita RZ tllll
Počet bj. ; 48,0
Inštalovanýpríkon: l3l5 kW

Výpočtové zaťaženie transfoľmovne ľodinnými domami Pp :

PP = on Psmax p B

STN 33 2130, pľíloha
Beta - koef. nároěnosti : o,31 č,.2

Pp= Ż32,4 kw
Priemerné zaťaženie od rodinných domov pre dimenzovanie vetvy:
( Rovnomern é zať atenie )
Priemerný trvalý odber 1 bj. vo vetve 4,84 kw

SO.09 Veľeiné osvetlenie
Jestv. komunikácia je osvetlená po TS 0045-005 ocelbvými stožiaľmi ć.l aż5 so svietidlami
na výložníkoch. Stožiare č,.1 až 3 prekážajű rozšíreniu komunikácie, z toho dôvodu sa
zdemontujú. Komunikárcia C IIľl054 sa osvetlí novými stožiaľmi výšky 8m s LED
svietidlami v priestore zdemontovaného VN vedenia' Zýchto stožiaróv sa napoja aj
zostávajúce jestv. stoŽiare č,' 4 a 5. Miestne komunikácie lokality sa osvetlia o""l*1i1ni
stoŽiarmi , v:4m, a LED svietidlami. Táto časť osvetlenia sa napojí z nového roruźldzača
verejného osvetlenia RVol, kde sa zabezpeč,íaj meranie elektrickej eńergie a ovládanie Vo.
Priestor komunikácii oběianskej vybavenosti sa osvetlí 8m stožiármi s l-po svietidlami na
výložníkoch. Táto časť verejného osvetlenia sa napojí z nového rozvádzač,a vonkajšieho
osvetlenia RVo2, kde sa zabezpeč,i aj meľanie elektrickej eneľgie a ovládanie Vö pre
občiamsku vybavenosť (ov).
Jednotlivé vetvy rozvodu verejného osvetlenia (Vo) sú navľhnuté káblami CYKY-J 4xl0,
ľ:?:lĺ-i v zemi, v pieskovom lôžku s krytím PVC fóliou, prípadne v noých chodníkoch.
Z hlädiska ochrany pľed bleskom sa osvetlbvacie stožiaró uzemnia vodiěom FeZn 30x4,
pľipoloženým do výkopov kábloých ýh.
Zálł]adné tech nické údaj e :

Rozvodná sústava :

Napájanie Vo: 3/PEN - 50Hz,4O0V/TN-C
Rozvod stožiarov: l/t{/PE - 50Hz,400V/TN-C_S

ochranné opatrenia pred úrazom elektrickým prúdom sTN 33 2000-4-4l:
Samoěinné odpojenie napźýania, čl. 4l l

uI. ÚDAJE o vPLYvE sTAvBY NA ŽIVoTNÉ PRosTREDIE:
U plánovanej zástavby sa nepredpokladá zhoršujúci vplyv na okolité źivotné prostľedie.
V budúcich rodinných domoch sa nepredpokladá podnikatel'ská ěinnosť výrobného
charakteru spôsobujúca vznik nadmerného hluku, práchu pľípadne odpadu 1aűtodielne,
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zámočnícke dielne a iné). Jediným vážnejším zdrojom hluku môže byť novo plánovaná
komunikácia. Vykurovanie ľodinných domov je uvažované elektrickou energiou.
V objektoch občianskej vybavenosti sa predpokladajú qýlučne prevádzky služieb
nevýrobného charakteľu. Vykurovanie je uvažované elektrickou energiou.
V súvislosti s v'ýstavbou nedôjde ani k zániku väěšej plochy vysokej zelene, nakolko na
záujmovom űzemí rastú len náletové kľoviny. Naopak v rámci sadoých úprav ľealizovaných
ako závereěných prác v ľámci výstavby miestnych komunikácií dôjde k ľevitalizácii územia
formou dodatočnej qýsadby stromov v zelených plochách pľislúchajúcich k vetvám Kl a
K6,K7.
Na priebežných komunikáciách v novobudovanej zástavbe sa predpokladá len nízke dopľavné
zaťażenie' Toto zaťażenie súvisí s dopľavou osobnými automobilmi majitel'ov jednotlivých
objektov a návštevníkov jednotlivých objektov. S prihliadnutím na tieto skutoěnosti možno
predpokladať, że zaťaźenie hlukom nepresiahne bežné hodnoý vyhovujúce zhygienického
hl'adiska pre obytné a rekľeaěné zóny. VšeĘ plánované komunikácie z hľadiska intenziý
dopravného zaťaźenia spadajú do triedy dopľavného zaťaźenia VI _ veľmi ľahké aV - ľahké
(STN 73 6Iĺ4- normatĺvna príloha C).

ry. PoŽIADAVKY NA ocHRAlru KULTURI\IYCH PAMIAToK:
Navrhovaná stavba sa nedot'ýka náľodnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom
Zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území.
V d'alších stupňoch pľojektovej prípľavy je potrebné dodrżiavať príslušné zźlkony z oblasti
ochľany kultúľnych pamiatok'

v. ÚDAJE o PoŽIADłvrÁcH sTAvBY Z HĽADIsKA PoŽIARNEJ oCřIRANY:
Predmetom posúdenia z hl'adiska poŽiaľnej ochrany je malopod|ażná zástavba. Jedná sa
o komplex 24 samostatne stojacich rodinných domov a objektu občianskej vybavenosti.
Všetky samostatne stojace rodinné domy budú mať max. 2 nadzemné podlażia, respektíve l
nadzemné podlažie a obytné podkľovie, ktoré zhl'adiska Po majú výšku h : 6,5' U objektu
občianskej vybavenosti sa poěíta s maximálnou výškou v tiľovni atiky 12,0m'
Za samostatný požiarny úsek možno teda povażovať każdý objekt sĘaci v plánovanej
zástavbe. Všetky objekty RD ako iobjekt oV teda tvoľia samostatné PÚ. Predpokladané
poŽiaľne zaťażenie neprekľoěí 50 kým2. Potiarna bezpeěnosť jednotlivých objektov bude
riešená foľmou samostatných projektov, ktoré budú súčasťou PD jednotlivých budov.
V rámci veľejného ľozvodu vody budú zriadené podzemné uliěné hydranty maximálne po 100
m arealizovaná prípojka DN l25 pre potľeby objektu občianskej vybavenosti (možnosť
inštalácie nadzemných hydľantov za vodomerom). Prístupové komunikácie musia mať trvale
volhú šírku aspoň 3,0 m a ich únosnosť musí bý aspoň 80 kN. Yjazdy na prístupové
komunikácie aprejazdy na nich musia mať šíľku najmenej 3,5 m avýšku 4,5 m, prístupové
komunikácie na zásah musia viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a vchodu do nej, pľi
ľodinných 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 ukoněení
výstavby RD a oV dôjde aj k výsadbe súkromnej zelene na plochách zźlhrad prislúchajúcich
k jednotlivým rodinným domom, resp. plôch patriacich k objektu oV.

VII. NAKLADANIE S ODPADMI:
Prevádzkou stavby nebudú vznikať nebezpečné odpady. Jednorazové odpady, ktoré vzniknú
počas výstavby budú odvezené na riadenri skládku odpadov, real^izźltor stavby je povinný
predložiť najneskôr k termínu kolaudácie doklad o ich zneškodnení oprávnenou oľganizáciou'
odpady, ktoľé budú vznikať poěas prevádzky budú skladované v kontajneroch na pozemku a
odvážané na riadenú skládku s nekontaminovanými odpadmi.
Tuhý komunálny odpad sa bude odkladať na miesto na to určené podľa projektu zariadenia
staveniska, a to pri plánovaných budovách, odkial'sa bude odváŽať a zneškodňovať podl'a
pľavidiel obvyklých v obci. Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č,.79lŻ0l5 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov v
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zneni neskorších predpisov a d'alšími súvisiacimi predpismi z oblasti odpadového
hospodárstva,
Počas 'nýstavby bude dodávatel' stavby dodržiavať VZN obce o nakladaní s komunálnym
odpadom naűzemĹ

vln. PoDMIENKY vYPLÝvAĺÚcn Zo sTANovÍsr DoTKNUTÝCH oRGÁNov:

- odstupy oplotení pozemkov musia byť
bol zabezpeč,ený nźieźiý rozhläd pľi

riešené v súlade s STN 73 6056 (bod č. 18) tak, aby
vychádzaní z pozemkov na komunikáciu _ żiadame

okľesný dopľavný inšpektorát S
splnenia nasledovných podmienok:

2.0 m od okraja vozovky.

2/ 103200 /PRA zo dřla 20.12'20 18 :

s predloženou projektovou dokumentáciou za

- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v súlade s požiadavkami STN 736102
o rozhl'ade v kižovatkách,

- objekty meracích zariadení inžinieľskych sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného
priestoru komunikácií,
- všetky chodníky požadujeme riešiť bezbariérovou úpravou v mieste sĘku s komunikáciou

v súvislosti s pohybom telesne a zrakovo postihnuých osôb u 
'.nyrĺ" 

právnych noriem
a technických predpisov,

- priechody pre chodcov požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle vyhlášky ě.
912009 MV SR a STN,

- pre potreby kaŽdého z ľodinných domov musia byť navrhnuté minimálne 3 parkovacie
miesta na státie na vlastnom pozemku, z tohto poětubude jedno miesto uľčené pŕe návštevy
v zmysle sTN 73 6110lz2 (do celkového počtu môžme ,uiźrtuť aj garźňovéstátie),

- do'd'alšieho stupňa PD požadujeme dodľžať šírku jazdného pruhu1,50 m _ podű dnešného
výkresu č' IS-2 tento zasahuje do chodníka(rezB-Ĺ' C-C' D_D), upľaviť a aäloziľ v DSP,

- požadujeme vykľesliť obalové kľivky v kľižovatkách/uliciach pre vozidlá tldržby a obsluhy
lokality tak, aby bo|a zabezpečená bezpečnosť peších účastníkov CP'

- żiadame do katastráln:j mapy v projekte zakesliť vlastnícky vďah ku každej stavebnej
parcele ajeho súvis s_dopravným pľiestorom navľhovanej koňunikácie tak, aby"vyhovoval
príslušnej STN.'. podl'a Ępu komunikácie,

- toto stanovisko nenahľádza povolenia iných správnych a dotknuých orgánov a organizźrcii
aplatí 6 mesiacov od vydania. Akákol'vek zmena vyššie uvedeĘ stavĺy mázaře.l"dok
neplatnosť stanoviska oDI sC,

_ Investor v d'alšom stupni predloží pľojekt doěasného dopravného značenia na vyjadrenie
stanoviska,

- Investor stavby predloží pľojekt tľvalého dopravného znaěenia, ktoným bude komplexne
riešiť organizárciu dopravy v danej lokalite (napojenie na jestvujúcu cesinú sieť, zásobovanie
a parkovanie) na vyjadľenie stanoviska,

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

okesný dopravný inšpektorát si záveľom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknuými
oľgánmi a organizáciami v prípade potreby ľiešeniä ai<tuáInej äopravno_bezpeěnostnej
situácie v danej lokalite na prípadné zmeny,úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.

Súhlasí s umiestnením arealizáciou stavby, ktorá sa nedoĘýka národnej kultúrnej pamiatky
evidovanej v Ústľednom zozname pamiatkôvého fondu SR á nenach tldza sana pamiatkovom
uzemí, s podmienkou:
- V prípade archeologického nálezu nttlezca alebo osoba zodpovedná za vykontxanie prác
podlä $ 40 ods.2 a3 pamiatkového zákona oznámi nálezKPÚ BA anźiőzponechá bezo
zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto zźpäzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak
nedošĺo kjeho použitiu na_ úěel, na ktoré je uľčené. Je podĹladom pľe vydanie iozhodnutia
pľíslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o pozudzovanej stavbe..
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Súhlasí sa s návrhom źiadateľa na územné konanie stavby ,,Technická infraštruktúľa obec
Miloslavov' lokalita P.Z_lllII*, parc' č. 170/20,I70lŻ3,426/L09,394,514/2, registľa C KN,
k.ú. Miloslavov, okres Senec s ýmito podmienkami:

o Pľeveriť potrebu ochrany navľhovaného obýného prostredia pred nadmeľným
hlukom z leteckej dopravy. V prípade prekročenia povolených limitov stanovených
vo vyhláške MZ SR č,. 549/Ż007 Z.z. oprípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostľed í, navrhnúť a zr ealizov ať potľebné protihlukové opatrenia.

o Ku kolaudaěnému konaniu predložiť:
- výsledok laboratórneho rozboru vzoľĘ pitnej vody zo spotľebiska, ktoqý pľeukážejej

súlad s požiadavkami vyhl' MZ SR 247/Ż0l7 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, pľograme monitorovania
a manažmente ńzík pri zásobovaní pitnou vodou v zneni neskorších predpisov'

4.okľesný úrad Senec. odbor SoŽP. úsek ochrany príľody a krajiny. Ęvjadľenie ěj' OU-SC-
OSZP-2O18/1 845 IA/IM dňa 03.12.20l 8 :

l. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného inemiaobce a v űzemi,pľe ktoré platí prrý stupeň
ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona
Ż.Rea|izácia stavby nepredstavuje ěinnosť podlä zákona v území zakźnanű.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté zálujmy územnej ani druhovej ochrany.
4. V prípade nevyhnutného výľubu dľevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme,
že mimo zastavaného űzemia obce sa podl'a zákona vyŽaduje súhlas na výrub stromov
sobvodom kmeňa nad 40 cm, meľaným vo výške 130 cm nad zemou akroviých porastov
s výmerou nad 20 m2, o súhlase na výľub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona je pľíslušná
ľozhodnúť obec Miloslavov oľgán ochľany prírody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti dľevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana
prírody _ ošetľovanie, udrŽiavanie aochľana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných
pľácach sa drevina chľáni celá (koľuna, kmeň, koreňová sústava) pľed poškodením. Pri
používaní stavebných męchanizmov, nástrojov 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 pľáce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne
s dôrazom na ochranu ich koľeňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich
drevín. Narušené trávnaté poľasý budú upravené do pôvodného stavu s opätovným
zatrávnením.
6. Popri komunikácii ponechať dostatočný široký pás na za|ożenie technickej zelene
s rešpektovaním ochranných pásiem inžinierskych sietí.

-SC-
OSZP -2019 / 002813 zo dř.a 2Ż.0 I.20 19 :

- nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom území podl'a predloŽenej projektovej
dokumentácii.
Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. Ż zákona o odpadoch povaŽuje zazźtvđzné stanovisko
pre účely územného konania podl'a zákona č,. 50ll976 Zb. o inemnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších pľedpisov, nenahrtĺdza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím
podl'a predpisov o správnom konaní.

6'okľesný úrad Senec. odbor SoŽP. úsek štátnej vodnej spľáv}'. vyjadrenie čj.OU-SC-oSZP-
2018/018505/V-365/Ke zo dňa l8'12.2018 :

Navľhovaná investícia je z hl'adiska ochľany vodných pomerov možná za splnenia
nasledovných podmienok:
l.Stavba bude v súlade s územním plánom obce Miloslavov,
2.Budú dodľžané príslušné ustanovenia zźtkona č).364/2004 Z.z' o vodách a o zmene zákona
SNR č.372/1990 Zb. opriestupkoch vznení neskorších predpisov (vodný zákon) a
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ustanovenia zźtkona ě' 44Ż/2002 Z'z' o verejných vodovodoch a verejných kanalizźrciách a o
zmene a doplnení zźlkona č). 2?6/200l Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení,
neskorších predpisov.

3. Pľi realizácii stavby Žiadame rešpektovať jestvujťlce inžinierske siete a ich ochranné pásma,
resp' zohl'adnené požiadavky ich vlastníkov a pľevádzkovatelbv.

4. Napojenie sa na verejný vodovod a veľejnú splaškovú kanalizáciu bude možné aż po
odsúhlasení s ich vlastníkom a pľevádzkovatel'om a uzatvoľení zmlúv na napojenie Sa a na
o dv ádzanie splaškových vôd'

5' odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako prísne delenú sústavu, do verejnej
splaškovej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody. odvedenie
vôd z povrchového odtoku treba ľiešiť mimo splaškovú kanalizáciu.

6. Do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri
ktorych sa nepredpokládá, že obsahujú látky, ktoľé môžu nepri aznivo ovplyvniť kvalitu
povľchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV sR č,'26912010, ktoým sa ustanovujú
poŽiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V opaěnom prípade sa treba riadiť
ustanoveniami $ 9 NV SR č,. 269ĺ2010 _ vody z povrchového odtoku odtekajúce zo
zastavaných űzemí, pri ktoých sa predpokladá, że obsahujú látky, ktoré môžu nepřiaznivo
ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd

_ 
ngP.i-uľn9 len po predchádzajťlcom zisťovaní a vykonaní potľebných opatľeńí.

7. Ziadatel'o vydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeč,í predchádzijúce zisťovanie, ktoré
musí byť v zmysle ust. $ 37 vodného ztlkonazamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie
hydľogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samóčistiacich schopností pôdy
a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemn;;cĹ
vôd'

8. Vzhl'adom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chľánenej vodohospodárskej oblasti
Žitný ostrov, možno plánovař a vykonávať ěinnost, len ak sa zabezpećí všestranná ochľana
povrchových vôd a podzemných vôd a ochľana podmienok ich worby, výskytu, priľodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodrŽať póarni"nĹy $ 3l a $ 3Ó
vodného ztlkona.

9. Bude dodľžané ochranné pásmo II. stupňa príľodných liečivých zdrojov v Čilistove podl'a
Vyhlášky MZ SR č,. 552/2005, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých
zdrojov v Čilistove, nakol'ko k.ú. Miloslavov spadá do tohto ochranného pásma II. stupňa'
Dodržať podmienky stanoviska MZ SR podl'a zákona ě. 538/2005 Z'r. o prírodńých
liečiých vodách, príľodných liečivých kúpelbch' kúpelhých miestach a pľírodných
minerálních vodách a o zmene a doplnení niektoých zákónov v zneni neskorších pľedpisov
(podlä $ 40 a $ 50 ods' (17) pís. b))'

SO 03 VeľeinÝ vodqvqd. So 04 Veľeiná kanalizácia. SO 05 Dažd'ová kanalizácia ruv-
ORL - vsakv) sú vodné stavbv.
Investoľ požiada

SC-OSZP-20l8/018595_002_Gu zo dňa l7.ĺ2'2018 :

Po preštudovaní pľedložených podkladov okresný úrad Senec, odboľ starostlivosti o životné
pľostľedie, konštatuje, že uvedená navrhovaná ěinnosť nespĺňa kritéľiá podl'a $ l8 zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na żivotné pľostľedié a o zmene á doplnéní niektoých
zákonov v znení neskorších pľedpisov a nedosahuje prahové hodnoty potľu prílohy ě. 8
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zákona, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona ě. 24/Ż006Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.
Zźĺoveřl Vás upozoľňujeme, že podl'a prílohy č.8 zákona č,' 24lŻ006 Z.z' o posudzovaní
vplyvov na životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
predpisov:
-PľojekĘ rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ĺch súboľov (komplexov), ak
nie srĺ uvedené v iných položlcích tejto pľílohy) v zastavanom území od 10 000m2
podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajú
zisťovaciemu konaniu,

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

8' oU Senec. odbor krízového riadenia. vyjadrenie č' OU-SC_oKR-2Ol8/3797-269 zo dňa
17.t2.2018:
- súhlasí s vydaním územného ľozhodnutia na stavbu ,,Technická infraštruktura, obec
Miloslavov, lokalita RZ IIĺII*.

o TfvnRÔłVÍFT IÔp Áĺ-rp x n .,.,ioá.o-ia X i ÁÁ,Á7. 1l1'>^l1^1 a -^ á.x^ 
^2 1Ż '^ĺ a

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, że parce|y
č,. 170/20, 170ĺŻ3,4Ż61109,394 a5l4l2 v k.ri. Miloslavov, určené na stavbu ,,Technická
infraštruktúľa, obec Miloslavov, Lokalita RZ llllfl* sa nachádzajú v záujmovom űzemí
vodnej stavby ,,ZP HŻO II." ČS Ż stav. easť Šwrtok na ostrove 22" (evid. ĺ. szoz l33 007)
v spľáve Hydromeliorácie' š.p' Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1968 s celkovou
výmeľou l470ha.
Na parcelách č,' I70l20 a |70/23 sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody _ vetva
A612 DN 150-300 uvedenej záv|ahy'
Paľcely ě. 394 a 514/2 sa nachádzajű v blízkosti v súbehu s podzemným rozvodom
závlahovej vody _ vetvou A612 DN l50_300 uvedenej zźlv|ahy.
Na parcele č,' 426lŻ sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody _ vetva A6 DN 250
uvedenej závIahy.
Pozemky uľčené na výstavbu oběianskej vybavenosti a k nej prislúchajúcej infraštruktúry
a pozemky pľe potreby dopravnej a technickej infľaštľuktúry sú navľhnuté na podzemnom
rozvode zźxlahovej vetvy - vetve A6 DN 250 uvedenej zźlvlahy'
V pľílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 5 000 s orientačným vyznačením ěasti záujmového
izemia zźn|ahy, podzemného závlahového potrubia a riešených parciel a situáciu v M 1 :

2 880 s orientačným vyznačením časti záujmového územia zźn|ahy, podzemného
závlahového potrubia, riešených parciel, pozemkov uľčených na výstavbu občianskej
vybavenosti a k nej prislúchajúcej infraštruktúry a pozemkov pre potreby dopravnej a TI.
Podrobnú situáciu ľúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskýne a jej vyĘýčenie v teľéne
na zétklade objekdávky zabezpeč,í zástupca Hydromelioľácie, š.p. _ kontaktná osoba Ing.
Bernát, t.č. 0903 997 967.
Hydromeliorácie, š.p. v súčasnosti čaká na súhlas s uzavretím kripnej zmluvy na
majetkoprávne vyspoľiadanie objektu ,,rúľová sieť 2" (evid. č' 5202 l33 006) - ěasti
závlahovej vetvy A6 DN 250 ačasti závlahovejveVy A6lŻ DN 150-300 stavby ,,ZP lF^Żo
II.", ktoý udel'uje Ministeľstvo pôdohospodárstva arozvojavidieka Slovenskej republiky'
Po majetkoprávnom vysporiadaní podľa $ 45a ods. l a 3 zákona č. 9Żll99l Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších pľedpisov v súlade so
Smeľnicou Ministerstva pôdohospodárstva aronoja vidieka Slovenskej ľepubliky k ěinnosti
ľezoľtnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu, dôjde k vyradeniu
predmetnej závlahovej rűry z evidencie majetku štátu.
Na zźlklade horeuvedeného s vydaním územného rozhodnutia na stavbu ,,Technická
infľaštruktrira obec Miloslavov, lokalita Rz_nilÍ* na parcelách č' 170/Ż0,I70lŻ3,4Ż6ll09,
394 a514l2 v k'ú. Miloslavov súhlasíme s nasledovnými podmienkami:

- pľed začatim zemných prác požiadať o vytýčenie závlahového potľubia zástupcu
Hydromeliorácie, š'p' - kontaktná osoba lng' Bernát, t.č. 0903 997 967.

- zźw|ahové potrubie _ vetvy A6 DN 250 aA6lŻ DN 150_300 žíadame do
majetkopľávneho vysporiadania rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od osi
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potrubia' V uvedenom ochrannom pásme źiadame neumiestňovať stavby trvalého
a dočasného charakteru ani vysádzať stromy a kľíky.
V prípade poškodenia majetku štátu _ závlahového potrubia, ku ktorému má
Hydromeliorácie, š.p. pľávo hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do pôvodného
stavu na náklady investora.

ĺo RVŚ s wiarĺrenie ě ś1R16ĺ40)fiDh1 e za ĺlňn 1o 1) )n lR.
K pľedloženej DÚR Vám v zmysle zákona č,. 44212002 Z.z' o verejných vodovodoch
a veľejných kanalizáciźrch dávame nasledovné vyjadrenie
I. Z hl'adiska situovania navľhovanej stavby:
- Trasovanie exist. verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanaliztrcie v preváđzke BVS je

znázornené v priložených výlačkoch z GIS-u'
- Ako je zrejmé, v bezprostľednej blízkosti pozemku stavby sa naclládzakanalizačná ěerpacia

stanica' kanalizačné potrubie a v súbehu s kajom pozemku stavby je vedené óxist.
vodovodné potrubie PVC DN l50. Upozorňujeme na možnosť výskytu oälsĺcľr slivisiacich
zariadení k objektu BVS (el. prípojky, signalizaěné káble a pod.), polohu ktoých je
potrebné overiť na Divízii odvádzaniaodpadových vôd (DooV).

- Výýčenie veĘného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zańadení v teréne je
možné objednať cez podatel'ňu BVS na zźtk\ade objednávky na práce (tlaěivo na weboĘ
stľánke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). Súěasťóu objädnávky musí b1ŕ,
situácia z GIS-u BVS (v prílohe), ktorú je možné získať aj na ktoromkol'vek kontaktnom
centľe BVS.

- Potrubia sú v prevádzk9, v stave zodpovedajúcom jeho veku a opotrebovanosti. Dopľavná
a stavebná ěinnosť bude vykonttvaná' priamo nad Ęýmto potrubím, v dôsledku ěoho bude
dochádzať k dynamickým účinkom na toto potrubie a u'nikn" nebezpečie jeho poškodenia,
ěo sa môže prejaviť počas výstavby alebo aj pojej ukončení.

- Pri umiestňovaní arealrizácii stavby żiadame rešpektovať exist' vodovodné akanalizačné
potrubie vrátane ich pásma ochľany, v súlade so zák. č,. 44Żl20O2 Z'z. - 519 ,,o verejných
vodovodoch a veľejných kanalizáciách". V trase potrubia, vrátane jeno iesmá ochrańy, ;ezakázané vykonávať zemné práce, umiestňovaŕ stavby a objekty trvalého charakteru,
umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonźnať činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a veľejnej kanalizácíi alebo ktoľé by mohli
ohroziť ich technický stav, vysádzať tľvalé poľasty, umiestňovať skládky, vykoniávať
teľénne ripravy a podobne. Akákol'vek činnosť v ochrannom pásme našich zariaáení möŽe
byť vykonávanäiba so súhlasom a podl'a pokynov BVS.

II. Z hl'adiska zásobovania pitnou vodou
- Zbilančného hlädiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného

vodovodu BVS možné.
- Z majetkoprávneho hl'adiska uvádzame, že veľejný vodovod predmetnej lokality sa podľa

predloženého návrhu pľipája na vodovod, ktoý je v zmysle piávoplatnej ZoP i prevádzke
BVS.

- K navrhovanej koncepcii a technickému ľiešeniu pripojenia pľedmetnej stavby na tento
vodovod nemáme zźsadné námietky, navľhovaný voaovôa je vliodné ' bud,ĺ"i"h
prevádzkových dôvodov prepojiť aj s exist. vodovodom v ďaišom bode, čím pľíde
k zaokruhovaniu..

III. z hl'adiska odvedenia odpadových vôd
1. Zbilaněného hl'adiska je odvedenie splaškových odpadoqých vôd do exist. verejnej

splaškovej kanalizźĺcie možné. obmedzujúcim faktoľom pre odvádzanie odpadoqých vôá
môže bý kapacita dotknuĘých exist. kanali zač;nýchčeľpađích staníc, ktoľé kápacitne nie sú
vybavené aj pre oĺlvedenie odpadových vôd z navľhóvanej stavby. Uvedené bude treba
aktuálne ľiešiť' aj v kontexte s pľedpokladaným ěasovýň harńonogramom výstavby
a pľipájania navrhovanej stavby, pri spracovaní ďalších śtupňov pĺ. Żdarazňujäme, že
odvádzanie ođpadových vôd je nutné ľiešiť ako pľísne 

_delenú 
sústavu, do verejnej

splaškovej kanalizác'ie bude možné vypúšťať výluěneiplaškové odpadové vody'
2. Zmajetkoprávneho hl'adiska uvádzame, že splaškovźtkanalizércia predmetn"j lokulity .u

podlä predloženého návľhu pľipája na splaškovú kanalizáciu, ktorá je v zmysle
právoplatnej ZoP v prevádzke BVS.
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3' Knavrhovanej koncepcii atechnickému riešeniu pripojenia pľedmetnej stavby na trito
kanalizáciu nemáme pripomienky.

4. odvedenie dažd'ových vôd na terén alebo do vsakovacích objektov neposudzujeme,
nakolko sa nedoýka našich zariadení.

rV. Z hl'adiska budrĺcej pľevádzky
l . Budúce majetkoprávne a prevádzkové usporiadanie navrhovaného veľejného vodovodu

a verejnej kanalizácie treba deklaľovať a zmluvne upraviť v súladô so Zákonom č.
442lŻ002 Z.z. o veľejných vodovodoch a verejných kanalizź'r;iách - pred vydaním
vodoprávneho ľozhodnutia je potľebné na oddelení koordinácie vodoĹospodárskych
stavieb BVS uzatvoriť budúcu zmluvu o odbornom ýkone prevádzky.

2' Nevyhnutnou podmienkou prevzatia pľedmetného verejného vodovodu a veľejnej
kanalizäcie do zmluvnej pľevádzky našou spoloěnosťou je splnenie nasledovn;ýcň
technických podmienok:
a) Všetky novonavrhované vodohospodáľske zariadenia, ktoré majú v zmysle zákona č,.

44Ż/2002 Z'z. funkciu veľejných zariadeni, je nutné trasovať vo verejnom
priestranstve, v komunikáciách umoŽňujúcich vjazd servisných vozidiel.

b) Technické riešenie navrh. zaľiadení musí byt'v súlade s príslušnými normami (najmä
sTN 73 6005,75 540l,75 610l avď. STN, tľasovanie podzemných IS sietí treba
riešiť v súlade s STN 75 6005, pľi budovaní stavebných objektov rešpektovať pásmo
ochrany existujúcich i navrhovaných VH sietĹv srilade so zák' č,' 442/2002 Z'z. ,,
o verejných vodovodoch a veľejných kanalizź,r;iách,,- $19'c) Uzemie pásma ochrany (v zmysle 442l2o0Ż Z.z. a272/1g94 Z'z.) zachovať ako
verejne pľístupný priestor umožňujúci vjazd servisných vozidiel, oplotenie pozemkov
tľeba riešiť mimo ochranné pásmo potrubia.

d) Żiadame dodržať ,,TechnicÍ<é podmienky pľipojenia a odpojenia nehnutel'ností na
verejný vodovod a veľejnú kanalizáciu a technické podmienky zľiad'ovania
a odstľaňovania vodovodnej a kanalizačnej pľípojky v podmienkach Bľatislavskej
vodárenskej spoloěnosti, a.s." (d'alej len ,,technické podmienky"), dostupné
v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.

e) DSP je potrebné detailné technické riešenie vodovodných akanalizaěných prípojok
Đ Súěasťou vodovodných pľípojok musí bý'aj vodomerná šachta umiestnená max. l,0

m za hranicou pozemku nehnutelhosti, žiadame dodržať zásady ľiešenia VŠ podl'a
pľiložených schém

g) Upozorňujeme, že náľok na samostatné fakturačné meradlo mákaźdá nehnutelhosť,
pokial' tvorí samostatnú pozemno-knižnú parcelu preukázatelhú kópiou katastrálnej
mapy

h) V ľámci spľacovania d'alšieho stupňa PD žiadame detaily technického ľiešenia
(najmä kladačský plán) pľeľokovat' s našou Divíziou distľibúcie vody @DV)
a Divíziou odvádzania odpadových vôd (DooĐ - závery pľeľokovania
v písomnej forme pľiložit' k žiadosti o vyjadľenie k DSP (bez tejto pľílohy

- následné spľacovanie vyjadľenia k DSP nebude možné)
Další stupeň projektovej dokumentácie, vrátane ztlverov z preľokovania s DoV a DooV,
tiadame predložiť na vyjadrenie BVS.
V prípade novovzniknuých skutočností, oproti predloženej pľojektovej dokumentácie, si
BVS vyhľadzuje právo zmeny vyjadrenia.

l l ' Západoslovenská distribučná a.s.. vyjadrenie zo dňa 15.02.20l9:
Spoločnosť Západoslovenská distribuěná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu:

''Technická 
infľaštľuktúľa, Obec Milosalvov - RZ'_ĺm. v ľozsahu: So.01 Kľižovatka

na ceste III./1054 v obci Miloslavov, so.02 Komunĺkácie a spevnené plochy, so.03
veľejný vodovod a pľípojky, so.04 Veľejná kanalizácia a prípojky, so.05 Dažd'ová
kanalizácia' so.08 Pľípojka vN Ts občianskej vybavenosti, so.09 Veľejné osvetlenie,
Ps.02 TS občianskej vybavenosti,Investoľ: LT Il[vEsT, s.ľ.o.' Alžbetin Dvoľ 1452, 900
42 Miloslavov podl'a predloženej projektovej dokumentácie zaýchto podmienok:
,rsúhlasíme", za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
1. objekt občianskej vybavenosti bude napojený z novej odbeľatel'skej kioskovej TS

osadenej 1 ks transformátoľa o výkone 250 kvA, VI\ľ rozvádzačom v radení KKT.

-15-



Nová odberatel'slľá kiosková TS bude pľĺpojená zaslučkovaním na VN káblové
vedenie káblom typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 o dlžke cca 50 m. Vybudovanie novej
odbeľatel'skej kioskovej TS zabezpečí investoľ na vlastné náklady. Vybudovanie VN
káblovej pľípojĘ zabeztpečí v ľámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenská
distribučná a.s. na záIĺ<|ade Zmluvy o pľipojení odberného elektľického zaľiadenia
žiadatel'a do distribučnej sústavy, ktoľú uzatvorí investoľ so spoločnost'ou
Západoslovenská distľibučná a.s. a pred začatim konania o stavebnom povolení.

2. Deliacim miestom elektľoeneľgeticĘch zaľiadení v majetku investoľa
a elektľoenergeticĘm zaľiadením v majetku spoločnosti Západoslovenská
distľibučná, a.s. budú lcáblové koncovĘ vo VIY rozvádzači novej odbeľatel'skej
kioskovej TS.

3. Investor vybuduje na vlastné náklady novú kioskovú odberatel'skú transformátorovú
stanicu o výkone 250 kVA, odberné miesto a NN ľozvody na pripojenie odberu'

4. Meranie spotreby elektrickej eneľgie bude na NN napäťovej úrovni a bude riešené ako
polopriame pričom požadujeme použiť transformátory pľúdu s prevodom Ż5015 A,l5 VA,
tr. P. 0,5 S' úľadne ciachované' Meľanie spotľeby elektľickej energie bude umiestnené
v USM s výškou osadenia elektromeľa od l,0 do l,7 m, ktoľá bude umiestnená na
vonkajšej strane TS.

5. Do pľiestoľu situovania tľafostanĺce ako aj k meľaniu spotľeby elektľickej eneľgie
musí byť zabezpečený pľístup pľacovníkov eneľgetiĘ v každrĺ dennú a nočnú dobu
- zodpovedný investoľ.

6. Ziadame ľešpektovat' všetky eneľgetické zariadenia v majetku spoločnosti
Západoslovenská distribučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochranné
pásma podl'a $ 43 zákona č..25112012 Z.z. o energetike a jeho noviel.

7. Pred realizáciou zemných prźrc je stavebník povinný poiiadať spoloěnosť
Západoslovenská distribuěná o zakľeslenie existujúcich elektľoeneľgetických zaľiadení
a to pľostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.slďUvodionline-
sluzby/Geopoftal alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických
zaľiadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vyĘýěenie VN a NN
elektroeneľgetických zariadení) aTím správy sietí V\,rN, Čulenova ě.3, 816 47 Bratislava
(pre vyĘýěenie zaľiadení WN).

8. PoŽadujeme dodľžanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení deťrnovaných
podl'a $ 43 Zttkona o energetike ě. 25ll20|Ż Z.z. a o zmene a doplnení niektoých
zákonov, s ktoými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými
pľácami danej stavby môžu prísť do sĘku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná
vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo
zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN' VN a NN
vedení.

9. Pre potľeby budovania energetických zaľiadení poskytne żiadateľ prevádzkovatelbvi
pozemok (koridoľ) resp' priestor, vhodný pre budovanie energetického zariadenia.
Majetkoprávne vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.

10.V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť sÍlěasť
distribučného rozvodu el. eneľgie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potľebné
riešiť pľed realizáciou predmetnej stavby majetkopľávne vysporiadanie pozemkov pre
osadenie ýhto zaľiadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude úětovaný prenájom
poěas ich životnosti.

l1'Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podlä odsúhlasenej projektovej dokumentácie
tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektľoenergetických zariadeni
spoloěnosti Západoslovenská dishibuěná.

12.Pred zaěatim zemných prác na eneľgetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách pożiadať o presné vyt'ýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoloěnosti Západoslovenská distribuěná,a's.

13.Pri križovaní a súbehu zariadeni budovaných v rámci horeuvedenej stavby s distribučnými
sieťami spoloěnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodľŽiavať ustanovenia normy STN
73 6005.
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l4.Zemné prźrce - pri kľižovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribuěná,
a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatľnosťou - ľučným spôsobom. Pľi prácach
dodrżiavať bezpečnostné pľedpisy a ustanovenia pľíslušných STN.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribuěnrá/Západoslovenská eneľgetika, a.s.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

l2.Ministeľstvo obrany SR. agentúľa spráĘv majetku. vyjadrenie ěj. ASM-50-3144/2018 zo
dřn27 '1l.2018:
S realizáciou akcie podlä predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených
podmienok. lnvestor /projektant/ je povinný infoľmovať o ĺ1ióhto podmienkach príslu-šný
tnemný oľgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžiniersŔe siete vo vlastníctve
vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
Vyjadľenie p|atí za predpokladu' že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (
situovanie' zvýšenie objektov, rozsah a pod.) Vyjadrenie platí dva .ôky a to súčasne pre
všetky ďalšie stupne pľojektu i pľe všetky d'alšie konania. Na jeho zéiľĺlideje možné vyáať
územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor 

-(pľojektant) 
je

povinný doľučiť ho v odpise všetkým d'alším orgánom a organizáciám, ktoré buáú na akcii
zainteresovan é, aby sa zabľánilo d'alšiemu pľerokovaniu.

12' (\Írlf^77 Ppzinlrl' cfąnnĺricLn X i If7 -DIŕ ) 3 
^-l 

Q/Ąŕ\'o'a.) Áňą lrl2 1' 
'Ą1a- Súhlasíme bez pripomienok'

l4. SPP-distľibúcia. a.s.vyjadrenie ě.TDAIS/0388/2018/Pe zo dňa 06.12.2018:
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodľżanianasledujúcich podmienok:
- pred realizáciou zemných prác alalebo pred zaěatím vykonávania iných činností, je

stavebník povinný pożiadať SPP-D o pľesné vyt'ýčenie existujúcich plynáľenskýóh
zariadení na základe písomnej objednávky , ktorú je potľebné zaslať na adresu: SPP-
distľibúcia, a.s., Sekcĺa ridľžby, Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava alebo
elektľonicky, prostľedníctvom online foľmuláľu zveľejneného na webovom sídle SPP-D
(www.spp-distribucia.sk);

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia' ohľozenia jeho prevádzky
ďalebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatnó vyýěovanie
p lynárenský ch zariadeni do vzd ialenosti 1 00m,

- Stavebník zabezpeěí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania alebo pre konanie podl'a iných právnych predpisov, podl'a podmienok uvedených
v tomto vyjadrení,

- Stavebník je povinný pred zač,atím stavebného konania predložiť projektovú
dokumentáciu pre účely stavebného konania alebo pre konanie podl'a inýclr piávnych
predpisov, na posúdenie SPP-D,

- V projektovej dokumentácii pľe úěely stavebného konania alebo pľe konanie podlä iných
predpisov' požadujeme, aby stavebník:

. rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení ďalebo pri ochranných
ďalebo bezpečnostných pásiem;

o pľi súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodrŽal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP
906 01;

ozabezpeěil vypracovanie výkľesu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vďahu
k existujúcim plynárenským zaľiadeniam;

. zabezpeěil vypracovanie situačného ýkľesu So zakreslením všetkých súbehov
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;

ozabezpeěil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní
existujúcich plynáľenských zariadení a navrhovanou stavbou;

OSOBITNE PODMIEITIKY:
- Źiadnę
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l5 .Slovak Telekom.a.s.. vyjadrenie č. 661l833196 zo dňa 28'11.20l8 :

- Pre vyznačené záujmové űzemie dôjde do styku so sieťami elektľonických komunikácií (
d'alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s' ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Počas realizźlcie stavby dodľŽať podmienky uvedené v stanovisku č. 6611833196 zo díla
28.1 1.2018
Všeobecné podmienĘ ochrany SEK
1. V prípade, źe zámer stavebníka, pre ktoľý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI sLovAKIA' s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečiť:
oochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkľétnych podmienok určených zamestnancom

Slovak Telekom, a.s.
.Vypracovanie pľojektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikaěného vedenia
oodsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby pľemiestnenia

telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s pľeložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej pľípojky) iba zmluvný paľtner: Július Varga'
julius.vaľga@nęvitel.sk, 0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadeni (káble, potrubia)
s rôznou funkěnosťou.
2. Pľi aĘchkolŤek pľácach, ktoými môžu byt'ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, je
žiadatel' povinný vykonať všetĘ objektívne účinné ochľanné opatrenia Ęm, że
zabezpečíz
oPred zač,atím zemných prác výýčenie avyznačenie polohy zariadení pľiamo na povrchu

terénu,
oPreukázatel'né oboznámenie zamestnancov' ktorí budú vykonávať zemné práce, s vyĘýěenou

avyznaěenou polohou tohto zariadenia atiež spodmienkami, ktoľé boli na jeho ochranu
stanovené

oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku t 30
cm skutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povrchu terénu

oUpozornenie zamestnancov, aby pľiprácach v miestach výskytu vedení azaľiadenípracovali
s najväěšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradia (napr. hĺbiace
stroje)

oAby boli odkrýé zariadenia ľiadne zabezpeč,ené pľoti akémukol'vek ohrozeniu, |<rádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti l,5 m na každú stranu od vyznaěenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pľed jeho za\<rýim ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadeniana telefónne č,ís|o I2I29
ooverenie ýškového uloženia zariadenia ľučnými sondami ( z dôvodu' že spoloěnosť

Slovak Telekom, a's. aDIGI SLOVAKIA' s.r.o' nezodpovedajű za Zmeny prieitorového
uloženia zariadeniavykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade, Že počas výstavby je potrebné z:lýšiť, alebo zníźĺť kľytie tel.
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom poveľeného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavĘ napojenia lokalĺĘ, ľesp. objektu, na VSST (verejná siet'ST) je
potľebné si podat' žiadost' o určenie bodu napojenia (łvłvw.telekom.sk).
4. Ziadame dodľžať platné pľedpisy podt'a sTN 73 6005 pľe priestoľovú úpľavu vedenĺ
v plnom ľozsahu.

ĺ 6 ŚlovenskÚ wnrlnhncnná rskv nnđnikšn ňiŕ's ŚVp Ô7 El^ ool/'nĺa/aÁ zn ĺ1ňq
07.12.2018 :

Po oboznámení sa s pľedloženou dokumentáciou SVP, š.p. oZ Bratislava, Spľáva vnútorných
vôd Samoľín k realizácii uvedenej aktivĘ nemá zásadné pľipomienky, žiada však:

l. Pri realizácii stavby źiadame dodržať ustanovenia zźtkona č,.36412004 Z.z. o vodäch a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady ě. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorších pľedpisov (vodný zákon).
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2. IJzemie sa nachádza v chľánenej vodohospodáľskej oblasti Żitného ostrova' na
zźklade ěoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povľchoých vôd.

3' V prípade vybudovania parkoviska ľesp. paľkovísk pre 5 a viac motoroqých vozidiel
musia byť dažďové vody zaűstené do odluěovača ľopných látok, ktoný musí mať
podl'a nariadenia vlády č' 26912010 Z.z. výstupnri hodnotu v ukazovateli NEL menšiu
ako 0,l mýl.

4. Pred zaťrstením prečistených dažd'ových vôd do vsakov je nutné vybudovať revízne
šachty (pľe potreby odberu vzoriek) medzi oRL a vsakovacími systémami.

5. Podlä $ 2l, ods. l' písm. c, zźtkona č,' 364lŻ004 Z.z' o vodách, je na vyprišťanie
odpadových vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na
osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný oľgán štátnej vodnej správy.

6. Vhodnosť a vel'kosť vsakovacích systémov doporuěujeme preukázať kladným
hydrogeologickým posudkom, v ktorom bude preukázaná schopnosť horninového
prostredia bezpečne absoľbovať odvádzané dažďové vody zriešeného areálu.

7' Povolenie orgánu štátnej vodnej spľávy na vodné stavby sa vyžaduje podľa $ 26 ods'
l zźtkona ě.364/2004 Z.z. vodný zźtkon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie
vodnej stavby.

8. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie
vodnej stavby na základe odseku ě. 4 $ 26 zákona č,. 364/2004 Z.z. vodný zákon je
súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne
kolaudaěným ľozhodnutím.izolovaná pľoti úniku škodliqých látok azttoveřl musí bý
zabránené prítoku daŽďoých vôd do havarijnej zbernej niá&źe.

9. V pľípade použitia tľafostanice obsahujúcej olej je nutné stavbu rea\izovať v srilade so
zákonom č). 364/Ż004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov' V tľafostanici je
nutné vybudovať bezodtokovú havarijnú zbernú nádrž s objemom pľesahujricim
olejovú náplň transformátora. Trafostanica musí byť

Toto vyjadrenie nenahrádzavyjadrenie, súhlas ani ľozhodnutie orgánov štátnej správy.

l7. Sitel s.r.o. č.1395/2018 zo dňa 27.11.20l8:
- Podzemné telekomunikaěné zariadenia v správe a majetku spol' SITEL sa v dotknutom
t;zemí nenachádzajú.

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

l9. PRoGRES-TS. s.r.o.. vyjadrenie zo dňa 08.12.2018:
- v záujmovom území obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, paľc. č. l70lŻo,
170ĺ23, 4261109,394 a5l4lŻ, máme položené optické rozvody káblového distribučného
systému.
Týmto listom by som Vás chcel záľoveň požiadat', aby ste si u nás písomne objednali
minimálne 15 pľacovných dní vopľed vytýčenie daných sietí.

20. MV SR. sekcia ITB. odbor te|ekomunikácií. stanovisko č. SITB-OT4-20l8/0011l3-496
zo dř'a l2.lŻ.Ż0l8:
V záujmovom űzęmí pre realizáciu budúcej stavby ,,Technická infraštruktúra obec
Miloslavov, Lokalita RZ_IIIII*, v katastrálnom űzemí Miloslavov, na pozemkoch
s parcelnými číslami 170/20, 170/23, 4Ż6/109, 394, 514/2, nemá MV SR Žiadne vlastné
telekomunikačné siete. Spľávca telekomunikačnej siete MV SR k pľedloženej dokumentácii
nemá žiadne výhrady, poŽiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

zo dřla07.02.2019 :

Ako vlastník ciest podl'a $ 3d ods. 2 zákona č,' 1351196l Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon), v zneni neskorších predpisov nemáme námietky k vydaniu územného
rozhodnutia podl'a predloženej pľojektovej dokumentácie, spracovatel' Ing. otto Tokár,
októbeľ 20l8, ktoráje súčasťou žiadosti za nasledovných podmienok:

Ż
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- Umiestnenie ľodinnej zźstavby musí byť v súlade s platným TJzemnýmplánom obce.
- V d'alšom stupni projektovej dokumentácie Žiadame napojenie na cestu llvlos4 vyspádovať

od cesty III. triedy, inŽinierske siete v súbehu s cestou III. triedy umiestniť bez zásahu do
cestného telesa, pri križovaní inžinierskych sietí s cestou riešiť ich pretláčaním a uložením
v chľáničkách'

- żiadame dopracovať chodník pre peších tak' aby pred celou riešenou zónou bol
zrealizovaný chodník smerom do obce.

- Siete kľiŽujúce cestu III. tľiedy realizovať pľetláčaním.
- Dodrtať technické podmienky spľávcu cesý Regionálne cesty Bratislava, so sídlom na

Čučoľiedkovej 6 v Biatislave, áko_spľávcu ceĘ.
_ V pľípade, že investoľ uvažuje niektoý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a

správy Bratislavského samosprávneho kraja, źiadame tento ľiešiť v následných projetkových
dokumentáciách ako samostatný objekt vo všetkých náleŽitostiach piojektovej
dokumentácie príslušného stupňa, s uľěením majetkoqých hľaníc.

' Zźxäzné stanoviskok dopravnému napojeniu vydźlva okresný úrad v Senci, odboľ cestnej
dopravy a pozemných komunikácií.

Vyjadrenie má platnosť jeden rok odo dňa vydania a nenahrádza stanovisko v d'alšom stupni
stavebného konania.

)) P oninni'l cccfĺr Elrąficląĺro ř 6'1 l1ol{Q/ôŚT -^ q (|Ä' (|) )Ít1o
K pľedloženému návľhu plánovanej lokality sa vyjadrujeme nasledovne:
So'01 Križovatka na ceste III/1054 v obci Miloslavov
Voěi návrhu križovatky na ceste IIvl054 (pruh pľe l'avé odbočenie, Ą'zický ostrověek)
nemáme námietky.
Hľanicu ľozdelenia objektov So'01 a So.02 źiadame zakresliť v d'alšom stupni PD v zmysle
zásad určenia hľaníc majetkovej správy (TP I5lŻ0|3 _ vypracoval úsek tecńnického rozvoja
SSC, odbor cestnej databanky SSC).
Na pripojenie výjazdu na cestu III/I054 vydáva v rámci rizemného konania zźlväzné
stanovisko okresný úrad Senec odboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácií'
Rozšíľenie cesĘ IIVI054 je nutné rea\izovať preplátovaním jednotli'ných vľstiev konštľukcie
vozovky cesty III/1054, s vložením geomreže. Na celú dĺžku stavebných úprav (cca 200m)
požadujeme odfrézovanie jestvujúceho kľytu vozovky cesĘ IIľl054 v ńrúbke 50mm a
položenie novej vľsfuy z asfaltového betónu hr. 50 mm so spojovacím postrekom, na celú
šírku cesty III/l054.
Na celú dĺzku dotknuých parciel s plánovanou ýstavbou okem výjazdu (vetva Kl)
žiadame:

- vľ!11d9_vať nespevnenli krajnicu šírky 0,50 m cesĘ III/I054, za ňou obnoviť' resp.
prehlbiť cestnú priekopu cesty III/1054,ktorábuđe zabezpečovať povrchové odvodnenie
cesĘ IIV1054

- Chodník šírky 2m umiestniť za vonkajšiu hranu cestnej pľiekopy
- oplotenie krajných pozemkov pozdiż cesty III/1054 realizovať za chodníkom, pričom

oplotenie a umiestnenie plánovaných budov oběianskej vybavenosti na oboch stranách
výjazdu z lokality nesmie zabraňovať dostatočnému rozhl'adu v kižovatke.

Dažd'ové vody z komunikácií v rámci celej lokality musia bý vyústené samostatne tak, aby
nestekali na cestné teleso cesty IIVl054 (vđzovka, ň..p"un"ní krá3nica, cestná priekopa).

Stavebné obj ekty inžinierslcych s ietí
Pri návĺhu trás prípojok inžinierskych sietí (vodovod, kana|izácia, NN, verejné osvetlenie)
požadujeme:

_ Križovanie pľípojok s cestou IIVI054 pretláěaním, umiestnenie manipulačných jám bez
zásahu do cestného telesa cesty IIVI054

- Umiestnenie trafostanice za polohou budúceho chodníka
- V súbehu s cestou IIV1054 umiestnenie pľípojok bez zásahu do cestného telesa cesty

IIvl054 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa)
- Vzhlädom k tomu, že stavebnými úpĺavami dôjde k rozšíreniu cesty III/1054, je nutné

v úseku rozšírenia cesty posunúť stĺpy veľejného osvetlenia na oiačnej straňe cesty
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IIV1054 za vonkajšiu hranu cestného telesa, tj. za vonkajšiu hranu obnovenej cestnej
priekopy. Priechod pľe peších iiadame vybudovať ako bezpečný, s nasvietením.

V d'alšom stupni PD požadujeme pľedložiť na odsúhlasenie koordinačnú situáciu so
zakľeslenými prípojkami inžinieľskych sietí' so vzdialenosťamivo vzťahuk ceste IIV1054.
Další stupeň projektovej dokumentácie (stavebný objekt kľižovatky, odvodnenie vetvy Kl) je
nutné zaslať na naše vyjadrenie.

Z3.okľesný úrad Senec-odbor CDaPK. vyjadľenie čJ'OU-SC-oCDPK-2019/004469A/AR zo
dńa Il.0Ż'2019:
Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknuý orgán v územnom konaní
vydávame súhlasné satnovisko za dodržania podmienky:

- Výstavbou investora nesmie byť ohľozená bezpečnosť premávky na ceste IIVI054. Na
ceste nesmú bý deponované skládky stavebného materiálu ani odpadu.

- Inžinierske siete a verejné osvetlenie vsúbehu scestou III/I054 żiadame umiestniť až za
vonkajšou hranou cestnej pľiekopy' Kľižovanie inžinieľskych sietí s cestou III/1054
źiadam r ea|izov ať výluěne pretláěaním.

- V pľípade potreby užívania alebo zásahu (podvŕtanie, rozkopávka, práce v súbehu
S cestou, v zelenom páse) do cesty III/I054 poěas výstavby je potrebné poźiadať tunajší
úrad o povolenie zvláštneho użivania cesty a s ým súvisiace určenie dopľavného značenia
(min. 4 ýżdne vopľed) s predchádzajúcim zźtvazným stanoviskom oR PZ oDI v Senci a
stanoviskom správcu komunikácie - RCB a's.

- odvodnenie miestnej komunikácie vetvy Kl riešiť pozdižnym a priečnym sklonom
smeľom od cesty IIVI054 do navrhovaných priekop a vsakovacích dľénov.

- Upravou križovatky nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov cesty IIV1054.
- Stavebným úradom pľe kriŽovatku na ceste IIľl054 bude tunajší úrad ako špeciálny

stavebný úrad.
o Podl'a $ 3b ods' (3) zákona č. Í35/196l Zb' ,,ak konanie o pľipájaní pozemných
komunikácii, zriaďovaní vjazdov zcesý alebo miestnej komunikácie na susedné
nehnutelhosti je súčast'ou územného konania, cestný správny orgán má v územnom
konaní postavenie dotknutého orgánu, ktoý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri
ochrane pozemnej komun ikáci e záv äzný m stanovis kom".
Podl'a $ 140b ods' (l) ztlkona ě. 50/1976 Zb. o tzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku
(stavebný zźkon) v znení neskorších predpisov ,,obsah zźlvazného stanoviska je pre
správny orgán v konaní podlä stavebného zákona zźnäzný a bez zosúladenia zálväzného
stanoviska s inými zźnäznými stanoviskami nemôže rozhodnúť'.
Zároveň upozoľňujeme, že k žiadosti o záväzné stanovisko na zľiadenie pľipoienia ie
potrebĘé pľedložit'pľojektovú dokumentáciu pľipojenia na cestu IIV1054, pľiečnym
a pozdlžnym ľezom a spôsobom odvodnenia spevnenej plochy. PD je potľebné
odsúhlasit'Bratislavslcým samosnľávnym kraiom. Regionálnvmi cestami Bľatislava
a.s. a OkľesnÝm donravnÝm inšpektorátom v Senci.

24.okresný ťlrad Senec-odboľ CDaPK. zźlväzné stanovisko č.i'OU-SC-OCDPK-
20 l 9/005468/VAR zo dňa 06.03.20 l 9:
Podľa $ 3b ods. (3) zákona č,' l35l196I Zb. ,,ak konanie o pľipájaní pozemných komunikácií,
zriaďovaní vjazdov z cesĘ alebo miestnej komunikácie na susedné nehnutelhosti, o úpravách
alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej
komunikácie na susedné nehnutelhosti je súčasťou územného konania, cestný správny orgán
má v územnom konaní postavenie dotknutého oľgánu, ktoý v konaní uplatňuje svoju
pôsobnosť při ochľane pozemnej komunikácie zá,ľäzným stanoviskom".
Podl'a $ l40b ods. (l) zákona č,. 50l|976 Zb' o tnemnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ,,obsah zźnazného stanoviska je pre správny
orgán v konaní podl'a stavebného zttkona záväzný a bez zosúladenia závazného stanoviska
s inými závaznými stanoviskami nemôŽe rozhodnúť."
Na základe hore uvedeného a po preštudovaní predloženej dokumentácie, ako aj v zmysle
stanovísk Bľatislavského samosprávneho kĺaja, Regionálnych ciest Bratislava a.S.' okresného
dopľavného inšpektoľátu v Senci v súlade s $ 3b ods. (3) zákona č,. 1351196l Zb' vydávame
súhlasné záväzné stanovisko k pľipojeniu miestnej komunikácie na cestu IIV1054 na
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pozemok parc. č. 4261109 pre stavbu ,,Technická infraštruktúra obec Miloslavov; lokalita
Rz_ll/il* stavebný objekt,,So'01 Križovatka na ceste IIL/|054 v obci Miloslavov,., s fýmito
podmienkami:

- Pľipojenie komunikácie môže bý' realizované len na základe platného povolenia
príslušného stavebného úradu a v súlade s oveľenou dokumentáciou, ktärá fuorí
neoddel ite lhú súčasť tohto záv äzného stanoviska.

- Vprípade potľeby užívania alebo zásahu do cesĘ IlvIos4je potrebné požiadať tunajší
úrad o povolenie zvláštneho uživania cesĘ a sým súvisiace úrčänie dopľavného zna6enia
(min. 4 ýżdne vopľed) s predchádzajťlcim súhlasom oR PZ oDI v Senci.

- Pripojením komunikácie nesmie byť ohrozená cesta III/1054 ani bezpečnosť pľemávky na
nej a to hlavne odtokom vody na cestné teleso z uvedenej komunikácie' odvodnenie
miestnej komunikácie bude ľealizované pomocou pozdiźnych vsakovacích drénov a
dažďovej kana|izácie tak, aby nedochádzalo k jej steĹaniu na cestu IIV1054. Rozšírenie
cesty IIV1054 bude odvodnené prieěnym 2 Yo strechovým sklonom volhe do terénu _
cestnej priekopy.

_ Pripojenie bude pomocou sĘkovej kižovatky kolmo na cestu III/1054. V mieste
kľiŽovatky bude cesta IIľ1054 rozšírená pridaním pruhu pľe l'avé odboěenie do
navľhovanej lokality a stľedovým deliacim ostľověekom. Komunikácia v mieste sĘku
s cestou IIvl054 je navľhnutá v šíľke 23,9 m so smerovými oblúkmi R:l2,0 m a R:i3,0
m- Šírka cesý IIľl054 v mieste kľižovatky je 10,0 m zíoho 3,0 m šírka jazdnýchpruhov
v križovatke, spevnená kľajnica 0'5 m, nespevnená krajnica o,sm. oĺzka naírhovaného
stredového ostrovčeka je 30,0 m, cez ktoý bude preóhádzať pľiechod pre chodcov a
priechod pre cyklistou, dlžka vyradbvaciehó pruhu Lr/2:30,5 m, díŽka spomalbvacieho
pľuhu: Lv:30'5 m, dltka čakacieho pruhu: Lc=25,0 m, dižkaľozširovaciehô Hinu Lr:6l,0
m.

- Rozšírenie cesý IIVI054 je nutné ľealizovať preplátovaním jednotlivých vrstiev
konštrukcie vozovky s vloŽením geomreŽe. Na celťr šírku vozovky cesty ĺĺilosą a celú
dížku stavebných úpra1 (cca 20ďm) požadujeme odfrézovanie jestvujúceho krytu cesĘ
v hľúbke 50 mm a položenie novej vrstvy z asfaltobetónu hr' 50 mm so späjovacím
postrekom.

_ Stavebník je povinný dodržať stanoviská Regionálnych ciest Bratislava a.s. č'
6'l/l9/58/osl zo dňa 04.02.2019, Bľatislavského sňosprávneho kľaja č. 03I64/2olglPK-
43 zo dňa 07.02.2019 a oR PZ, oDI vSenci ě. o^npz-sc-oDI-|-6g0/2ol8 zo dňa
12.12.2018.

- AkékolVek konštľukčné a ľozmerové zmeny musia bý' opätovne schválené tunajším
úradom.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenia iných spľávnych orgánov aorganizácií a platí
6 mesiacov od vydania.

Ix. PoDMIENI(Y sTAvEBNnHo Únłou:
1/ Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovať v koordinácii s vydanými právoplatnými
Stavebnými povoleniami obytných zón dotknutého územia'
Ż/ Kżiadosti o stavebné povolenie stavebník preukáže vďah kpozemkom, ktoré nevlastní,
formo.u ,, iného ptáva" v zmysle $ l39 ods. l zákona ě. 50/19?6 Zb. v znení neskoľších
pľedpisov (stavebný zákon)
3/ V projekte stavby pľe stavebné povolenie stavebník dodrží podmienky vypl1ývajúce zo
stanovísk dotknuých orgánov a organizácii a zároveň zapľacuje ich pozĺaoavĘ ao ľo p..
stavebné povolenie.
4/ Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a povolenie pľedloží stavebník stavebnému
úradu spolu s posúdením splnenia podmienok územného ľozhodnutia.
5/ PĄektová dokumentá9la musí byť vypracovaná v súlade s $ 47 stavebného zákona, s $ 9Vyhlášky MŽP sR č,. 453/2000 v zieníńäskorších predpisov. "

x. RoZHoDNUTIE o NÁMIETKACH ÚčłsľrĺÍroV KoNANIA:
V konaní neboli vznesené żiadne námietky úěastníkov konania ani dotknuých orgánov.
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xI. PLATNosŤ Úznmĺnrĺo nozHoDIr[UTIA:
Toto rozhodnutie platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného zttkona tri roky odo dňa, ked'
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 zákona preaiziť
na základe dostatoěne odôvodnenej žiadosti navrhovatel'a podanej pľed uplynutím uvedenej
lehoĘ správnemu orgánu, ktoý územné rozhodnutie vydal.
Uzemné rozhodnutie je v zmysle $ 40 ods.4) stavebného zttkona závazné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatelä a ostatných účastníkov územného konania.
Toto rozhodnutie stľáca platnosť dňom, ked' stavebnému úradu bude doruěené oznámenie
navrhovatel'a alebo jeho pľávneho nástupcu o tom, že upustil od zámeľu, ku ktorému sa
ľozhodnutie vďahuje'

odôvodnenie:
Navrhovatel': LT INVEST, s'ľ.o., Alžbetin Dvor l45Ż,900 42 Miloslavov, IČo: 51 oo2 566
v zast. DJ engineering s.r.o.' Krajná 23,900 42 DunajskáLużná podal dňa 04.01.2019 na
tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,, Technická
infraštruktúra obec Miloslavov, lokalita Rz_||/I* na pozemkoch podl'a ľegistra ,,C" parc. č.
426ll09,394 (podl'a KNE parc. ě' l1l7/l),5l4l2,I7o/23, k.ú. Miloslavov.
Pozemok paľc. č. 4261109je podl'aLV ě.2860 vpodielovom spoluvlastníctve majitelbv: 1.
Ing' Ladislav Ze|ina, AlŽbetin Dvoľ 705, 900 42 Miloslavov; 2. Tomáš Elexhauser, Alžbetin
Dvor 1452,900 42 Miloslavov; 3. Ladislav Falb, 900 42 Miloslavov 1282;4. Anna Falbová,
ZáhľadnáŻ5A,900 41 Rovinka; 5' Ladislav Fa|b,Zähĺadná25A,900 41 Rovinka; 6. Emília
Kanávorová, Vrakunská 8A, 82l 06 Bratislava; 7. Feľdinand Kanávoľ, Vrakunská 8A, 82l 06
Bratislava; 8. Martina Hodlirová, 900 4l Rovinka 5l9; 9. Ing. Anna Żáková,Rajecká 13,821
07 Bratislava; 10. Ing. Peteľ Žák' Ra.jecká 13,8Ż107 Braiislava; ll' Soňa Eiexhauserová,
JánošíkovskźL92,900 42 DunajskáLużná; 12'LZ-9TAV s.r.o., Alžbetin Dvor 705, 900 42
Miloslavov. Navľhovatel' predložil písomný súhlas vlastníkov pozemku, na ktoľom sa
umiestňuj e predmetná stavba.
Vlastníkom pozemkov paľc. č. l70l23 a 5l4/Ż je obec Miloslavov _ podlä Lv č. 440.
Navrhovatel' predložil písomný súhlas vlastníka pozemkov, na ktoých sa umiestňuje
pľedmetná stavba. Zárovęřl doložil Nájomnú zmluvu zo dňa 25.03.Żol9.
Na pozemku parc. ě' 394 sa umiestňuje stavebný objekt So.01 Križovatka na ceste IIVI054
v obci Miloslavov. K vydaniu územného rozhodnutia sa súhlasne vyjadril Úľad
Bľatislavského samosprávneho kraja (ako vlastník ciest podl'a zttkona č,. 135/196l Zb. o
pozemných komunikáciách) a Regionálne cesty a.s. Bratislava (ako spľávca komunikácie).

Nakoľko predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby
neobsahoval. potľebné náležitosti v zmysle $ 3 vyhlášky č,' 453/2000, stavebný úľad vyzval
listom č. 5Ú-2330/zoIg/l/I<K zo dřÁ 24'0l'2O1g stavebníka na jeho doplnenie azároveň
konanie listom č. SÚ-233O/Ż}|g/ŻlKKzo dňa24.0l.Żolg prerušil. Požadoväné podklady boli
v určenej lehote doplnené.

Dňom podania návrhu bolo začaté tlzemné konanie o umiestnení pľedmetnej stavby.
Zaěatie územného konania bolo oznámené účastníkom územného konania a dotknuĘým

oľgánom oznámením verejnou vyhláškou č,. j.233012019/KK zo dňa 04.03 '2019.
Stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Miloslavov,

ktorou je Uzemný plán obce Miloslavov, ktoý predmetnú ěasť i:zemia definuje pre funkciu
bývania formou výstavby ľodinných domov, ako aj funkciou určenou na oběiansku a
sociálnu vybavenosť, ktorej pľípustnou doplňujricou funkciou sú aj zariadenia technickej
infľaštruktúry'

Stanoviská a požiadavky úěastníkov konania a dotknuých oľgánov, uplatnené v tomto
územnom konaní, boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia. V územnom konaní stavebný úrad pľeskrimal návľh a priložené doklady
v zmysle ustanovení $$ 37,38 stavebného ztlkona pričom zistil, że umiestnením stavby
nebudú ohrozené verejné záujmy, ani ohrozené, prźtva a pľávom chľánené zźłujmy ostatných
účastníkov územného konania.
Svoje stanoviská oznámili :
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MV sR ORPZ v Senci,oDl, stanovisko č. ORPZ-SC-ODI-1-690l20I8 zo dřr- l2.l2'Ż0l8
KPÚ Bratislava, zźtvazné stanovisko zn. KPUBA-Ż018/24477-2/I)3200ĺPRA zo dňa
Ż0'l2'Ż0l8
nÚvz Bľatislava, zźtvazné stanovisko č'.ÍlzP/l4629lŻ0lsĺMzo dňa3o.l l.20l8
oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek oPaK, vyjadrenie čj. OU-SC_OSZP-20l8/1845IA/IM dňa
03.I2.Ż018
oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek oH, vyjadľenie čj. oU-sC-oszP-2o19/002813 zo dňa
22.01.2019
oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek ŠVS, vyjadrenie ěj. oU-sc-oSZP-2018/018505^/_365/I(e
zo dňa 18.l2.2018
oÚ Senec, odboľ SoŽP, úsek PVŽP, vyjadľenie čj.oU-SC-osZP-20l8/ol8595-002-Gu
zo dťla 17 'l2.20l8
oÚ Senec, odbor KR, vyjadrenie č. OU-SC-OKR-2O1813797-269 zo dňa l7.I2.20l8
HYDROMELIORÁCIE š.p., vyjadrenie čj. 6663-21120120l8 zo dňa 03.l2.20l8
BVS,a.s., vyjadrenie č). 5 l83 61 4020 l20l8 lMe zo dňa t 0. 1 2.20 1 8
Západoslovenská distribuěná a.s., vyjadľenie zo dřla 15.02.2019
Mo SR, ASM, vyjadľenie čj. ASM-50-3l44l20l8 zo dňa27 'll.2018
oRÍIaZZ v Pezinku, stanovisko čj. oRI1Z_PK2-20l8lO02928-2 zo dňa03.l2.2o18
SPP-distribúcia' a's. vyjadrenie č' TDAIS/O388/2018/Pe zo dňa 06.l2.2ol8
Slovak Telekom,a.s., vyjadľenie č. 6611833196 zo dňa 28.l l.20l8
SVP,š'p., ěj. CS SvP oZ BA993/2018186 zo dřn07.lŻ.20l8
Sitel s'r.o. č,.I395l20I8 zo dňa 27.ll.2018
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., vyjadľenie č' BA-3700l2018 zo dňa 29'1l.2018
PROGRES-TS, s.ľ'o., vyjadrenie zo dňa 08.12.2018
MV SR, sekcia ITB, stanovisko ě. SITB-OT4-2018/001113-496 zo dňa 12.l2.2ol8
Urad B SK, vyj adrenie č. 03 l 64 /Ż019 /PK- 43 0 503 5 l20 19 zo dř:.a 07 .02'20 19
Regionálne cesty Bratislava, a.s., vyjadrenie ě.67l19l58loSI zo dňa04.O2.20l9
oU Senec-odbor CDaPK, vyjadrenie čj.oU-SC_oCDPK-20l9/O}4469NAR zo dňa
l1'0Ż.2019
oÚ Senec-odbor CDaPK, záväzné stanovisko čj' oU-SC-ocDPK_20l9l005468NAR zo
dňa 06.03.2019

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

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného
zákona tri roky odo dňa, ked'nadobudlo pľávoplatnosť; nestráca však platnosť, pokiaľ bude
v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti úżemného rozhodnutia
možno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného zákona predĺziť na Žiadosť navrhovatelä podanú
v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle $40 ods'4) stavebného zäkona závazné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa
a ostatných úěastníkov územného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo ýške l00.- Eur
podľa položky 59 ods.a), bod 2. zttkona č).145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v zneni
neskoľších predpisov.

Poučenie :
Podlä $ 53 a nasl. zákona č,.7IlÍ967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších pľedpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doruěenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na
tunajšiu obec - obecný úrad Miloslavov, 900 42 Miloslavov 18t.
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Rozhodnutie je po vyěerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatelhé správnym
súdom podl'a ustanovení Správneho súdneho poľiadku (zfüon č,.16212015 Z.z.).

Milan B

Rozhodnutie sa doručí :
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l/ LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvot 1452,900 42 Miloslavov
2/ DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lužnźt
3l Znźmym aj neznźlmym právnickým a Ęzickým osobám , ktoĘých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý
územným ľozhodnutím priamo dotknuté

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a $ 36 ods. 4 stavebného zákona v znení
neskorších zmien adoplnkov apodl'a $ 26 ods.2zákonač'.7I/1967 Zb. osprátvnom konaní
v znení neskorších pľedpisov sa vyvesí na úradnej tabuli a zveĘní na webovom sídĺe obce
Miloslavov po dobu l5 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia'

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa: I u/ Rozhodnutie bolo zvesené dňa

ý

f
Pečiatka, podpis

Ů

"'.' 'r'--' -'-.- ' I

Pečiatka, podpis
/::.

CO:
_ stavebný úľad _ spis
- Obec Miloslavov, 900 42 Milosalvov 181

Na vedomie:
l. LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov _ nemá účinky doručenia
2. DI engineering s.ľ.o., Krajná'23,900 42 Dunajská Lužná- nemá účinky doručenia

Pľílohy: _ situácia
_ overená PD pľe ÚR

SK4

ď @ŕ
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