
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

2648-2197lŻDlgĺI<K V Miloslavove 17.04.2019

ROZIJODNUTIE
obec Miloslavov, ako pľíslušn1 stavebn; rad I.stup a podl'a $ 117 ods'l zákona

é.50/1976 Zb' o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoľších pľedpisov
(stavebn zźlkon), na zźtk\ade vykonaného konania, podl'a $$ 39, 39a ods.l,2 stavebného
zákona v spojení s $ 4 vyhl. MŽP SR č.45312000 Z.z., kto.ou sa vykonávajri niektoľé
ustanovenia stavebného zźtkona a podľa $ 26 ods.l a $$ 46,47 zákona č,.7l/1967 Zb.
o správnom konaní v znení, neskoľších predpisov (správny poľiadok) vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby :

,, IBv Miloslavov - Vínna alej - II"
verejnou vyhláškou

v členení stavby na stavebné objekty:
SP 01 Stavebné pozemĘ
so 02 Komunikácie a spevnené plochy
so 03 Kanalĺzácia a kanalizačné pľípojĘ
so 04 Vodovod a vodovodné pľípojĘ
so 05 Dažd'ová kanalizácia
So 06 NN káblové rozvody (objekt je predmetom samostatného zemného a stavebného

konania)
so 07lt[N prÍpojĘ
so 08 Verejné osvetlenie

mĺesto stavby: na pozemkoch registra ,,C" parc. č,. 426/110,4261173, k. . Miloslavov

navľhovatel'ovi : VIKINELA s.ľ.o., Lesná 550,900 42 Miloslavov, IČo: 46001263

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

I. PRE UMIESTNENIE A PRoJEKTovÚ PRÍPRAW sA unčuľÚ TIETo
PODMIENKY:
1/ Stavba bude umiestnená podl'a oveľenej projektovej dokumentácie stavby pľe zemné
ľozhodnutie' vypracovanej v 08/201 8 A/ KRAJČI & GAŇo architects s'r'o., Kvetn ä 22, 82l
08 Bľatislava , zodpovedn1 m projektantom Ing. arch. Tomáš Ga o, reg. č. Żl45AA tak, ako
je to zakľeslené v koordinaěnej situácií (v1 kľes ě. 5) na podklade katastrálnej mapy a
v situácii Návrhu parcelácie íszemia, ktoľé tvoria neoddelitelhri sriěasť tohto rozhodnutia.
Ż/ Stavba bude umiestnená na pozemkoch registra ,'C" parc. ě' 4261110, 4Ż6/173' k. .

Miloslavov
3/ Pľojekt stavby pre stavebné povolenie spracovať oprávnen; mi osobami, v zmysle
ustanovení $43d, $43e, $47 stavebného zákona a podl'a vyhl. č. 53212002 Z'z. o všeobecn;ch
technick; ch poŽiadavkách na v; stavbu a o všeobecn;ch technick ch požiadavkách na stavby
uźívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
4/ V projekte stavby pre stavebné povolenie spľacovať PoV a prepľavné trasy tak, aby počas
q stavby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia zv; šenou prašnosťou, hlučnosťou
a k zhoršeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Zariadenie staveniska umiestniť na
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najvzdialenejšiu stranu staveniska od existuj cej obytnej zástavby, s d razom na smer
prevládajťlcich vetrov.
5/ V projekte stavby pre stavebné povolenie rešpektovať existuj ce podzemné a nadzemné
vedenia azariadenia inŽinierskych sietí a ich ochranné pásma.

II. sTRUčNÝ poprs ł Únłľľ o PRoJEKTovANÝCH KAPAcITÁcn:
Riešené zemie sa nachádza v extraviláne obce Miloslavov, ide doteraz o nezastavan
polhohospodársku p du , v lizemnom pláne obce určen na v stavbu v zmysle požiadaviek
regulatívu pre funkčn plochu -RZ l 1.
Jedná sa o pozemky, na ktoq ch je plánované vybudovanie zodpovedajricej technickej
infľaštruktriry pre budťrcu zástavbu rodinnych domov (RD sjednou bj',.elp. no s2 bj.)-.
Navrhnut'- ch je l5 stavebn ch pozemkov, ktoq ch budlice umiestnenie je zrejmé z v1 kľesovej
ěasti ,,Zonácia _ v1kres: Zastavacia št dia". K samotnej vystavbe jednotliq ch napájan ch
budťrcich rodinn ch domov bude možné pristupiť až následne po vybudovaní infraštruŘtĺ.y. 1
Jednotlivé RD vyžaduj samostatné zemné a stavebné konanie a nie s pľedmetom tějto
PD).
Riešené pozemky sa nachádzaj v rovinatom teľéne, oľientované najuh, prístupné zo severnej
strany. Prístupová komunikácia (Brosky ová ulica, ktorá zabezpečuje prístup k predmetn m
pozemkom zo severnej strany je priamo napojená na Cintorínsku ulicu, ttorá tsii do zbernej
komunikácie _ Alžbetínskej ulice, ktorá je hlavn; m dopľavn; m ťahom v danej obci.
V]stavbou technickej infraštrukt ry v danej lokalite ned jde k žiadnemu q rubu drevín'
nakolko sa na dan; ch pozemkoch predmetné dľeviny nenachádzaj .V záujmovom lizemí sa
nenachádzaj žiadne nadzemné stavby.
Na pľojektom dotknuĘ ch parcelách sa nachádzajli hydromelioľaěné vedenia, STL plynovod
a telekomunikačné vedenie.
Kooľdinácia polohy jednotliq ch sietí v rámci uličného priestoru ako aj samotné miesta
napojenia sietí s zrejmé zv1 kĺesov Koordinačná situácia ( v kres č. 05);Návrh paľcelácie
ilzemia ( v1kres ě' 03), ktoré spracoval KRAJČI & GAŇo architects s.r.o., Ing. arch. Tomáš
Ga o, Kvetná 22,82l08 Bratislava'
plocha predmetného pozemku : l l 160,7 m2
početnavrhovany stavebn; ch paľciel . 15
plocha navrhovan;y'ch spevnen; ch komunikácii : 955,0 m2
plocha prislťlchaj cich chodníkov : 485,Ż m2
plocha zeleného pásu : l::,o m3
poěet parkovacích státí : 69

Obiektv:
sP0ls tavebné n
Projektovou dokumentáciou je navrhovaná technická infraštľuktrira ako aj spevnené plochy,
ktoré budri slrižiť ako obslužné komunikácie pre dané zemie' Realizáci,ou nuu.houune;
technickej infraštruktriry sa zpozemkov, ktoré s aktuálne vedené ako orná p da, stanri
stavebné pozemky.
S časťou projektovej dokumentácie na zemné rozhodnutie je v kľes č.04
ZASTAVAVCIA ŠľÚoĺe. V predmetnom qkrese je navrhnutá optimälna žárstavbadan;mi
stavebn; mi objektami, tj. samostatne stojace rodinné domy, .".p. .odinné dvojdomy.
Celková novovzniknut'. ch v;meľa stavebn1ich parciel je 9 394,30 m2'
Umiestnenie jednotliqych RD nie je predmetom tejto pD.

SO 02 Komunikácie a spevnené plochv
Individuálna bytová q stavba (IBV) je situovaná v extravili{ne obce Miloslavov, časť Miloslava
q chodne od cesty IJvl054 (Alžbetínska ulica), ktorá tvorí cestn; prieťah obcou. Lokalita sa
nachádzav juhov'-chodnej časti mestskej časti Miloslava.
Lokalita je dopravne napź|aná na existujťlcu komunikáciu, ktoľá bola vybudovaná ako dopľavné
napojenie na Alžbetínsku ulicu a sl ži ako zbeľná komunikácia. Šĺrta komunikácie je 5,00m,
chodník má šírku 2,00m a šírka pásu zelene je 2'00m.
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Hlavné dopravné napojenie je riešené pomocou vetvy ,,A", ktorrĺ predstavuje miestna obslužná
komunikácia funkěnej tľiedy C3 kateg rie Mo 6,0/30. Šírkové usporiadanie je nasledovné:

- 2,00 m chodník,
-2,50mjazdn pruh,

-2,50 m jazdnl pruh,

- 2,00 m pas zelene
Na existujricu komunikáciu sa napája pomocou stykovej križovatĘ s polomermi oblrikov 7,0m.
DlŽka vetvy,,A" j9 175m. Napojenie lokality je situované na severne stľane celej ľiešenej z ny,
kde je vytvorená pľedmetná kľižovatka.
Dopravn; priestor medzi oploteniami pozemkov bude širok min. 9,0 m.
Parkovanie a odstavovanie osobn; ch áut je riešené individuálne na pozemkoch jednotliqch
vlastĺríkov (gnź : a odstavná plocha pred gaľáŽou). Ku kaŽdému ľodinnému domu, resp. bytovej
jednotke je v navrhovanej lokalite poěítané s tromi parkovacími státiami. Celkov'- poěet
pľedmetn ch parkovacích stati v danej lokalite je 69.
Na verejnej komunikácii je neprípustné dlhodobé parkovanie a odstavovanie motorov;ch
vozidiel.
V ,škové riešenie
V škové ľiešenie komunikácie veĘ/ ',A" bude rešpektovať q šky existujricej komunikácie v bode
napojenia a bude navrhnuté tak, aby dažďové vody nestekali na existuj cu komunikáciu.
Zttkladny pľiečny sklon komunikácií bude 2olo, jednostrann1 .

Ko nštr u kcie spev nenj,c h p I ch
Vozovka komunikácií a chodníkov bude s kľytom z cementového bet nu.

Odvodnenie
odvedenie dažd'ou-ch v d z komunikácií a chodníkov bude riešené pľostredníctvom
spádovania komunikácie do zeleného pásu, ktoq bude usp soben; na pľedmetné odvodnenie
a množstvo zrážkovej vody.
Osvetlenie prechodu pre chodcov.
Projektom navrhovan; pľechod pre chodcov bude osvetlen; veĘn1 m osvetlením, ktoré bude
umiestené v danom bode ( resp. v jeho blízkosti, tak aby zodpovedalo predmetn; m normám na
osvetlenie a dostatočnli svetelnosQ.

So 03 Kanalizácia a kanalizačné pľípoikv
odvedenie splaškoq ch odpadov1 ch v d je riešené gravitačnou kanalizáciou. Splaškové
odpadové vody z napojen; ch pľípojok rodinn1ch domov s odkanalizované oddelene od
dažďoqch'
Kanalizácia splašková je navrhovaná v tomto rozsahu:

o Stoka ,,S1" PVC hladké DN 300mm SN10 _ dĺ. 1z3,0m
Trasa gravitačnej splaškovej kanalizácie je vedená 400 mm po pravej stľane od osi
navľhovanej miestnej komunikácie tak, aby stred šachtov1 ch poklopov bol osaden v osi
jazdného pľuhu, aby predmetné poklopy negatívnym sp sobom nezasahovali do jazdn ch
pruhov, resp. komunikácie. Návrh trasy kanalizácie je pľisp soben1 majetko-právnym
hľaniciam'
Kanalizačné prípojĘ
Na trase je navrhovan ch 23 ks kanalizaěn ch prípojok pre zástavbu RD. Prípojky sri
navľhnuté z PVC DN l50 mm snapojením na stoku cez odbočnri tvaľovku do potľubia.
Ukončenie prípojok je uvažované l,0 m za hranicou pozemku pre každ)i RD. V mieste
napojenia slikromn; ch ěastí prípojok bud osadené domové kanal'izaěné šachty'

So 04 - Vodovod a vodovodné prípoikv
Navrhovaná lokalita IBV Miloslavov _ vÍtvNł ALEJ _ II. etapa bude napojená na ľozvod
vody znovo-vybudovaného veľejného vodovodu HDPE DN110mm vedeného v miestnej
komunikácii, na ktor sa navľhovanáz nanapája (ktoľej dimenzia je HDPE DN 1l0).

Navrhované je vodovodné potľubie z HDPE Dl l0x6,6 mm v tomto rozsahu

o Vetva,,V1" HDPE l l0x6,6 mm _ dĺ. 175 m
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Trasa vodovodu je vedená popľi pravej strane navľhovanej komunikácie pre IBV medzisplaškovou kanalizáciou u r"I"ii,^ pe.o..
Na trase s navrhované 3 ks iodźemné požiarne hydranty slrižiace zárovelna odkaleniea odvzdušnenie potrubia
Vodovodné pľípojĘ
Navľhovan;ch je 23. ks vodovodnych prípojok k budlicim rodinn1m domom (resp. Radovymrodinn)m domom), kaŽdá, prípojká uuä" rnäľ u preĺmetne; šuctt" svoje samostatné meranie.Celkovy poěet vodov:ĺ"ľ irípojok je teda 23 ks. ľľĺpffisĺ navrhnuté HDPE DN 25 mm.Prípojky sa budli napájať nu uobovoa"né potľubie 

"", Äłiiuracie pásy' Ukončené budli l mza hranicou pozemkov gul'ov; m koh tom v samostatnej vodomernej šachte.V počet potľeby pitnej vody
Pľiemerná-denná potreba pitĘ vody:
Qzł = l15 xl35 l/osobu,łe : l5'525l/de : 0,1?9l/s
Maximálna denná potreba pitnej vody:
QD '"*: Qzł ' k o ."*: 0, 179 l/s-. 1,6 : 0,288 l/s
Maximálna hodinová potreba pitnej vody:
QH 

'u* 
= Qo."* . k Hn,u*: 0,28S l/s .- 1,8 : 0,517 l/s

Priemernrá ĺočná potreba pitnej vodyi
Qn : 365dní x 1 15 Eo x 135l/os',áe : 5 666,63m3lľok

Požiarna voda bude zabezpeč,enźt u'Tl'.l: Vyhlášky ě. 699/Ż004 Z.z.. Predpokladanmaximálny odbeľ požiarnej vody je Q = tż ľs poäľa tau. z srN 9Ż O4Xl.Vonkajšia požiarnavoda bude zabezpeěená 
- 

-nuuil'ouun1i.i päor.'"y'i iydrantmi (v počte 3 ks) nanavrhovanom vodovode DN l00 vtelese.návľhovanei komunikácie vzmysle Vyhlášky č.699/2004 Z'z'' Vonkajšie hydranty budri umiestneně mimo požiarne nebezpeěn; pľiestorpožiaľneho liseku,,naj1enej usuL s,o m.od stavby. p." ráuuy na b vanie aubytovanieskupiny A bude *j"iŤšľ::dialenosť hydrantov "í".'"i" 
jo .tuvuy 200 m, a ich vzájomnétvzdialenosť nepľekročí 400,0 m.

@ĺcĺa
Dažd'ové povľchové 

'uoay ".,"sty 
a chodníkov navrhovanej IBV bud odvedené do častizeleného pásu, ktorá bude upravená ako zelená záh,ra.dł _ retenčná nádľž. Pľedmetnátechnická prava daného 

-zeleného 
pásu spočíva v tom, aby bolo podložie upravené navsakovanie množstva. 

,zrážkovej voáy, ktorá sa na Lo.""iLĺ"ĺi ako aj chodníku budezdržiavať. Samotn1i sklon komunikácíe (2%) bude u'pä.ou*1'' aby dané spádovanie bolo
1u-1dené do požadovaného zeleného pásu..
V počet množstva dažd'ov ch v d
Specifická intenzitadažd'as tľvaním 15 min. ap:0,5....' i: l4l,9 ľs.ha- navrhované komunikácie - 955,00 m2

- navrhované chodníky - 485,20 m2
Vypoětov odtok daždbq ch povľchou1i"l' v d z komunikácii a chodníkov:

Qa.zc:S.ry.q15
Qca'zľ: 0,0955 x 0,9 x l4l,9: l2,2 l/s
Qcna"za': 0,0485 x 0,9 x 141,9 : 6',2 lls

So 07 _ NN pľípoikv
Prípojky NN pľe napojenie parciel pre rodinné domy sri navrhnuté z novo-riešenej smyěkykáblového rozvodu *ľ-nu p.ĺ.tupouäJĹomunikĺcii k;".""lá*. Ri"s"ne budli celoplastoqmikáblami NAYY-J 4x25mm2 ' typouy"l' poistkov ch .o"po:**ĺch skríri SRl1 a SRl2, zkton' ch budri napojené typové .i.Lt.á-"-vé pilierové ,ołiaouĺ"RE. Káble prípojok NNbud uložené vo vlkope ízemi v chodníku resp. v-zelenych pásoch s bežn;ch s pľístupovoukomunikáciou, v piesŘovom l žku zxtoomm, 

"h.án"norn 
pVć ĺoliou' Pri pľechode káblovpod komunikáciou, vja1d1i..11 parcely, prípadne in mi Ĺĺ,Ĺr.1'rnĺ miestami, budri káblerozvodu NN uložené v chľániěká.'ľ' pxrÝ'

Rozvádzače RE s navrhnuté v typovom plastovom pilierovom vyhotovení, s q bavou prejedného resp' dvoch odberatelbv,"uyu*"ne budli priämyrrr avo;tariľnym meraním spotreby
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el. eneľgie. Rozvádzače RE budri umiestnené na veľejne prístupnom mieste na hľanici parciel
tak, aby boli kedykol'vek prístupné pre pracovníkov ZSdis. Sribežne s káblami hlavného
rozvodu NN resp. kábla pľe napojenie Vo na druhej strane prístupovej komunikácie je pod
dnom q kopu uložen ocelbq pozinkovany pás FeZn 3O/4mm, na ktoľ- bud rozvádzače
RE pľipojené pozinkovanym vodiěom FeZn D8mm. Vzájomné prepojenie uzemnenia
rozvodu NN s uzemnením rozvodu pre Vo bude riešené v miestach pri skľiniach SRll
a SRl2. Rozvádzaěe RE0I-RE08 bud prizemnené na uzemnenie rozvodu NN, rozvádzače
RE09-REI6 budri prizemnené na uzemnenie stožiarov Vo. Celkoq odpor spoloěného
uzemnenia NN a Vo nesmie byť väěší ako 2 Q.

Technické daje:
Rozvodná s stava : 3/PEN stľ., 50Hz,400l230V / TN-C

ochrana pred ľazom el. pľridom v normálnej prevádzkeí:
- ochrana izolovaním žiq ch častí
- ochľana krytom, zábľanou

Ochrana pred razom el. pr dom pri poruche:
- samoěinn;m odpojením od zdroja napájania

Dodávka el. eneľgie bude zabezpečená podl'a STN 341610 v stupni ě.2.
Bilancia v konov a potreby el. eneľgie
Potreba el. eneľgie pre l dom
Inštalovan; pľíkon Pi 25,0 kW
Koeficient B 0,5
Pľepočtov1 pľíkon Po l2,5 kw
Pľepoětov1 prrid Io 2l,0 A

Potľeba pre 17 x ľodinn:ŕ dom á Ps:l2.5 kW
koeficient B
Prepoětoq príkon Pp.
Prepočtov pr d Ip,celkom
Doba ročného vyuŽitia maxima
Ročná spotreba el. eneľgie

212,5kW
0,4
85,0 kw
135,0 A

T: 3000 hod / rok
A : Pp, x T: 255,0 MWh / ľok

SO 08 - Vereiné osvetlenĺe
osvetlenie miestnej prístupovej komunikácie bude navrhnuté uličn; mi svietidlami typ
siTECo SQ50 so sveteln m zdrojom lx v]bojka HIT-CE 70W, resp. presn; m Ępom LED
osvetlenia. osvetlenie bude v navrhnuté v jednoradovej boěnej osvetlbvacej s stave, svietidlá
bud rovnomerne rozmiestnené vo vzdialenosti cca Ż5,0m od seba, osadené bud v chodníku
pri komunikácii na uliěn; ch stožiaroch typ SB 6/76P osaden1 ch do bet nového základu.
Potreba el. eneľgie pľe Vo
Pľi prepočte potreby el. energie pľojekt zohlhdnil nasledovné daje :

Pi ... max. inštalovan] príkon 0,5 kw
B ... koeficient s časnosti l,0
Po ... max. s ěasn; príkon 0,5 kw
Doba ročného využitia maxima T : 3000 hod / rok
Ročná spotreba el. Energie A : Pp x T: 1,5 MWh / rok
Napojenie novej vetvy veľejného osvetlenia bude ľiešené zjestvujriceho ľozvádzača RVo.
Káblov rozvod NN pre napojenie veľejného osvetlenia komunikácie bude riešen;
celoplastovym káblom Ęp CYKY-J 4xl0 mm'z' Káble pre rozvod Vo bud uložené v
chodníku vo q kope v zemi, v pieskovom l Žku 2x100mm, chránenom PVC f liou spolu
s káblami rozvodov NN. V trase pod komunikáciami ľesp. in]1imi kĺitick mi miestami budri
káble uložené v plastovej chráničke FXKV. okrem toho bud káble Vo v celej dĺžke uložené
do chráničky FXKVR63.

uI. UDAJE o YPLYVE sTAvBY NA ŽtvoTNE PRoSTREDIE:
Plánovaná v stavba nebude mať zhoľšujrici vplyv na źivotné prostredie' V rodinnych domoch
sa nepľedpokladá q ľobná činnosť, ktoľá m že ovplyv ovať okolie exhalátmi a hlukom.
Jedin; m zdrojom hluku m že byť miestna komunikácia.
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V; stavbou technickej infľaštrukt ry v danej lokalite ned jde k žiadnemu qľubu dľevín,
nakoľko sa na dan;.ŕch pozemkoch predmetné dreviny nenachádzaj,i, tym pádom nevznikne
ani żiadna spoločensko_majetková ujma. SĘlivka avykopová zemina, Ŕtoľá vznikne pri
budovaní infraštruktliry bude spätne poŽitćtna vyrovnanie nerovnosti terénu.

Iv. PoŽIADAVKY NA oCHRANU KULTÚRNYCH PAMIAToK:
Navrhovaná stavba sa nedoq ka národnej kultťrrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom zemí.
V ďalších stup och projektovej prípľavy je potrebné dodrŽiavať príslušné zákony z oblasti
ochľany kultriľnych pamiatok.

v. Únłľn o PoŽIADAvKÁcH sTAvBY Z HĽADIsKA PoŽIARNEJ oCHRAI\_Y:
Predmetné pozemky sa nacháđzaj v obci Miloslavov, v katastrálnom zemí Miloslavov,
okres Senec. Prístupová komunikácia Brosky ová ulica, zabezpeěuje prístup k predmetn; m
pozemkom zo severnej strany. Je priamo napojená na Cintorínsku ulicu, ktorá risii do zbernej
komunikácie _ Alžbetínskej ulice. Predmetom poslidenia z hlädiska požiarnej bezpeěnosti jě
vybudovanie infraštruktliry pre 15 stavebn; ch pozemkov, ktoré by mali prevažne shižiť pie
q stavbu rodinn; ch domov, rodinn ch domov s dvomi bytov1 mi jednotkami a radovťl
zástavbu. Všeobecne možno pľedpokladať, że vzdia|enosť medzi jednotliv1 mi stavbami
bude minimźilne 7,0 m. Vstilade s STN 92 o2ol časť 4 bude technick; mi ripľavami
zabezpeč,ené, aby vo vypočítan1 ch vzdialenostiach požiarne nebezpečného pľieśtoru sa
nenachádzal in; stavebn objekt, alebo požiarny ílsek.
Príjazd poŽiarnych vozidiel v prípade požiaru bude možn1 po jestvujťrcej miestnej obslužnej
komunikácii (Bľosky ová ulica) šírky 5,5 m a navľhovanou dvojpruhovou obslužnou
komunikáciou šírky 4,5 m. Chodník šírky 2,0 m je pril'ahl k obsluŽĘ komunikácii na jej
v; škovej ľovni, to znamená Že v pľípade potreby zabezpeěi dostatočnri šíľku pre príjizá
a otoěenie sa požiarnych vozidiel podl'a Vyhlášky č..94/2004 Z.z. obslużná komunikácia
schodníkom musí vyhovovať zaťażeniu jednou nápravou vozid\anajmenej 80 kN. Nástupná
plocha sa v zmysle $ 83 odsek la nepoŽaduje (v1 ška stavieb bude < 9,0 m). Požiarna voda
bude zabezpeěená v zmysle Vyhlášky č,. 699/2004 Z.z'. Predpokladan1 maximálny odbeľ
poŽiaľnej vody je Q : t2 l/s podl'a tab. 2 STN 92 0400. Vonkajšia poŽiarna voáa bude
zabezpeč,ená navľhovan mi podzemn mi hydľantmi na navrhovanom vodovode DN l00
v telese navľhovanej komunikácie v zmysle Vyhlášky č:.699/2004 Z.z.' Vonkajšie hydranty
budli umiestnené mimo požiarne nebezpečn; priestor požiarneho seku, najmenej všaŔ 5,0 m
od stavby. Pre stavby na b;iĺanie aubytovanie skupiny Abude naivačšia-vzdialenosť
hydrantov od vstupu do stavby 200 m, a ich vzájomná vzdialenosť neprekĺočí 400'0 m.

vr. Úpnłvy NEZAsTAvAlĺÝcH PLÔcH PoZEMKU:
Vychádzaj c zpred|ożen1ch podkladov a zrozsahu stavby je možné predpokladať, že po
ukončení qstavby RD d jde k vysadbe s kľomnej zelene na plochách ian iaprisl chaj cich
k jednotliq m rodinn; m domom.

VII. NAKLADANIE S ODPADMI:
Navrhovaná komunikácia je riešená tak, aby umoŽ ovala vjazd av jazdnákladn; ch áut pľe
odvoz odpadu. K tvorbe odpadov, ktoré sri potencionálnym nebezpeěenstvom z pohl'adu-
ochrany Životného prostredia dochádzapočas v1 stavby a po zahź|eníprevádzky. Vo všetk;ch
prípadoch sajedná o separované zhromažd'ovanie produkovan ch odpadon u i"h následn m
ođvozom v zmysle zmluvn; ch vďahov s jednotliv mi špecializovan mi organizáciami.
Vzhl'adom na charakter plánovan ch objektov väčšie množstvo proáukovaného odpadu bude
tvoriť zmesovy komunálny odpad a biologicky rozlożitel'n kuchynsk odpad. Domové
odpady z domov bud zhromažd'ované v kontajneľoch, ktoré buđri umiestnené v nikách
oplotenia. Poěas q stavby bude zhromaždbvanie odpadov riešené vo vel'kokapacitn; ch
kontajneroch pre stavebn1 odpad. Bud ci dodávateľ stavieb zabezpeěi odvoz tohto odpadu na
vyhľadené skládky odpadov. Zemina z v1 kopoqch prác sa ,ryuži1e v celom množstve na
vyrovnanie v1 škov1 ch rozdielov izemia.

VIII. PODMIEI\KY vYPLÝvAľÚcn Zo sTAI\ĺovÍsK DoTKI\ruTÝcrr oncÁľov:
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okresn dopravn; inšpektoľát s predloženou projektovou dokumentáciou za
splnenia nasledovn ch podmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia byť riešené v s lade s STN 73 6056 (bod č. 18)

bol zabezpeč,eny nźĺleżiĘ rozhľad pri vychádzaní zpozemkov na komunikáciu _
tak, aby
żiadame

2.0 m od okaja vozovky.
- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v s lade s požiadavkami STN 736102

o rozhl'ade v križovatkách,
- objekty meracích zariadení inžinierskych sietí požadujeme umiestniť na hľanici dopľavného
priestoru komunikácií,
- chodníky požadujeme ľiešiť bezbariérovou tipľavou v mieste styku s komunikáciou

v srivislosti s pohybom telesne a zľakovo postihnut'. ch os b, v zmysle pľávnych noriem
a technicĘch predpisov (vyhláška č,. 9/2009 Z'z., vyhlźška čl' 53Ż12002 Z'z.),

- pre potreby každého z rodinn; ch domov musia byt' navľhnuté minimálne 3 parkovacie
miesta na státie na vlastnom pozemku, z tohto poětu bude jedno miesto uľčené pľe návštevy
v zmysle STN 73 6110/Z2 (do celkového poětu m žme zarź ať aj gaľážové státié),

- žiadame do katastrálnej mapy v projekte zakľesliť vlastnícky vďah ku kaŽdej stavebnej
parcele a jeho s vis s dopľavn1 m priestorom navľhovanej komunikácie tak, aby vyhovoval
príslušnej STN..' podlä Ępu komunikácie,

_ toto stanovisko nenahrádza povolenia in; ch správnych a dotknutych oľgánov aorganizárcií
aplati 6 mesiacov od vydania. Akákol'vek Zmena vyššie uvedenej stavby má za ná.l"dok
neplatnosť stanoviska oDI SC,

- Investoľ vd'alšom stupni predloží pľojekt dočasného dopľavného znaěenia na vyjadrenie
stanoviska,

- Investor stavby predloží projekt trvalého dopravného značenia, ktoq m bude komplexne
ľiešiť organizáciu dopravy v danej lokalite (napojenie na jestvujricu cestn sieť, zásobovanie
a paľkovanie) na vyjadľenie stanoviska,

- oDI Senec żiada, aby bol včas informovan o prípadn1 ch zmenách v slivislosti
s pľedmetnou stavbou.

Doporučujeme príslušnému stavebnému a obecnému radu, aby rozvojové poplatky,
vybeľané obcou na zźlk|ade Zttkona č,. 447l2ol5 Z.z. v aktuálnom zneni, boli poużité na
doriešenie technickej infraštruktriry v danej lokalite napr' na dobudovanie chodníkov
a zv1 šenie tak bezpečnosti chodcov ako aj obyvatel'ov obce.
okľesn; dopravn inšpektoľát si záveľom vyhradzuje pľávo v spolupráci s dotknuĘmi
oľgánmi a organizźrciami v prípade potľeby riešenia aktuá|nej dopľavno-bezpečnostnej
situácie v danej lokalite na prípadné Zmeny, ripľavy alebo doplnenie tohto stanoviskä.

2.okresny ľad Senec. odboľ CD a PK. vyjadľenie čj.OU-SC-OCDPK-20l8/0l5830/VAR zo
d a 12.10.2018 :

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou jako dotknuĘ oľgán v zemním a stavebnom
konaní vydávame s hlasné stanovisko za dodrŽaniapodmienky:.
- V; stavbou stavby,,IBV MILOSLAVOV _ VÍNNA ALEJ _ II etapa" nesmie byť ohrozená

bezpeěnost premávky na ceste IIV1054. Na ceste nesm byt' deponované skládky
stavebného materiálu ani odpadu.

- p i vykonávaní stavebn ,ch prác żiadame, aby dopravné prostľiedky a stavebné mechanizmy
oprišťali stavenisko v stave, v ktorom nebudri znečisťovať mimostaveniskové komunikácie.
V prípade znečistenia komunikácií je stavebník povinn; bezodkladne toto zneěistenie
odstrániť.'

- Záväzné stanovisko na pľipojenie prístupovej komunikácie na miestnu komunikáciu vydá
obec Miloslavov.

3.Kľajsky pamiatkovy rad Bratislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA_2018/24839-2/
7 5435/PRA zo d a 21.12.201 18 :

S hlasĺ s umiestnením arealizáciou predmetnej stavby' ktorá sa nedoĘ ka národnej kultrirnej
pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachidza sa na
pamiatkovom zemí, s podmienkou:
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- V prípade aľcheologického nálezu ntilezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác,
podl'a $ 40 ods.2 a 3 pamiatkového ztłkona oznámi nález KPÚ aná|ezponechá bezo zmeny
až do obhliadky KPÚ alebo ním poveľenou odborne sp sobilou osobou'

Toto zźxäzné stanovisko po uplynutí troch ľokov odo d a jeho vydania stráca platnosť, ak
nedošlo kjeho použitiu na čel, na ktoré je urěené. Je podkladom pľe vydanie ľozhodnutia
príslušn; m stavebn m liradom v lizemnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

4.Resionálny ľad vereiného zdravotníctva Bratislava. zźxäzné stanovisko
č,.HŽP / l :l33j l2o18lMl zo df- 28'0g'20 18|
S hlasí sa s návrhom żiadateľa na zemné konanie stavby ,,IBV Miloslavov _ Vínna Alej _ II
etapa", parc. č. 4261108, 426lŻ55,426/110,426ĺl73,42612lŻ, 514ĺ2, 170123, l70l20 v k. ťl'

Miloslavov, s q mito podmienkami:
l. Preveriť potľebu ochľany navrhovaného obytného pľostredia pred nadmern1 m hlukom

z leteckej dopravy. V prípade prekroěenia povolen; ch limitov stanoven;ch vo vyhláške
MZ SR č. 54912007 Z.z. o prípustn ch hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
navrhn ť azrea|izovať potrebné pľotihlukové opatľenia.

2. Hmotovo - priestorové usporiadanie navľhovan; ch rodinn; ch domov riešiť podlä STN
73 0580 Denné osvetlenie budov a STN 73 430l Budovy pľe b;vanie.
Ku kolaudaěnému konaniu predložiť:
a. vysledok laboľat ľneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, kton- preukážejej

slilad s poŽiadavkami vyhl. MZ SR Ż47lŻ0|'7 Z.z',ktorou sa ustanovuj podľobnosti
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania
a manažmente rizik pri zásobovaní pitnou vodou,

b. v sledky objektívneho merania hluku, ktoľé preukáźu, że hluk z leteckej dopravy
nebude negatívne vpl;vať na navrhované obytné prostredie podlä vyhlášky MZ SR ě.

549/2007 2.2.,
c. protokol zmerania zvukoizolaěn; ch vlastností deliacich konštľukcií medzi bymi

podľa sTN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolačn; ch vlastností budov a stavebn; ch
konštrukcií.

S.okresn]ŕ ľad Senec" odboľ SoŽP. risek ochľany príľody akrajiny. vyjadrenie čj. OU-SC_
OSZP-2O18/154884/IM d a 24.09.2018 :

1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného zemia obce a v zemí, pre ktoré platí prv stupe
ochľany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona
2'Rea|izácia stavby nepredstavuje ěinnosť podlä zttkona v ťrzemí zakźnan .
3. Navrhovanou stavbou nebudri dotknuté zźnjmy zemnej ani druhovej ochrany.
4. V prípade nevyhnutného q rubu drevín v sťrvislosti s realizáciou stavby Vás upozor ujeme,
že mimo zastavaného ilzemia obce sa podl'a ztlkona vyŽaduje s hlas na v1 rub stromov
s obvodom kme a nad 40 cm, meranym vo q ške l30 cm nad zemou a krovit'- ch poľastov
s v merou nad 20 m2, o sťthlase na v; rub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zźtkona je príslušná
rozhodnliť obec Miloslavov orgán ochľany pľírody a kľajiny.
5. V pľípade stavby v blízkosti drevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana
pľírody _ ošetľovanie, udľžiavanie aochrana stľomovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebn; ch
prácach sa drevina chráni celá (koľuna, kme , kore ová sristava) pred poškođením. Pri
používaní stavebn ch mechanizmov, nástrojov a pom cok sa musí dbať na minimalizáciu
poškodenia dľevín' V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1'5 m od osi
stromov' V kopové práce v blízkosti stromov a kľíkov sa budli uskutoč ovať ruěne
s d razom na ochranu ich kore ov1ch systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujlicich
drevín. Narušené trávnaté poľasĘ budli upravené do p vodného stavu s opätovn; m
zatrávnenim.
6. Popri komunikácii ponechať dostatoěn1 širok; pás na za|ożenie technickej zelene
s rešpektovaním ochľann ch pásiem inžinierskych sietí.

6'okľesn] rirad Senec. odbor SoŽP. risek odpadového hospodárswa. vyjadľenie čj. OU-SC-
OSZP-2O1 RlOl 6407 lMlo d e )O ll ?ol R .
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- nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom lizemí podl'a predloženej projektovej
dokumentácii.
Toto vyjadľenie sa v zmysle $ 99 ods. Ż zákona o odpadoch považuje za ztxäzné stanovisko
pre čely rizemného konania podlä ztlkonač,.50ll976 Zb. o inemnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskoľších predpisov, nenahrádza povolenie, s hlas a nie je ľozhodnutím
podl'a predpisov o spľávnom konaní.

1 1

002-Gt:, zo d a 13.02.2019 :

Po pľeštudovaní pľedloźenych podkladov okľesn rad Senec, odbor starostlivosti o životné
prostredie, konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť (technická infraštruktura) nespĺ a
kitéľiá podl'a $ 18 zákona č,' 24lŻ006 Z.z. oposudzovaní vplyvov na životné pľostredie
a o Zmene a doplnení niektoq1ich zákonov v znení neskorších predpisov, preto nepodlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č,. 24ĺ2006Z'z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o Zmene a doplnení niektoq ch zákonov'
Zźrove Vás upozor ujeme, Že podl'a prílohy ě.8 zákona č,' 2412006 Z'z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o Zmene a doplnení niektor; ch zákonov v znení neskorších
pľedpisov:
-PľojekĘ ľozvoja obcí vľátane a) pozemn ch stavieb alebo ich s boľov (komplexov), ak
nie sr'i uvedené v in ch položkách tejto pľílohy) v zastavanom ruemí od 10 000m2
podlahovej plochy' mimo zastavaného zemia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajíl
zisťovaciemu konaniu,

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

201 8/01 5502/v R)'ĺKe za rl a 17 ĺ o ?o1 R
.|

Navľhovaná investícia je z hl'adiska ochľany vodn ch pomeľov možná za splnenia
nasledovn ch podmienok:
l.Stavba bude v s lade s r'izemn 'm plánom obce Miloslavov
2.Budr dodľžané príslušné ustanovenia zźtkona č..364lŻ004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č.37211990 ?b. opľiestupkoch vznení neskorších pľedpisov (vodn
zákon), ust. Vyhlášky MZP sR č.55 /2002 Z.z. o vykonaní niektor ch ustanovení
vodného zálkona, spolu srivisiace pľávne pľedpisy a technické noľmy

3' Pri realizácii stavby żíadame rešpektovať jestvuj ce inžinieľske siete a ich ochľanné pásma,
ľesp. zohl'adnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovatelbv.

4. Napojenie sa na veľejn vodovod a verejnrĺ splaškovťr kanalizáciu bude možné až. po
ods hlasení s ich vlastníkom a prevádzkovatel'om a uzatvorení zmhiv na napojenie sa a na
odvádzanie splaškoq ch v d.

5. odvádzanie odpadov1 ch v d je nutné riešiť ako prísne delenri s stavu, do verejnej
splaškovej kanalizácie je moŽné vyp šťať v1 lučne splaškové odpadové vody. odvedenie
v d z povrchového odtoku treba riešiť mimo splaškov kanalizáciu.

6' Ziadateľ o vydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeč,í pľedchádzaj ce zisťovanie, ktoré
musí byť v zmysle ust' $ 37 vodného zźtkonazamerané najmä na pľesk manie a zhodnotenie
hydrogeologick ch pomerov pľíslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností p dy
a preskrimanie a zhodnotenie možn; ch rizík zneěistenia a zhoršenia kvality podzemn1 ch
vd.

7. Do vsakovacieho systému možno nepľiamo vyp šťať len vody z povrchového odtoku, pri
kton- ch sa nepredpokladá, že obsahujri látky, ktoľé m žu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu
povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č,.26912010, kton- m sa ustanovuj
požiadavky na dosiahnutie dobľého stavu v d. V opaěnom prípade sa tľeba riadiť
ustanoveniami $ 9 NV SR č,' Ż6912010 - vody z povrchového odtoku odtekajrice zo
zastavan ch zemí, pri ktor1 ch sa pľedpokladá,że obsahujri látky, ktoré m Žu nepriaznivo
ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vyprišťať do podzemn ch v d
nepriamo len po pľedchádzajrĺcom zist'ovaní a vykonaní potrebn ch opatľení.
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8' Vzhl'adom k tomu, že sa záujmové zemie nachádza v chľánenei vodohospodáľskei
oblasti ŽiÍnÝ ostľov, možno ilánovat' " "yk";á"J ffinost, len ak sa zabezpečí
všestľanná ochľana povrchov ch v d a pod-zemn ch v d a ochľana podmienok ich
ľo]b-y'ĘsĘtu, pľiľodzenej akumulácie v d a obnovy ich zásob u p.äto je potľebnédodržat'podmienky $ 31 a $ 39 vodného zákona.

9' Budr dodľžané ochľanné pásma jestvujrĺcich inžinieľsĘch sietí, ľesp. zohl,adnené
požadavky ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov (svP, s.p.,'ľvs a.s., Hydľomelioľácie,
9.ľ.' sľľ š.p., Slovnaft Pľoduktovod Kl'ačany),

10' Bude dodľžané ochľanné pásmo II. stupiia pľíľodn ch tiečiv ch zdľojov v čilistove
Ľo9.l'" vyhlášĘ MzśT. č. 552/2005J ktoľou sa vyhlasujr ochľanné pĺsma pľíľodn chlĺečiv ch zdľojov v Ćiľstove, nakolko k.ri. Miloslavou - Alžb"tin Dvoľ .puäe do tohto
ochranného pásma II. stupria. Dodľžat'podmienky stanoviska MZ sR poáru zákona č.538/2005 Z.z. o pľíľodn ch liečiv ch vodách, pľírodn ch liečiv ch k pelbch,k pel'n ch miestach a príľodn ch mineľálnych vodách a o zmene a doplneníniektoľ ch zákonov 

Y 1n"{ neskorších predpisov (podlä $ 40 a $ 50 ods' (lz) pĺs. u;;.
11' Vystavbu,'Vínna alej _ II. etapa" 

'o'ť'ludiŕ 
svyst^avbou"inžiniěrskyclr sietĺ, na ktoľé satź o napája

12' Kžiadosti o vydanie stavebného povolenia na ich uskutočnenie t eba doložiť všetky
pot ebné doklady v zmysle ust. $ 58 zákona č,. 50/1976 Zb. o zemním plánovaní a
:tąJ:b]^"T ĘľŁq\"-"znení neskorších pľedpisov (stavebny zákon) a ust. $ 8 vyhláškyMZP SR č;.453/200 Z.z.

vodné stavbv.
Investor požiada o wdanie noľolenia na vod4é stąvbv v zmvsle ust. Q 26 v zmvsle ust. Q

ust. $ 27 zák č..36412004Z'z' o vodách a o zmene zálkona sNR č. 37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľšíchpľedpisov (vodn ' zákonl 
.Totovyjadrenieniejerozhodnutímvspnĺvno.nisrihlas

:igľl:látlej vodnej.rĘ.á"y vydávané podlä vodného zákonaa podlä 5 z: oar. í8 zákona č.364/2004 Z'z' o vodách a o Zmene ,ikoru SNR ě. 37Ż/1gg0 Zb. o priestupkocn v zneníneskorších pľedpisov 
.(vodn; ztkon) sa považuje za záväzné stanovisko. Podl'a $ 140bzákona č'' 50/1976 Z-b. o zemním plánovaní ä stavebno* ;i"dd;;;;"í ;;s|oršíchpredpisov je obsah záväzného stanoviska pľe správny oľgán ŕkonaní podl'a tohoto zákonazáväzn .

K predloženej PD stavby nemáme z hl'adiska ochľany ovzdušia żiadne pripomienky.V zmysle zálkona č,' l37/2ot0 Z.z. o ovzduší v znení nesĹorších predpisov nevzniká żiadnystľedn; ani velk; zdroj znečisťovania ovzdušia.

12.10.2018:
- 

_srihlasí s vydaním lizemného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu ,,VĺNrNA ALEJ
- MILOSLAVOV".

Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti o vydanie lizemného ľozhodnutia a rozhodnutia
o od atí polhohospodáľskej p dy zPPF a k vydaniu stavebného povolenia na uveden stavbuv zmysle ust' $ 14 ztlkona č). 7I/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v riplnomznení, zákona č,' 220/Ż004 Z.z. oochrane a vyużívanípolhohospodárskej p dy a d'alšíchvšeobecne záväzn ,ch predpisov v plnom znení a zákona č,. 50/1976 Zb' olizemnomplánovaní a stavebnom poriadku (stavebn; zákon) v plnom zneníPo pľeverení predloženej dokumentácie a dostupn; ch mapovych podkladov Vámoznamujeme, že parcely č,. 426/10 8, 426/255, 426/110, 426/173, 426/212, 514/2, 170/23a 170/20 v k.ri. Miloslavov, urěené na stavbu IBV Miloslavov ,,VINNA ALEJ II.ETAPA" sa nachádzaj v záujmovom lizemí vodnej
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Šwrtok na ostrove 22" (evid. č,. 52oŻ l33 0o7) v správe Hydromeliorácie, š.p.. Stavba
závlahy bola daná do užívania v r.l968 s celkovou v merou l 47O ha.
Na parcelách č,. 170/23 a170/20 sa nachádza časť podzemného ľozvodu závlahovej vody _
vetvy A6/2 DN 150-300, objekt ,'ľ rová sieť 2" (evid. ě' 5202133006), uvedenej zálv|ahy.
Na parcelách č,. 426ll08, 4261255, 4261110, 426/173, 4Ż61212 a 514/2 sa podzemné rozvody
závlahovej vody nenachádzaj r'i.

Stavebné objeĘ: So 0l Stavebné pozemky, So 02 Komunikácia a spevnené plochy, So 03
Kanalizácia akanalizaćné prípojky, So 04 Vodovod a vodovodné prípojky, So 05 DaŽd'ová,
kanalizácia, so 06 NN Káblové rozvody, so 07 NN prípojky a So 08 VeĘné osvetlenie sa
nachádzaj vzáujmovom zemí vodnej stavby ,,zP HŻo I[.", ČS 2 stav. časť Šĺtok na
ostľove 22" (evid. č,' 5Ż0Ż 133 007).
So 0l Stavebné pozemky (05, ll a12) srĺ navľhnuté na podzemnom rozvode závlahovej
vody _ vetve A6 z AZC DN 250, objekt ,,rírľová sieť Ż" (evid. ě. 5202133006) uvedenej
zźnlahy.
So 01 Stavebné pozemky (01, 02, 03, 04' 06,07' 08, 09, l0, 13, t4 a 15) sa podzemného
rozvodu závlahovej vody nedotknrĺ.
So 02 Komunikácia a spevnené plochy budr kľižovať podzemn; rozvod závlahovej vody -
vetvu A6 z AZC DN 250, objekt ,,r ľová sieť 2" (evid. č. 5202133006) uvedenej závlahy.
So 03 Kana|izácia a kanalizačné prípojky _ prípojka bude kľižovat' podzemn; rozvod
závlahovej vody - vetvu A6 z AZC DN 250' objekt ,,ľ rová sieť 2" (evid. č. 5Ż0Ż133006)
uvedenej zźulahy.
so 04 Vodovod a vodovodné prípojky _ pľípojka bude kľižovat' podzemn rozvod
závlahovej vody - vetvu A6 z AZC DN 250, objekt ,,rriľová sieť Ż" (evid. ě. 520Ż133006)
uvedenej závlahy.
so 05 Dažd'ovákana|izźrcia a So 07 NN prípojky sa podzemného rozvodu závlahovej vody
nedotkn .

So 06 NN Káblové rozvody a So 08 Veľejné osvetlenie budrĺ kľižovat' podzemn rozvod
závlahovej vody - vetvu A6 z AZC DN 250, objekt ,,rrirová sieť 2" (evid. ě. 5202133006)
uvedenej zźx|ahy.
VpríloheVámzasielamesituáciuvM l :2 500avM l : l000sorientačn:ŕmvyznačením
časti záujmového rizemiazáv|ahy, podzemného závlahového potrubia, kanalizačnej prípojky,
navrhovanej splaškovej kanalizácie gravitačnej, navrhovan ch NN káblov ch rozvodov'
navrhovaného NN kábla veľejného osvet|enia, navrhovaného vodovodu, vodovodnej
pľípojky, existujricej TS, hranive staveniska _ stavby, riešen; ch paľciel a navrhovan ch
parciel.
S vydaním rizemného rozhodnutia, rozhodnutia o od atí polhohospodárskej p dy z PPF
a stavebného povolenia na stavbu IBV MILoSLAVoV _ ,,VINNA ALEJ _ II. ETAPA" na
parcelách č,.4261108,4Ż61255,4Ż6/110,426/173,426/212,514/2, l70l23 al7O/2O vk' ri.
Miloslavov srĺhlasíme s nasledovn1 mi podmienkami, ktoré požadujeme zakomponovať do
rozhodnutí orgánov štátnej spľávy:

- v zmysle Zmluvy č. I-ÍINI|007-2017ll1r0 uzatvoľenej d a 05.04.2Ol7 medzi
Hydľomeliorácie, š.p., Vľakunská č,. 29, 8Ż5 63 Bratislava a spoločnosťou VIKINELA
s.r.o' so sídlom Lesná 550, Miloslavov majetkopľávne vysporiadat' objekt ,,r rová sieť
2" (evid. č,. 5Ż02133006): časť podzemného rozvodu závlahovej vody _ vetvy A6 z AZC
DN 250 ačasť podzemného rozvodu závlahovej vody - vevy A6/2 zAZC DN l50
závlahovej stavby ,,ZP lF'Żo II'", ČS 2 stav. ěasť Šwrtok na ostrove 2Ż" áevid. Č. szoz
l33 007) na pozemkoch, na ktoq ch sa nachádza predmetné závlahové potrubie najnesk r
pľed začatím kolaudačného konania navrhovanej stavby.

- Postupovať sa bude podl'a $ 45a ods. l a3 zźtkona č).92l199l Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších pľedpisov v srilade so Smernicou
Ministerstva p dohospodárstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky k ěinnosti rezortnej
majetkovej komisie a jej postupe pľinakladaní s majetkom štátu.

- V pľípade, Že nebudri splnené uvedené podmienky, nebude Hydľomeliorácie, š.p. stĺhlasit'
s vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu IBv MILOSLAVOV _,,VÍI.trNA ALEJ _
II. ETAPA".

Platnosť tohto vyjadrenia je Ż roky od dátumu vyhotovenia
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1 o
I. Z hl'adĺska situovania navľhovanej stavby:
_ V zemí navľhovaného zámeľu sa v sliěasnosti nenachádzaj zariadenia BVS apľeto kjeje
umiestneniu nemáme pripomienky.
II. Z hl'adĺska zásobovania pitnou vodou
- Zbi|aněného hl'adiska je zásobovanie navľhovanej stavby pitnou vodou Z verejného

vodovodu BVS možné.
- Z hlädiska majetkovoprávnych vďahov uvádzame, żeverejn vodovod navrhovanej IBV sa
podl'a pľedloženého návrhu pripája na vodovod (t'č. vo v stavbe), ktor v sličasnosti nie je
v pľevádzke BVS. Ide o vodovod budovan1 v ľámci stavby ,,IBV Miloslavov _ Vínna alej"
(investor: VIKINELA s.r.o.). Zásobovanie IBV pitnou vodou bude možné po uzatvorení
zmluvného vzťahu s vlastníkom tohto vodovodu.

_ K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia pľedmetnej stavby na verejn;
vodovod (t.č' vo v1 stavbe) nemáme pripomienky, pokial'tento bude v prevádzke BVS.

III. Z hl'adiska odvedenia odpadov ch v d
- Zbilaněného hlädiska je odkanalizovanie navľhovanej stavby do kanalizácie BVS moźné.
Zd raz njeme, że odvádzanie odpadov] ch v d je nutné riešiť ako pľísne delenli s stavu, do
veľejnej splaškovej kanalizácie bude možné vypťršt'ď q lučne splaškové odpadové vody.

_ Z hl'adiska majetkovoprávnych vďahov uvádzame, že splaškovákanalizácia navľhovanej
IBV sa podlä predloženého návrhu pripája na splaškovri kanalizáciu (t.č. vo v1 stavbe), ktorá
v sličasnosti nie je v prevádzke BVS. Ide o splaškov kanalizáciu budovan v rámci stavby
,,IBV Miloslavov - Vínna alej" (investoľ: VIKINELA s.r.o.). odvedenie splaškov1cĹ
odpadov] ch v d podmie ujeme uzatvorením zmluvného vďahu medzi BVS a vlastníkom
tejto kanalizácie.

- K navrhovanej koncepcii a technickému ľiešeniu pripojenia predmetnej stavby na
kanalizáciu susednej obytnej z ny (t.č,. vo v] stavbe) nemáme pľipomienky'

- odvedenie daŽďoq ch v d na teľén alebo vsakovacích objektov neposudĄeme, nakolko sa
nedoĘka našich zariadení. Za správnosť technického riešenia zodpovedá pĄektant.

Iv. z hl'adiska budrĺcej pľevádzĘ
l . Budrice majetkovoprávne a pľevádzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu
a veľejnej kanalizźtcie treba deklaľovať a zmluvne upraviť v srilade io Zákonom č.
442/2002 Z'z. o verejn ch vodovodoch a verejn; ch kanalizárciách _ pred vydaním
vodoprávneho rozhodnutia je potrebné na oddelení kooľdinácie vodoĹospodáľskych
stavieb BVS uzatvoriť budlicu zmluvu o odbornom v kone prevádzky.

2. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia predmetného vérejného vodovodu a veľejnej
kanalizácie do zmluvnej prevádzky našou spoloěnosťou je splnenie nasledovn ch
technick; ch podmienok:
a) Všetky novonavľhované vodohospodárske zariadenia, ktoré maj v zmysle zákona ě.

442/2002 Z.z. funkciu veľejn;ch zariadeni, je nutné trasovať vo verejnom
priestranstve, v komunikáciách umož ujricich vjazd servisn1 ch vozidiel.

b) Technické riešenie navrh. zariadeni musí byť v s lade s pľíslušn;mi noľmami (najmä
sTN 73 6005,75 540l,75 6101 avď. STN, tľasovanie podzemn; ch IS sietí tľeba
riešiť v slilade s STN 75 6005, pri budovaní stavebn; ch objektov rešpektovať pásmo
ochrany existuj cich i navrhovan ch VH sietĹv s lade so zák. č,.-442/2oo2 Z.Z. ,,
o verejn; ch vodovodoch a verejn; ch kanalizźrciźph., - $ l9.

c) Uzemie pásma ochrany (v zmysle 44212002 Z'z' a272/1g94 Z.z.) zachovať ako
verejne prístupn; priestoľ umož ujrici vjazd servisn1 ch vozidiel, oplotenie pozemkov
treba riešiť mimo ochranné pásmo potľubia.

d) Żiadame dodrżať 
',Techniđké 

pođmienky pripojenia a odpojenia nehnutelhostí na
veľejn vodovod a verejn kanalizáciu a technické podmienky zriadbvania
a odstra ovania vodovodnej a kanalizaěnej prípojky v podmienkacĹ Bľatislavskej
vodárenskej spoloěnosti, a.s." (d'alej len ,'technické podmienky"), dostupné
v kontaktn; ch centrách a zverejnené na internetovom sídle www'bvsas.sk

e) V DSP je potrebné detailné technické riešenie vodovodn; ch a kanalizaěn ch
prípojok.
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Đ S časťou vodovodn; ch prípojok musí byt'aj vodomerná šachta umiestnená max. l,0
m za hranicou pozemku nehnutelhosti, žiadame dodrŹať zásady riešenia VŠ podl'a
dan; ch schém

g) Upozor ujeme, źe nárok na samostatné fakturaěné meradlo mákaždá nehnutelhosť,
pokial' tvorí samostatn pozemno-knižn parcelu preukázatelh k piou katastľálnej
mapy

h) V ľámci spľacovania ďalšieho stup a PD žiadame detaily technického riešenia
(najmä kladačsĘ plán) pľeľokovať s našou Divíziou distribr'icie vody @DV)
a Divíziou odvádzania odpadov ch v d (DooĐ záxery pľeľokovanĺa
v písomnej forme priložit' k žiadosti o vyjadľenie k DSP (bez tejto pľílohy

- následné spľacovanie vyjadľenia k DSP nebude možné).
Další stupe pľojektovej dokumentácie, vrź ane záverov z prerokovania s DDV a DooV,
žiadame predloŽiť na vyjadľenie BVS.
V prípade novovznilcrtutych skutočností, oproti predloženej projektovej dokument cie, si BVS
vyhradzuj e práv o zmeny vyj adrenia.
Vyjadrenie zn.40979/40Ż0/20l8lMe zo d a 02.10.2ol8 Ęmto stráca platnosť.

l3. Západoslovenská distribučná a.s.. vyjadrenie zo d a l2.10.20l8:
Z hl'adiska ľozvoja siete eneľgetiĘ s pľedkladanou pľojektovou đokumentáciou
pľedmetnej stavby ,, IBv Miloslavov - Vínna alej, v ľozsahu: Napojenie pozemku na
inžinieľske siete, čast' elektľo", ako dokumentáciou pľe rĺzemné ľozhodnutie v zásade
"s hlasíme" za pľedpokladu splnenia nasledovn ch podmienok
- Hoľe uvedená stavba bude napojená z existuj cej kioskovej T50045_005, z nového NN

káblového distľibučného ľozvodu po jeho vybudovaní a uvedení do pľevádzky.
v Ts0045-005 sa do NN ľozvádzača doplní 1 ks 400 A poistkového odpínača. Nov Ir[N
káblov distľibučn ľozvod bude ľealizovan laĺbtom NAYY-J 4 x240 o aĺžlĺe cca 60
m. Nov ltN káblov distľibučn ľozvod bude okruhovan cez 3 ks NN skľine sR.I\tN
káblové ľozvody distľibučného chaľakteru budtĺ vybudované v rámci vlastnej
investície spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. a investoľom.

- Ziadame ľešpektovat' všetky eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti
Západoslovenská distribučná,a.s. (silové a oznamovacie) a dodľžat' ich ochranné
pásma podl'a $ 43 zákona č,.251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Zakľeslbvanie sietí
je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetick; ch zariadení VN
a NN Bratislava-mesto, Hľaniěná 14, pre zariađeniaWN a zariadeniaoznamovacie na tíme
správy sietí WN Čulenova 3'

- Požadujeme dodľžanie ochranného pásma V\rN, VN a NN vedení definovan; ch podľa $ 43
Zźlkona o eneľgetike č'. 251D0l2 Z.z. a o Zmene a doplnení niekton- ch zákonov, s ktoq mi
osaby a mechanizmy vykonávajrice práce srivisiace so stavebn; mi prácami danej stavby
m Žu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie
(oboznámenie) všetk; ch os b vykonávajricich činnosť alebo zdrżuj cich sa na stavbe,
o pľavidlách bezpeěnosti pľáce v blízkosti WN, VN a NN vedení.

- Jednotlivé lcĺblové pľípojky NN vľátane elektromerov ch ronĺádzač,ov vybuduje na
vlastné náklady investoľ pričom deliacim miestom budr'i NN skľine SR.

- Elektľomerové rozl,ádzač'e budrĺ umiestnené na veľejne pľístupnom mieste na hľanici
pozemku zvonka tak, aby boli pľístupné pracovníkom eneľgetiĘ v každ denn a
nočnrĺ dobu - zodpovedn investoľ.

- Hlavn istič pred elektľomeľom bude 3 x 25 A chaľ. B pľe kaźdé odbeľné miesto.
- Pľipojenie budťlcich koncoq ch odbeľatelbv bude riešené samostatne na zák|ade Zml v

o pripojení odbern1ch elektrick1 ch zariadení žiadatel'ov do distribuěnej s stavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby'

- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pľe SP žiadame pľedložiť vykaz _ q mer
vyprojektovan1 ch kapacít s d razom na dĺzty NN kábloq ch distľibuěn; ch vedení
a q kopoq ch pľác.

- Pre potreby budovania energetickych zariadeni poskytne żiadatel' prevádzkovatelbvi
pozemok (koridor) resp. pľiestor, vhodn; pre budovanie energetického zariadenia.
Majetkopľávne vyspoľiadanie pozemku bude ľiešené samostatnou zmluvou.
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- V pľípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budri tvoriť sličasť
distribučného rozvodu el. energie bud osadené na pozemku iného vlastníka, je potľebné
riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemiov pľe
osadenie qlichto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude ětovan]ŕ prenájom
poěas ich Životnosti.

- Budovanie elektľoenergetick ch zariadeni distľibučného charakteru bude zabezpeč,ovať
spoločnosť Západoslovenská distľibučná a.s' na zźlk|ade ,,Zm|uvy o spolupráci" akovlastnťl
investíciu.

- Zmluva o spolupráci bude vypľacovaná po predložení d'alšieho stup a projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie.

- Pred zač,atím zemn1 ch prác na energetick; ch zariadeniach budovan ch v tejto stavbe je
potrebné v navrhovan; ch trasách pożiadať o presné vyĘ čenie a identifikovanie káblov
patriacich spoloěnosti Západoslovenská distribuěná a.s.

- Zemné práce - pri kriŽovaní a slibehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. - požadujeme vykonávať so zq šenou opatrnosťou - ručn; m sp sobom. Pri pľácach
dodrżiavať bezpeěnostné pľedpisy a ustanovenia príslušn ch STN.

Za detai|né technické riešenie v zmysle platn;ch predpisov a STN zodpovedá projektant'

d a 28.01.2019:
S realizáciou akcie podl'a predloŽenej dokumentácie sťlhlasíme pri splnení nižšie uveden; ch
podmienok. Investor /pľojektanť je povinn; infoľmovať o q chto podmienkach pľíslušn;
tnemny orgán a stavebn rirad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sli v priestore
stavby evidované.
Vyjadrenie p\atí za predpokladu, že ned jde ku zmenám v hlavn ch parametroch stavby (
situovanie, zq šenie objektov, ľozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva roky a to sÍlěasne pre všetky d'alšie stupne pľojektu i pre všetky ďalšie
konania. Na jeho základeje možné vydať i:zemné, i vodohospodáľske rozhoänutie a śtavebné
povolenie- Investor (pľojektant) je povinn doručiť ho v odpise všetk m d'alším orgánom
a organiztrciám, ktoré budri na akcii zainteresované, aby sa zabránilo d'alšiemu prerokovaniu.

2018/002376-2 zo d a 01.10.2018:
- S hlasíme bez pripomienok.

l6. SPP-distrib cia. a.s.vyjadrenie č. TDA{S/0570/2018/Gá zo d a 26.11'2018:
S hlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrŽanianasledujlicich podmienok:
vŠnoľncNn PoDMIENKY:
- pred realizáciou zemn; ch präc ďalebo pred zač,atím vykonávania in ch činností, je

stavebník povinn; pożiadať SPP-D o presné vy{ čenie existujricich plynáľensk; ch zariadení
ĺa zźtklade písomnej objednávky, ktor je potrebné zaslať na adľesu: SPP_disiľibtĺcĺa, a.s.,
Sekcia r'idľžby, Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP_D (www.spp-
distľibucia.sk)'

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynáľenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
ďalebo prevádzky distľibuěnej siete, SPP-D vykonáva bezplatn v1Ęčovanie
plynárensk ch zariadení do vzdialenosti 100 m,

_ stavebník zabezpeč,í vypracovanie projektovej dokumentácie pre čely stavebného konania
alebo pre konanie podl'a in; ch právnych predpisov, podlä podrni"nok uveden ch v tomto
vyjadrení,

- stavebník je povinn; pred zač,atím stavebného konania predložiť projektovri dokumentáciu
pre ěely stavebného konania alebo pre konanie podlä in; ch pľávnych predpisov' na
postidenie SPP-D,

- v pľojektovej dokumentácii pre ěely stavebného konania alebo pre konanie podlä in;ch
právnych predpisov požadujeme, aby stavebník:
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o Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynáľenskych zariadení ďalebo ich ochrann; ch
ďalebo bezpečnostn; ch pásiem,

o Pri sribehu a kľižovaní navrhovan] ch vedení s existujricimi plynárensĘ mi
zariadeniami dodrŽal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a
TPP 906 01,

o Zabezpeěil vypracovanie q kľesu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo
v zť ahu k existuj ťlcim plynárenskym zariaden iam,

o Zabezpeěil vypľacovanie situaěného q kľesu so zakľeslením všetĘ ch sribehov a
kĺiŽovaní navrhovan; ch vedení s existuj cimi plynárenskymi zariadeniami,

o Zabezpečil vypracovanie detailn]ch q kresov všetk;ch sribehov a križovaní
existuj cich plynáľensk; ch zariadení a navrhovanou stavbou.

osoBITNE PODMIEIľI(Y:
_ Do pľojektovej dokumentácie pľe stavebné konanie požadujme vypľacovat' a

pľedložĺt' k posrĺdeniu detail v mĺestach križovania sietí s existujt'icimi
plynáľensĘmi zariadeniami,

- Ziadane ľešpektovať všetĘ plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatĘ

l7 .Slovak Telekom.a.s.. vyjadrenie ě.661l905299 zo d a 27.02.2019 :

- Pre vyznaěené záujmové rizemie d jde do styku so sieťami elektronicĘ ch komunikácií (
ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s' ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Počas rea|izácie stavby dodrŽať podmienky uvedené v stanovisku č. 66l 1905299 zo dla
Ż7.02'Ż019
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade, źe zźlmer stavebníka, pľe ktoľ podal uvedenri žiadost', je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma t chto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinn zabezpečit':
lochranu alebo preloŽenie sietí v zmysle konkľétnych podmienok urěen ch zamestnancom

Slovak
Telekom, a.s.

.Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

oods hlasenie projektovej dokumentácie v pľípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnen vykonávať práce srivisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikaěnej prípojky) iba zmluvn; paľtner: Jrĺlius Vaľga'
julius.vaľga@nevitel.sk, 0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa m že nachádzať viac zariadení (káble, potľubia)
s r znou funkčnosťou.
2. Pľi aĘchkolŤek pľácach, ktor mi m žu byt'ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadatel' povinn vykonat' všetky objektívne činné ochľanné opatľenia Ęm, źe
zabezpečíz
oPred zaěatím zemnych pľác vyt; ěenie avyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu

terénu'
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov' ktorí budri vykonávať zemné pľáce, s vyt'- ěenou

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieŽ s podmienkami' ktoré boli na jeho ochranu
stanovené

oUpozornenie zamestnancov vykonávajťlcich zemné práce na možn polohovil odch; lku + 30
cm skutoěného uloŽenia vedenia alebo zaľiadenia od vyznačenej polohy na povrchu teľénu

o Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach v skyru vedení a zariadęní pracovali
s najväěšou opatrnosťou a beźpäamieneěne nepožívali nevhodné naradia (napr' hĺbiace
stroje)

oAby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeěené proti akémukol'vek ohľozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti l,5 m na každťr stranu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telef nne č,ís\o lŻI29
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ooverenie vyškového uloženia zariadenia ručn; mi sondami ( zd vodu, Že spoločnosťSlovak Telekom, a's' a DIGI sLoVAKlA,...:;. 
"";; ;;.j ajil za zmeny priestorovéhouloženia zariadeniavykonané bez ich vedomia

UPOZORNENIE: V prípade,. že počas v stavby je potľebné Tł /šiť, alebo zníŽiť krytie tel.káblov je toto možné vykonať len so sílhlaso'" J;J;l;";'"-'*tnanca ST.3' V prípade požiadavĘ napojenia lokality,iesp. 
"ľi"Ll",_ou vssľ (veľejná siet'ST) jepotľebnésipodat'žiadost'ouľčeniebodu.napojenia@Đ.

ĺ f,|*ľ""j"ľJ:at'platné 
pľedpisy podl'a śľív zs oĺ:đł *r".t"-vr ripľavu vedení

SVP' š'p'' oZ Bratislava jako správca vodn ch tokov a povodia po oboznámení sas predloženou dokumentáciou pľedkiadá nasledoune uy3uä."n 
'1' K umiestneniu stavby ä jej technickému riešeíii;.;;" pripomienky.2' K sp sobu odvedeniá.d ażá,ovychv d nemáme p.'p".iilLy.3' Pri v] stavbe autivaní stavbyiiadame dodržať urtänou"niu zźtkona č:.364/2004 Z.z. ovodách a o Zmene zákona sNR č. 372/lgg0 i.r._i-prnrtupkoch v znenineskoršíchpredpisov (vodn zákon).4' Všetky stavebné práce v Chľánenej vodohospodárskej oblast i Žĺtngostrov musia byt,

- v sťllade s $3l zákona ě' 364/2004 Z.z. o vodách.5' Vystavbou ani poěas jej užívania'*u:|v nesmie d jsť kzhoršeniu (zneěisteniu)_ kvality povrchovych ani podzemn; ch v d.6' Pre dimenziu vsakovac ích zariaděnl.a zistenie hladiny podzemnej vody požadujemek stavebnému konaniu vypľacovať hya.ogeotog;Ĺli'pär"a"t, kto4 musí potvľdiťdostatočn kapacitu vsakovacieho zariadenia. " J t'
7 - Upozor ujeme, že odvádzanie daŽdbv]ch Y d je potrebné riešiť tak, abyn*.uo'ulo k ich odtoku na cudzie por",nky 

" 
Lo'*ĺrácie aniu eu." int"nrívnych

il"J'ff"o'enie 
spľávcu toku nenahrá dza vyjadrenie, s hlas ani rozhodnutie oľgánov štátnej

zod a08.II.2018:

S v stavbou srĺhlasíme za podmienok plne ľešpektovania existujr'icej veľejnejtelekomunikačnej siete KDS ( káblového distribučnéhosystému) a plne ľešpektovania jejochľann ch pásiem a za podmienok splnenia zákonn ch podmienok na v stavbu danéplatn mi zákonmi SR.
l' Pľojektov dokumentáciu-(d'alší stupe ) żia.dame doplniť o vzorové rezy kriżovaniaa s behu so sieťami KDS a dophiŕ aj o zákes .i"á ŕbš. orientačné zakreslenieKDS (hlavnej trasy)' sme vykonali dä.predlož"|'"í;;"rk ovej dokumentácie prezemné konanie' 

.okrem irípojok kjädnotliqli'ł äu:ä,o., ktoré sli riešenéindividuáIne a ktoľé je.potrebné respektovať' s,á""o"ĺť']ä a,ĺ"1 povinny vykonaťazabezpeěiť všetky objektívne ličinné o"l'.u*e-oputäia asplniť nasleduj cepodmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlasiníkom existujricej siete KDS,spoloěnosťou PRoGREs-Ts, s.ľ.o. (d'aĘj l"n pŘođnešj 
"," najmä:2. Pred zaěatím prác 

ł"^ ľľtĺu si oil;eanaľ pil"r,*"*"íyt1le"ni" sietí a zariadenípísomne na adľese: PROGRES-TS, s.r]o., Kosodľevin ovál4ź, 821 07 Bratislava, min.l0 pracovn;ch dní'pľed požadovan m termínom vyĘ čenia, podlä rozsahu adruhuvytyčenia' Pre vyĘ-čeĺie optickéhď vedenia .;" pot.June )abezpeč:iť aj geodetickézameranie siete KDS. K žiađosti Žiadamep.ipo;ĺľioto 
"y:áa.""ĺ".3' Je potrebné zaslať písomnli informeciu o plenouuno- t"r.in" zač,atiaprác, najnesk ľl0 dní pred zač,atim stavby na adresu PRoGRESu.4' Je potľebné dodľžat'oc-hľanné pĺ.-" podlä ust' $68 zákona ě. 351/2oll Z'z'a pľíslušn] ch noriem STN, tzn. i" .u n"bud umiest o iať žiadne vedenia a anirealizovať źiadnestavebné práce - vÝkogy v ochrannom pásme, t.z.n. O,Sm na kaŽdstranu od osi vedenia KDŚ a 2 m-do i'iuLv ra" tä_'"p.iestorovych d vodov savykopy v ochrannom pásme budri realizovať zap.ĺto.náJti^pracovníkov PR9GRES.
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o uvedenom bud vopľed informovaní pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti
PROGRES, na tel. ěís\e 02/431 9lŻ5I. Podmienkou je objednanie si te;hnického
dozoru u spoločnosti PROGRES.

5. oboznámiť pracovníkov vykonávajricich zemné práce s vyĘ ěenou a vyznaěenou
polohou siete KDS, aby pri pľácach v mieste v skytu vedení a zariaäení KDS
pracovali so zv; šenou pPatľnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náľadia
azariadenia (najmä hĺbiace stroje apritláčacie sĺojej avo vymedzenej ploche
ochranného pásma vedení azariadeniKDS vykonávali len ľučnÝ v kon!

6. Upozorniť zamestnancov vykonávaj cich zemné práce na mozrllĺ polohovri odch lku
+30 cm od skutočného uloženia avyznač,enej polohy.

7 . overiť si uloženie siete KDS ručn1 mi sondami ( vzhlädom na to, źe nezodpovedáme
za zmeny priestorového uloženia KDS vykon ané bez nášho vedomia).

8. V prípade, ak d jde ku kľižovaniu qkopu s existujticimi telekomunikueny.i sieťami
azariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred priz:ĺať kukladaniu azásypu
pracovníkov' ľesp. zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. ě.02/431 9125l'Bez
uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

9. odkryté časti vedení siete KDS zabezpeěiť pľoti pľevisu, ohľozeniu apoškodeniu
nepovolanou osobou.

10. V pľípade odkrytia existuj cich telekomunikaěn; ch vedení KDS spoločnosti
PROGRES, prizslať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. ě.
02/431 9l Ż51na kontrolu pred zasypaním (zakrytím)'Bez uvedenej prítomnosti nie
je možné zásyp vykonať.

1 1' Pľed záhľnom previesť zhutnenie zeminy pod tľasou KDS, spätn1 zásyp tľasy
realizovať trieden; m štrkom, obnoviť značenie ochrannou f liou, prípadne markeľmi.

12. Zabezpeč,iť dodrŽanie zźlkazu zriad'ovania skládok a budovania ak chkolVek
zariadení nad trasou KDS.

13- Zabezpeěiť dodľžanie zákazu prechádzania ťažkymi vozidlami, k; m sa nevykoná
ochľana proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

14' Dodržať nivelitu teľénu kv li dodľžaniu dostatoěného krytia siete KDS.
15. Pri poškodení telekomunikačn; ch vedení azariadení KDS spoloěnosti PRoGRES

bezodkladne oznámiť kaž:dé poškodenie na tel č,ísle 02143191 25l. v pľípade
poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť cel; risek kábla medzi dvomi
najbližšími distribučn1mi skľi ami, v prípade optického kábla je potrebné vymeniť
cel optick kábel v riseku medzi optick; mi spojkami' Predmetné nyrn"ny
a srivisiace s Ę m náklady sa vykonajli na náklady zmluvného dodávatel'a stavebníka'
o uvedenom bude stavebník bezodkladne informovan1 .

16. V kopy reaIizovať na celej stavbe v miestach vyskytu vedení KDS zásadne ručne
b ez p oużitia q kopovych stľoj ov.

77. Tam, kde nie je možné vykonať pľetláčanie komunikácie bez możného poškodenia
už existujriceho vedenia KDS, prechod ľealizovať iba prekopaním.

18. Nedodľžanie uveden ch podmienok ochrany jestvuj cej siete KDS je poľušením
právnej povĺnnosti a platn ch zákonov SR s následn m vyvodením sankcií.

l9. Toto vyjadrenie má platnosť 6 mesĺacov odo d a vystavenia.

20. Slovensky zväz telesne postihnut' ch. wjadrenie ě. 030/20l9 zo d a 20.02.2019:
- navľhovaná 

'tuffini"te poziuauut y na stavby utívané osobami
s obmędzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/Ż002 Z.z. apľílohy
k vyhláške č. 53212002 Z.z', ktorou sa určujri všeobecne technické požiadavky
zabezpeěujtlce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou po_hybu,
- dopoľučujeme vydanie rĺzemného ľozhodnutia
V pľípade požiadavky budricich užívatelbv bytov aby ich mohli užívať osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu je možnosť t to požiadavku riešiť individuálne stavebnou pravou
prípadne technick mi prostriedkami.

đrpnie zn ÁÄą ĺ1n? 
'íllo.

)7 7Ąnqrlaą cLá pncľopfiLł
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Vzáujmovom zemi neprichádza ku styku so slabopr doq mi oznamovacími káblami ZSE'
Informatívne zakľeslené d a I4.3 'Ż019. Kábel nie je potľebné vyb ěiť' Toto vyjadrenie platí 1
rok. Silnopr d je nutné overiť v Západoslovenskej distribuěnej' a.s.

Ix. PoD1\{IENKY sTAvEBNÉHo unĺnu:
l/ Projekt stavby pľe stavebné povolenie vypracovať v koordinácii s vydan mi právoplatn; mi
Stavebn; mi povoleniami obytn; ch z n dotknutého lizemia.
Żĺ Kżiadosti o stavebné povolenie stavebník preukáže vzlahkpozemkom, ktoré nevlastní,
formou ,, iného prttva" v zmysle $ l39 ods' l zákona č,. 5011976 Zb' v znení neskorších
predpisov (stavebn zźtkon)
3/ V pľojekte stavby pre stavebné povolenie stavebník dodľží podmienky vypl1fuajrice zo
stanovísk dotknuĘch orgánov a organizácii a zárovel zapracuje ich poŽiadavky do PD pre
stavebné povolenie.
4/ Projektovri dokumentáciu pre stavebné konanie a povolenie pľedloŽí stavebník stavebnému
ílľadu spolu s posrĺdením splnenia podmienok rĺzemného rozhodnutia.
5/ Pľojektová dokumentácia musí byť vypracovaná v s lade s $ 47 stavebného zákona, s $ 9
Vyhlášky MŽP SR č.453/2000 v znenínäskorších predpisov'
6/ V prípade, ak bude novobudované veľejné osvetlenie odovzdané do spľávy a majetku
obci Miloslavov, požadujeme v projekte stavby pľe stavebné povolenie ľiešit'veľejné
osvetlenie s použitím spoľn ch typov svietidiel s elektronick m pľedľadníkom a LEI)
svietidlom.

x. RoZHoDNUTIE o NÁMIETKACH ÚčłsľľÍxoV KoNA|IIA:
V konaní neboli vznesené Žiadne námietky ěastníkov konania ani dotknuĘ ch orgánov.

xI. PLATNosŤ ÚzrnmĺÉrro nozHoDNUTIÄ:
Toto ľozhodnutie platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného zźlkona tľi roky odo d a, ked'
nadobudlo pľávoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial' bude v tejto lehote podaná žiadosť
o stavebné povolenie'.
Cas platnosti zemného rozhodnutia moŽno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného zźtkona prediziť
na zźtklade dostatočne od vodnenej žiadosti navrhovatel'a podanej pred uplynutím uvedenej
lghoĘ spľávnemu orgánu' ktoq lizemné rozhodnutie vydal.
Uzemné rozhodnutie je v zmysle $ 40 ods'4) stavebného ztlkona zźtväzné aj pľe pľávnych
nástupcov jeho navrhovatelb a ostatn1 ch častníkov zemného konania.
Toto rozhodnutie stráca platnosť d om, ked' stavebnému riradu bude doručené oznámenie
navrhovatel'a alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zźlmeru, ku ktorému sa
rozhodnutie vztahuje.

Od vodnenie:
Navrhovateľ: VIKINELA s.r.o., Lesná 550,900 42 Miloslavov, IČo: 46 0ol263

v zast. REALCONZULTING s'r.o.' Ing. Eva Takáěová, Stromová 3, 900 42 Dunajská Lużnä
podal d a 18.0Ż.2019 na tunajší stavebn1 rad návrh na vydanie ľozhodnutia o umiestnení
stavby :,, IBV Miloslavov _ Vínna alej _ II" na pozemkoch parc. ě. 4261110, 4261173 k.í]'
Miloslavov.
Pozemky parc. č. 4Ż61110 a 4Ż61173 s v podielovom spoluvlastníctve majitelbv:
VIKINELA s.r.o., Lesná 550, 900 42 Miloslavov; Viktor Riegel, Alžbetin Dvor l859, 900 42
Miloslavov _ podl'a Lv č,' 299l' Navrhovatel' predložil písomn; srihlas spoluvlastníka
pozemkov s umiestnením predmetnej stavby.

D om podania návrhu bolo začaté zemné konanie o umiestnení predmetnej stavby.
Zaéatie zemného konania bolo oznámené častníkom zemného konania a dotknuĘ m

orgánom oznámením veľejnou vyhláškou č,' j.2648-1825l20l9/I<Kzo d a 18.03.2019.
Stavba je v srilade s platnou rizemnoplánovacou dokumentáciou pre obec Miloslavov,

ktorou je Uzemny plán obce Miloslavov, kto4 predmetn ěasť , zemia definuje pre funkciu:
Plochy b;vania s objektami rodinn; ch domov, ktorej prípustnou dopl ujricou funkciou sri aj
zariadenia technickej infraštrukt ry.
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Stanoviská a požiadavky ílčastníkov konania a dotknut'- ch orgánov, uplatnené v tomto
zemnom konaní, boli preskrimané, skoordinované a zahrnu{é do podmienok tohto

ľozhodnutia. V lizemnom konaní stavebn rad preskrimal návrh a piiložené doklady
v zmysle ustanovení $$ 37,38 stavebného zákona priěom zistil, že umiestnením stavby
nebudri ohrozené veľejné zźtujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy ostatn; cĹ
ričastníkov rizemného konania.
Svoje stanoviská oznámili :

- MV SR oR PZ v Senci,oDl, stanovisko č.ORPZ-SC-ODI-I-054l2o1g zo d a Ż8'ol.ŻO:-9- oÚ Senec, odbor CD a PK, vyjadrenie čj.oU-Sc-oCDPK-2o18/0l5830/VAR zo d a
12.10.20t8

- KPÚ Bľatislava, závazné stanovisko ě. KPUBA-20l8/Ż483g-Żl75435lPRA zo d a
Ż1'l2.2018

- yu,vz Bľatislava, zźlväzné stanovisko č'HŻP/ll333lŻol8/Mzo d a 28.09.20 l8- oU Senec, odbor SoŽP, risek oPaK' vyjadrenie čj. OU-SC-OSZP-2018/15488/VIM d a
24.09.2018

- oÚ Senec, odbor SoŽP, sek oH' vyjadrenie čj. OU-SC-OSZP-2018l0l64}7/Mo d a
20.1 L20 1 8

- oÚ Senec-odbor SoŽP, sek PVnŽP, vyjadrenie č. ou-Sc-o szP-Żol9l0l24}-00Ż-Gu zo
d al3.0Ż.20l9

- oÚ Senec-odboľ SoŽP, risek ŠVS, vyjadrenie čj.ou-Sc-osZP-Ż0I8/0l5502N-28ŻlKe
zo dria 17.10.2018

- oÚ Senec-odbor SoŽP, sek oo, vyjadrenie čj'oU-SC-osZP/20l8/l5837-Sl zo d a
05.10.2018

- oÚ Senec, oKR, vyjadľenie č. OU-SC-OKR-2OI8/37I7-207 zod a 12.10.2018- HYDROMELIORÁCIE š.p', vyjadrenie č, j.5ŻoŻ-2l l20/2ol8 zo d a 27 .og.Ż0 18- BVS,a.s., vyjadrenie č,'3177/4020/2019lMe zo d a 19.o2.20l9
- Zźryadoslovenská distribučná a.s., vyjadrenie zo d a l2.l0'20l8- Mo SR, agentlira správy majetku, vyjadrenie ěj. AsM-40-|67ĺ2019 zo d a28.0l'ŻOlg- ORHZZ v Pezinku, stanovisko čj.oRHZ-PKŻ-Ż0L8/0oŻ376-2 zo d a 01'l0'2ol8- SPP-distľibricia, a's. vyjadrenie č. TDA{S /0570lŻ0l8lGá zo d a 26.ll.2Ol8- Slovak Telekom,a.s., vyjadľenie č;6611905299 zo dnŻ7.02.2Ol9
- SVP, š'p., vyjadrenie č. CS SVP oZ BA 54/Ż0181156 zo d a 08.1 l.20l8- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo d aŻ2.03.2019
- Slovensky zvaztelesne postihnuĺ- ch, vyjadľenie ě' 030/2019 zo d aŻ0.02.20lg- Zźryadoslovenská energetika, a.s., vyjadľenie zo d la 14.03.Ż0l9

Na základe zistenych skutočností stavebn1 ľad rozhodol tak, ako znie q roková ěasť
tohto ľozhodnutia.

Toto rozhodnutie oumiestnení líniovej stavby platí vzmysle $ 40 ods'l) stavebného
zźtkona tľi roky odo d a, ked' nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial'bude
v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie' Čas platnosti riżemného rozhodnutia
moŽno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného zźtkona pľedíziť na Žiadosť navrhovatel'a podanri
v pľimeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle $40 ods.4) stavebného zákona zźtvázné aj pľe právnych nástupcov jeho navľhovatel'a
a ostatn; ch častníkov rizemného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplaten správny poplatok vo q ške 100.- Eur
podl'a položky 59 ods.a), bod 2' zákona č,'14511995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení
neskorších predpisov.

Poučenie:
Podlä $ 53 a nasl. zákona ě.7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskoľších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanię (ľiadny opravn;
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo d a doľuěenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na
tunajšiu obec _ obecn; rad Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181.
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Rozhodnutie je po vyěeľpaní riadnych opravn ch prostľiedkov preskrimatelhé správnym
s dom podlä ustanovení Správneho slidneho poriadku (zákon č:. 162/2015 Z.z.).

aďansk
obce

Rozhodnutie sa doľučí :

ěastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1/ VIKINELA s.ľ.o', Lesná 550, 900 42 Miloslavov
2/REALCONZULTING s.ľ.o.,Ing. EvaTakáčová, Stromová3,900 42 DunajskáLužnźt
3/ Znátmym aj neznámym pľávnick1 m afyzick m osobám, ktoq ch vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb m žu byť rizemn; m
rozhodnutím pľiamo dotknuté

Toto rozhodnutie má povahu veľejnej vyhlášky podl'a $ 36 ods. 4 stavebného zt <onav znení'
neskorších zmien a doplnkov a podl'a $ 26 ods. 2 zźtkona č)'7111967 Zb. o spľávnom konaní
v znení neskorších predpisov sa vyvesí na riľadnej tabuli a z-łerejni na webovom sídle obce
Miloslavov po dobu l5 dní. Posledn; de tejto lehoty je đ om doruěenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dn:(|, q , Z\f Rozhodnutie bolo zvesené d a:

2Pečiatka, podpis()

CO: - stavebn; rirad - spis

Na vedomie:
l. VIKINELA s'r.o., Lesná 550, 900 42 Miloslavov _ nemá ričinky doručenia
2' REALCONZULTING s.r.o., lng. Eva Takáěová, Stromová 3' 900 42 Dunajská Lužnźl

_ nemá činky doručenia

Pľílohy
situácia
overená PD pre ÚR
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