
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov ĺ.81

c j. su-703 - 2 I 2 3 120 19 lY\K V Miloslavove 17.04.2019

ROZIJODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný rirad l.stupňa podl'a $ l l7 ods.1 zttkonač,.50ll976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoľších predpisov (stavebný zákon), v spojení
s $ 5 písm.a) zźlkona ě.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poľiadok
a b1ývanie a o zmene a doplnení zákona č,'5011976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskoľších predpisov, na zźtkl'ade vykonaného konania, podľa ustanovení $37' $ 39, $ 39a
ods.l,2 stavebného zźlkona vspojení s $ 4 vyhl.MŽP SR č,.453/2}oo Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoľé ustanovenia stavebného zźtkona a podl'a $s 26 ods. 1 a $$ 46, 47 zźtkona č,.7l/1967 Zb'
o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov (správny poriadok) vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby :

''FTTH-SC-KBV-Sq uaľe-Miloslavov"
veľejnou vyhláškou

miesto stavby: napozemkoch paľc.č. podl'a reg. CKN :t33ll9,1331116,133/3' 133/516' 133/513'
l33l342, L33l453,l33l4s2,133ls26,1331344,1331428,l33/34l,l33ll19,1331343; k.ú. Miloslavov

navrhovatelbvi : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bľatislava, lČo: :s 763 469

účel stavby: inžinierska stavba - podl'a $ 43a ods.3 písm. h) stavebného zźĺkona

Popis stavby :

Predmetom riešenia je vybudovanie optickej siete FTTH v obci Miloslavov. Do novej siete bude
pľipojených 5 objektov. Výkop bude prevažne v nespevnenej oblasti v dĺžt<e cca 505m.
Na výstavbu telekomunikaěnej optickej siete budú použité rv'ázky trubičiek 4x7/4,2xl2l8, l2x7/4,
7x7/4 sintegrovanými mikotrubičkami, 12 vláknový optický minikábel alŻ v|źtl<nové optické
zviizky. Pľe budovanie vnútorných rozvodov budú zatiahnuté DB 5/3,5mm Duraflat.
Do existujricej HDPE bude zafilknutá kombinácia mikrotľubičiek 4x7 a2xI2. K novému PODB do
nového výkopu bude položená DB I2x714. V záujmovej lokalite od PoDB povedie sekundáľna časť
trasy využitím nových DB 7/4. od ChPoDB do jednotlivých b. j. budri vybudované chráničky po
dátové ronädzaée. V exisĘúcom PoDB budú vypichnuté vlákna 7-12 a budú pľevarené na nový
minikábel vl. 1-6, ktoĘý bude zafúknuĘý do nového PODB oRU 3 SDF. Sekundáľnu sieť budú tvoriť
vláknové z-ĺäzky do ChPoDB podl'a poětu býov.
Navrhovaná trasa bude prevaŽne umiestnená v nespevnených povrchoch, minimálne bude zasahovať
do spevnených povrchov a komunikácií. Prechody cez chodníky a komunikácie budú riešené
podvrtom, len v nutných prípadoch rozkopávkou.
Kľižovanie miestnych a účelových komunikácií s upľaveným pevným povrchom bude vykonané
podvŕtaním. Kľižovanie vykonané pľekopaním bude moŽné iba za súhlasu pľevádzkovatel'a
komunikácie. Porušený povrch komunikácií a chodníkov bude po výstavbe uvedený do pôvodného
stavu. Chodníky, úzke komunikácie a spevnené plochy budú kľižované podvŕtanim z káblovej ryhy.
Rozmery výkopov pre optické káble sú uvedené v Súhrnnej technickej správe projektovej
dokumentácie. Nad zväzkami trubičiek sa položí ochranná fólia' následne sa urobí zhutnenie zeminy
a úprava povrchu. V celom priebehu trasy budú pokladané zväzky mikľotrubiěiek oznaěené

I



výstľažnou fóliou oranžovej farby. Pod chodníkmi a komunikáciami sa káblové rozvody uložia doochranných trubiek' 
.Všetky prebytky výkopov .u .ń,..ilií v ľámci stavby na spätné zásypy, resp.konečné úpravy plôch zasiáhnuĺýón .tuubou.

PĘektovaná tľasa je znázomenina výkrese č. N.3 _ celková situácia.Pľípadné porušenie'povrchu komunikácií i'Ť9ĺTíĘ" o*";; výstavbe uvedené do pôvodného stavu.Vedenie trasy pozdiž pozemných komunikácií bude ,i"l",ie-u zmysle cestného zźtkona č,' 160/1996s úěinnosťou od l.7.1996, ktoý mení a dopĺĺa ,ák;; č.^í;aigil za. v znení zźlkona č,' 27/lg84 Zb.Pri výkopových prácach sa Ĺude dbď'na to, uuy n"Josĺo k poškodeniu zelene, stromov a ichkoreňových systémov' Po vykonaní stavebno _ ń""iáz"v"íp.a" .u všetky spevnené plochy, rastlinnýteľén ako aj ostatné ýpy povrchov uvedú do pôvodnéh" íavli.Uloženie jestvujúcich sietí sa bude v max' miere rešpektovať . Zemné pľáce v blízkosti existujúcichvedeníje nutné vykonávať ľučne.

Stavebník je povinný majetkoprávne sa vyspoľiadať v zmysle $ 66 ods. 5) zákona č,. 35t/201t Z'z.o elektronických komunikáciách v znení-näskoľsĺcn p;;6;;"", ,, Ak je vlastník alebo užívatel,nehnutel'nosti v dôsledku výkonu pnźv podnik, poil'o idse*u I obmedzený v obvyklom užívanínehnutel'nosti, md -pľóvo na iediorazwtű primźranrł iiirod, za nútené obmedzenie užívanianehnutel'nosti' Ndrok na jědnoľazovtł ńóhradu si iusí vlastník nehiiiel,nosti uplatnit,v príslušnom podniku do jediého roka odo dňa, ked, sa dozvedel o skutočnosti, že došto k vznikunúteného obmedzenia użívania nehnutel'nostĄ najneskôr však do troch rokiv odo dňa, keďk vzniku núteného obmedzenia užívania nehn-ueľnosti došIo. Ak s(I podnik a vlastníknehnuteľnosti na výške primeranej nóhrady n11onoini,-i" wdĺ z nich opľdvnený podat, stłdunóvrh na rozhodnutie dośi"rti"h mősiacov odo dňa uptatnenia si nóľoku v príslušnom podniku.,,

A) PRE UMIESTNENIE sTAvBY sA URčUJÚ ľrnro PODMIENKY :1/ Stavba sa umiestňuje podlä oveĺenej projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie,vypľacovanej zodpovedným projektántom : Ing. Kataľína Kolenčiak, ľeg.č. 5068*sP*A 2, január20l9' overenej v.územnom kbnäní, ktorá tvorílleoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia. Stavba saumiestňujetak, ako je to zakreslené vo výkresoch č. N.l, Ń.z, N.g napodkladeĹatastrálnej mapy,ktoré tvoria neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia'
2/ Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. Každú zĺnenu umiestnenia stavby nie jemožné uskutočniť 

9"1 ľ::9:ľ'edzajriceho oásúhlasenia na stavebnom úľade.3/ Y zmysle zákona č'' 3Ś1/2ol1 Zb. z' o elektronick'"h il;""ikáciách je uvedená stavba stavbouverejnej telekomunikačnej siete, pre ktorú sa p-odľa s sá pĺsm. b) stavebného zákona stavebnépovolenie ani ohlásenie nevyŽađuje -,,sfuv;bré pävoiuiĺe rnt ohlósenie sa nevyžaduje prinadzemných a podzemných iedena"h 
.etektľonfuĘäi iomuntkačných sietí, ,rárrr" oporných avyĘčovacích bodov"' Na základe vyššie uvedenéńo j";;žn" so stavbou 

'zač,ať 
po nadobudnutipľávoplatnosti tohto rozhodnutia' kto;ú potvrdí stavebný ú;;J u zźthlavítohto rozhodnutia.4/ Stavba bude uskutočnená dodávatel'ským spôsobom ."ziłtávitel' stavby bude stavebnému úradu

- ' oznámený do 15 dní od ukončenia vyberovéńo konania.
5/ Stavebník je povinný písomne ožnámiť listom tunajšiemu stavebnému úradu teľm ín zaěatiastavebných prác.
6/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu označ,iť štítkom ,,Stavba povolená,, s ýmitoúdajmi : názov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitelä; meno koordĺi'áto.u bezpečnosti
-, !'á""; _kto a kedy stavbu povolil; termín zaěatiaa dokončenia stavby7/ So stavbou možno zaěať iž.po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.8/ Stavebník je povinný pľeďzačatím stavbý poži"d"t, -"jil"ľ"' podzemných inžinieľskych sietío ich pľesné vydčenie a počas výstavby ľespektovat'i".t"uiĺ." inžinierske siete a dodržiavat,
^, 

j'h ochľanné pásma v zmyste.prístušných pĹt'y"n pJJpi.on 
' noľiem.9/ Stavebník je povinný 

"abežpeč,i? poěas1ealiźá"i" 
't"'6';;;"renie takých opatrení, ktoĘŕmi budeminimalizovaný negatívnł nplyrr stavby na okolie a na životné. prostredie. odpad vzniknuý priľealizácii stavby bude odváž iný nu riadónú skládku, ,"Áĺnu , ,ýkopov káblovej ryhy bude použitána jej spätný zásyp' Pre sklaáovanie stavebného materiálu budú používané ibá vopred určenéplochy. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu'
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l0/ Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie
takých opatrení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana Źivotné
prostľedie. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať ěistotu na stavbou zneěistených
verejných komunikáciách a verejných pľiestranstvách a dokončovanie stavby zabezpečiť bez
porušenia plynulosti cestnej a pešej premávky.

l1l Pri uskutoěňovaní stavby musia bý dodľžané ustanovenia vyhlášky Ministeľstva pľáce, sociálnych
vecí a ľodiny SR ě.l47l2013 Z.z' v znení neskoľších predpisov, ktorou sa ustanovujú podľobnosti
na zaistenie bezpeěnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoých pľacovných ěinností.

12ĺY pripade nálezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody ako
i aľcheologických nálezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úľadu alebo pľíslušnému orgánu.

13/ Stavenisko musí byť zabezpeěené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k
ohrozeniu żivota, a to prípadne aj úplným ohradením

l4l Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby, právoplatné územné ľozhodnutie o
umiestnení stavby a o stavbe musí byť vedený stavebný denník.

15/ Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný mateľiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné pľávo.

l6l Po celú dobu výstavby musia bý zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohlädu
a vykonávaný autoľský dozor projektanta.

17l Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do
vlastníckych alebo iných pľáv dotknutých pľávnicĘch, alebo ĘzicĘch osôb. V prípade
potľeby stavebníka vstupovat' na cudzie pozemĘ je stavebník povinný zabezpečit' písomnú
dohodu s jeho vlastníkmi.

l8/ Stavebník je povinný zabezpeěiť dodržiavanie čistoĘ a poriadku v okolí stavby, počas ľealizácie
stavby tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.

l9l Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné ěistenie komunikácií v bezprostrednom dotyku
riešeného uzemia, tak aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované ľesp. trvalo poškodené.

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

2ll v prípade, te pri real'izácii dôjde k zvláštnemu uŽívaniu verejného priestľanstva, je potrebné
poŽiadať tunajší rirad o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopávkových pľác)
v zmysle $ 8 ods. I zźlkona č,. 1351196I Zb. o pozemných komunikáciách v zneni neskorších
predpisov, a to spravidla 4 ýżdne vopľed.

B) PODMIENKY vYPL\ŕvAĺÚca Zo STANoVÍSK DoTKNUľÝcH oRcÁNov :

1. okesný úrad Senec-odboľ starostlivosti oživotné prostredie-úsek odpad. hospodárswa. čj' oU-
SC-OSZP-2Ol 8/01640l/IVĺo zo dňa 2l'1 l'201 8 :

- nemá námietky k umiestneniu stavby v navľhovanom území podl'a predloženej dokumentácie
Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. Ż zákona o odpadoch povaŽuje zazáväzné stanovisko pre účely
územného konania podl'a zákona č,. 50ll976 Zb. o inemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení
neskoľších pľedpisov, nenahrádza povolenie' súhlas a nie je rozhodnutím podl'a predpisov o správnom
konaní.

2. okesný úľad Senec-odbor staľostlivosti o Životné prostredie-úsek ochľany prírody a krajjny ěj.
oU-SC-OSZP-20l 8/1554I/VIM zo dňa 27'09.20l 8 :

1. Stavba sa navrhuje umiestniť mimo zastavaného uzemia obce a v '6zemi, pre ktoré platí prĺ.ý stupeň
ochrany v ľozsahu ustanovení $ 12 zákona
Ż.Rea|izźrcia stavby nepredstavuje činnosť podl'a zźlkonav území zakázanú'
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej, druhovej ochľany ani ochrany dľevín
a nevyžaduje si vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody
a kľajiny.

a
J



!' V prípade výkopových prác v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010ochrana príľody _ ošetrovanie, udržiavanie aochrána stromovej u"g"tá"i", uoa ł.l pľi stavebnýchpľácach sa drevina chľáni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pľi používanístavebných mechanizmov, nástľojov apomôcok sa musí dbať na-minimálizáciu poškodenia drevín.V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové pľácev blízkosti stromov a kľíkov sa budú uskutoěňovať ľučne s dôrazom na ochranu ich koľeňovýchsystémov' Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich dľevín. Nńsene ftávnaté poľasĘ budú upravenédo pôvodného stavu s opätovným zatrtlvnením'

Navľhovaná investícia je z hl'adĺskaochľany vodných pomeľov možná za splnenia nasledovnýchpodmienok:
l./ Výstavba musí bý'v súlade s Úpo obce Miloslavov
?/_B-ld_" d"drżané príslušné ustanovenia zákona č;364/2004 Z'z. o vodách a o zmene zźlkonasNR ě.372/1990 Zb' o pľiestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), 

".t. 
Ý'Ĺhšk' MŽ'šřič)'556/2002 Z'z' o vykonávaní niektoľých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace pľávnepľedpisy a technické normy.

3'/ Pri realizácii stavby źiadame rešpektovať všetky jestvujúce inžinierske siete aich ochrannépásma, resp' zohl'adnené požiadavky ich vlastníkov a prěvadruovatelbv.

{|v 
nrĺľaoe, ak stavba zasahuje do územia zźxlah,tieba predložiť stanovisko Hydromeliorácii, š.p.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenabrádza povolenie, ani súhlas orgánuštátnej.vodnej správy vydávané podl'a uôdného zźlkonaa poolä 9 73 ods' 17 zákona ě' 36412004 Z.z'o vodách a o zmene zákona SNR č. 37211990 zb. o priesńito"l' v znení neskorších predpisov(vodný zźlkon) sa považuje za záväzné stanovisko. Podlä $ l4ób ztlkona č,. 50/1976 Zb. o tlzemnimplánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľších predpisov ;e oľsan záy'ázného stanoviska presprávny orgán v konaní podlä tohoto zákonazáviizný.

K predloženej PD stavby, nemáme z hlädiska ochľany ovzdušia żiadnepripomienky. V zmysle zákonač). I37/20l0 Z.z. o ovzduší v zneníneskoľších predpisov nevzniká Žiadny stľedný ani velký zdľojznečisťovania ovzdušia.

09.10.2018:
Pred realizźrciou stavly. treba potiadať o trvalé odňatie polhohospodárskej pôdy nanepolhohospodárske použitie podl'a $ tz oa'. 1 a 6 alebo ovydanie stanoviska podlä $ 18 ods.2k použitiu polhohospod1skej pôdy nä nepolhohosqoaá..ky noäl nu čas kľatší ako jeden rok, podläzźtkona sR ě' 57l20l2 

'Z'z', ktoým sa mení aaopĺĺa zau' ĺ' 220/2004 Z.z. ooch-rane avyuživanipolhoh.ospo{árskej pôdy a o '-ěn" zźlkona č,. 245/2003 Z.z' ointegrovanej prevencii a kontroleznečisťovania životného prostľedia a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov.

Kstavbe 
',|TTH-SC_IGV-Square_Miloslavoŕ, tuĺĺ*luu*" nebudeme mat, námietĘ, ak budúsplnené nasledovné podmienky BVS:

1' Akúkol'vek stavebnťl alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a veĘnej kanalizácie,vrátane ich pásma ochrany, je moŽné vyk9náy.ať len v"spolupľáci a podlä pffiou príslušnéhopľacovníka BVS' Divízia distľibúcie vody (d'alej len ,pDÝ"; 6. rothaj, kántakt: 0gll 778612) aDivíziaodvádzania odpadových uođ 1oĺe; l"í,,ooolľ,) ( p.vul"t, kontakt:0903ss7 077).
2' Pľi akejkolVek stavebnej alebo 

'inej - činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolíziis vodohospodárskymi zariadeniami póžadujeme r"špektovuť nuš" zariadenia a ich pásma
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ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súěastí podľa $ 19 zákona é'44ŻlŻ002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizźrciách.

3. V tľase vodovodu akanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce,
umiestňovať stavby a objekty trvalého chaľakteľu, umiestňovať konštľukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
veľejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé poľasty,
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpľavy a podobne.

4. Z dôvodu určenia pľesnej polohy vodohospodáľskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú
stavbu je potľebné vyĘýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizźrcie
a súvisiacich zariadeni v teréne podl'a zźtkona é. 44212002 Z'z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v znení neskoľších predpisov' Uvedenú službu, resp. žiadosť
o vytýčenie, odporuěame objednať cez podatel'ňu BVS na zźtk\ade objednávky na pľáce
(tlačivo nájdete na našej webovej stránke rvrvrv.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

5. K objednávke na vyĘýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanaliztrcie je potrebné
doložiť situáciu širších vďahov a kópiu katastrálnej mapy so zákľesom verejných
vodohospodárskych zar iadení v danej lokalite'

6. Pri tesnom súbehu a kľižovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi
zaľiadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického
vybavenia, vľátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové pľáce v pásme ochrany vodohospodáľskych zariadení a pri kľižovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvoľenom výkope. Pri zemných prácachje potľebné v plnom
ľozsahu rešpektovať rozvody vodovodov akanalizácií, armatĺlry, poklopy, šachty,
signalizaěné zariadenia, prenosy' jestvujťlce objekĘ a pod. odkryté miesta na vodovodných
potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a Doov.

8. Zahźýenie výkopových prác żiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDV a DooV.

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb
v ochrannom pásme je stavebník, v ztlujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na
svoje náklady bezodklađne prispôsobiť novej úrovni povrchu teľénu všetky zaríadenia
a príslušenstvo verejného vodovodu a veľejnej kanalizácie majúce vďah k teľénu, k pozemnej
komunikácii alebo inej stavbe. Tieto pľáce môže stavebník vykonánať iba so súhlasom
vlastníka veľejného vodovodu alebo veľejnejkanalrizácie, prípadne prevádzkovatel'a.

Kobjednávke na vyĘýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanal'izácieje potrebné doložiť
infoľmatívny zákres GIS BVS, ktoný Vám zasielame v prílohe.
BVS si vyhradzuje pľávo zmeny vyjadrenia nazák|adę novozistených skutoěností.

'l 7ĄnqÄnęlnrrpnaL4 rlicfrihllňná ą ś 7^ Áňą ĺ l tn 
'nla

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

kľižovaniu a srĺbehu s 22 kV lcáblovým vedením spojovacieho pola tiniek č'. 228-437
a miestnym distľibučným NN káblovým vedením žiadame dôľazne dodľžanie nižšie
uvedených podmienok.

Ż. Ziadame rešpektovat'všetĘ eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenslĺĺ
distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č,.Ż51/2012 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakreslbvanie sietí je možné vykonať pre zariadenia
VN aNN na tíme správy eneľgetických zaľiadení VN aNN Bratislava _ mesto, Hraničná č.l4,
pre zariadenia WN azaľiadeniaoznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č.3.

3. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých vVN, VN a NN vedení definovaných podl'a

$ 43 Ztlkona o eneľgetike č. 25ll2012 Z'z. a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu
prísť do sĘku' Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie (oboznámenie)
všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti
práce v blízkosti WN' VN a NN vedení.
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4' Pred zač'atim zemných prác na eneľgetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné
v navľhovaných tľasách poźiadať o presné vyĘýčenie a identifikovan-ie káblov patriacichspoločnosti Západoslovenská distribuěná,a.s.

5' Pri kľižovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby s distribučnýmisieťami spoloěnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavať ustánoveniä normy STN 736005.
6' Zemné práce - pri kľižovaní a súbehu zariadeníspoločnosti Západoslovenská distľibuěná, a.s. _

požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou _ ručným spôsobom. Pri pľácach dodľžiavať
bezpeěnostné predpisy a ustanovenia prislušných sTN.Toto stanovisko nenahr'ádza vyjadľeńie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská

distribučnĺá/Západoslovenská energéiika, a.s.
Za detailné technické ľiešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej 
'tu_ubyä 

dod.z*ia nasledujúcich podmienok:vŠEoBEcľÉ poonĺrľNKY:
- Po posúdení pľedloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, Žeumiestnenie vyššie uvedenej stavby nie 3" v kolízii s áxistujúcimi piynar"n".kými zariadeniamiv spľáve SPP-D,,
- stavebník zabezpeč'i vypracovanie projektovej.dokumentácie pre úěe|y stavebného konania alebo prekonanie podl'a iných právnych pređpisou, pođl'u podmienok uveaen1ich v tomto vyjadrení,- stavebník je povinný pred zaěatím stavebńého kônania predložiť pró;ektovú dokumentáciu pľe účelystavebného konania alebo pľe konanie podl'a iných právnych predpisov' na posúdenie SPP-D,_ v pľojektovej dokumentácii pre účely itavebnáho konuniu uŕ"bo pre konanie podl'a iných pľávnychpredpisov požadujeme, aby stavebník:

o Rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariaden i alalebo ich ochľanných ďalebobezpečnostných pásiem,
o Pri súbehu a križovaní navľhovaných vedení s existujricimi plynárenskými zaľiadeniamidodržal minimálne odstupové vzdialónosti v zmysle STN 73 oooj a ľpp goo ot,o Zabezpečil vypracovanie výkľesu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vďahuk existujúcim plynárenským zariadeniam,
o Zabezpeěil vypracovanie situačného výkľesu so zakľeslením všetkých súbehov a križovanínavrhovaných veden í s existuj úcim i plynárensk ý mi zariadeniami,
' Zabezpečil vypracovanie detailných výkľesov všetkých sťrbehov a kłižovaní existujúcichplynárenský ch zariadení a navrhovanou stavbou.

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadľujeme.
OSOBITNE PODMIENKY:

- žiadne

- nedôjde ku stretu PTZ pľevádzkovatelä oľange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava- dodrŽať podmienky uvedené vo vyjadrení č,. 8A-2924/20 1 8 zo dřn 17 .09 .2018

zo dřla2l.l2'20l8
Srĺhlasí sumiestnením arealizáciou líniovej stavby, ktoľá sa nedotýka národnej kultúrnej pamiatkyevidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fóndu SR a nenach ádza sana pamiatkovom území,s podmienkou:
- Vprípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podläustanovenia $ 40 ods.2 a 3 pamiatkového zálkona oznámi 

'el." rpu 
-B;; 

"á';; 
ponechá bezozmeny až do obhliad\ľ rľÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou'Toto zź.Ňäzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeio vydania stráca platnosť, ak nedošlokjeho použitiu na úěel, na któré je uľčené. Je.podkladJm pre vydanie rozhodnutia príslušnýmstavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.
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ll. Ministerswo obrany SR. agentrira správy majetku. vyjadrenie ěj. ASM-50-25l7/20l8 zo dňa
18.09.2018:
S realizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení niŽšie uvedených
podmienok. lnvestoľ /projektanť je povinný infoľmovať o ýchto podmienkach príslušný územný
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej spľávy nie sú v priestore stavby
evidované.
Vyjadrenie plati za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetĘ ďalšie stupne pľojektu i pľe všetĘ ďalšie konania.

Na jeho zźtk|ade je možné vydať űzemné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
lnvestor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organiztrciám, ktoré

budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

I? PROGRF.S.TS wiarlľenie z.o dťla l5 l0 2018:s.r.o
S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej veľejnej telekomunikačnej
siete KDS ( káblového distľibuěného systému) a plne ľešpektovania jej ochľanných pásiem a za
podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu đané platnými zákonmi SR.

1. Pľojektovú dokumentáciu (ďalší stupeň) tiadame doplniť o vzorové rezy Wiżovania a súbehu

so sieťami KDS a doplniť aj o zákres siete KDS. orientačné zakľeslenie KDS (hlavnej trasy)

sme vykonali do pľedloženej projektovej dokumentácie pľe územné konanie, okľem pľípojok
kjednotlivým objektom, ktoľé sú riešené individuálne aktoré je potrebné rešpektovať'

Stavebníkje d'alej povinný vykonať azabezpeěiť všetky objektívne účinné ochranné opatrenia

a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadľenia stanovené vlastníkom existujúcej
siete KDS, spoloěnosťou PRoGREs_Ts, s.ľ.o. (ďalej len PROGRES) a to najmä:

Ż' Pred zaěatím prác je potľebné si objednať priestorové vyĘýěenie sietí a zariadeni písomne na

adľese: PROGRES-TS, s'r'o., Kosodrevinová 4Ż,82l 07 Bratislava, min. l0 pracovných dní
pred požadovaným termínom vyĘýčenia, podl'a rozsahu a dľuhu vyt'ýčenia. Pľe výýěenie
optického vedenia je potrebné zabezpeěiť aj geodetické zameranie siete KDS. K Žiadosti

žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
3. Je potrebné zaslať písomnú informáciu o plánovanom termíne zaěatia prác, najneskôľ 10 dní

pred začatím stavby na adresu PROGRESu'
4. Je potrebné dodržat' ochľanné pásma podl'a ust' $68 zźtkona ě. 35lĺ20ll Z.z. a pľíslušných

noľiem STN, tzn. že sa nebudú umiestňovať żiadne vedenia aani rea|izovať tiadne stavebné
práce _ výkopy v ochrannom pásme, t.z.n.0,5 m na kaŽdri stranu od osi vedenia KDS a 2 m
do hĺbky. Kde to z pľiestorových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú realizovať za
prítomnosti pracovníkov PROGRES. o uvedenom budťl vopred informovaní pracovníci' resp'

zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel. éísle 02l43l 9125l. Podmienkou je objednanie si

technického dozoľu u spoločnosti PROGRES.
5. oboznámiť pľacovníkov vykonávajúcich zemné práce s vyýčenou a vyznačenou polohou

siete KDS, aby pri prácach v mieste výskýu vedęní azarĺadení KDS pracovali so zvýšenou
opatrnosťou abezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia azariadenia (najmä hlbiace

stroje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pásma vedení a zariadení KDS
vykonávali len ľučnÝ rrýkop!

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moŽnú polohovli odchýlku +30 cm

od skutočného uloženia a vyznaěenej polohy.
7. overiť si uloženie siete KDS ručnými sondami ( vzhľadom na to, že nezodpovedáme za

zmeny priestorového uloženia KDS vykonanébęz nášho vedomia)'
8. V prípade, ak dôjde ku križovaniu ýkopu s existujúcimi telekomunikačnými sieťami

a zaľiadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred pńnať k ukladaniu a zásypu

pľacovníkov' ľesp. zástupcov spoloěnosti PROGRES, na tel. č,. 02l43I 9L Ż5l. Bez uvedenej

prítomnosti nie je možné zźsyp vykonať.
g. odkľyté časti vedení siete KDS zabezpeěiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu

nepovolanou osobou.
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10' V pľípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení_KDS spoločnosti PRoGRES,priwať pracovníkov alebó zástupcov spoločnosti PRodRES, na tel. č' 02/431 91251 nakontrolu pred zasypaním (zal<rýíń;. Bezuvedenej pľítomnosti nie je moźnézásyp vykonať.11' Pred zźthmom previesť zhutnenie'z"ryĺny poa i.árou_KňS, spatný zásyptrasy realizovaťtriedeným štrkom, obnoviť značenie o"l'.unniu ĺolt";'ilo*"e markermi'

'' í:ľí'':Bl.dodržanie 
zźtkazu z.iad'ovania skládok uüuä*unĺu akýchkol,vek zaľiadení nad

13' Zabezpeěiť dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochľanapľoti mechanickému poškodeniu vedení KDS.
14. Dodržať nivelitu teľénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete KDS.15' Pľi poškodení telekomunikaenycrr_'vedení ururiłő"nĺ KDs spoloěnosti PR.GRE'bezodkladne oznámiť každé pošĹodenie na tel ĺĺrli oźiąllgl 251. Vprípade poškodeniakoaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla ,nď"i dvomi najbliżsími distribuěnýmiskriňami' v pľípade. optickéhó kábla je potľebné uy'"nĺi 

""lý 
optický kábel v úseku medzioptickými spojkami' Predmetné vymeny a súvis'iaóe s ľm náklady sa vykonajú na nákladyzmluvného dodávatelä stavebníka. o uvLdenom uuoe stĺveunĺk bezódkl"d;; ilř-"""ovaný.16' Výkopy realizovať .na celej .tuuu" v miestach 

"y'ł'r" ""dení 
KDS zasa-Jne_ ľučne bez

. - použitia výkopových strojov.
l7'Tam' kde nie j" ľ":lé^ vykonať pretláěanie komunikácie bez možného poškodenia užexistuj úceho veden ia KD S, piechod ..ali"ouui ĺu" p."ř"p""i.'
18' Nedodržanie uvedenýcn pôamieooL á"nony j*'h;ú;;"j'.ĺ"," 

ĺDs j. poľušením pľávnej
' ^ 

povinnosti a platných zákonov SR s násled.ý. 
","ä;;liň su.rL"iĺ.l9. Toto vyjadrenie máplatnosť o *".i""oo odo dňa vystavenia.

dňa24.09.2018:

zev
eme

_ Pre vyznaěené záujmové územie dôjde do sýku so sieťami elekhonických komunikácií ( d'alej lensEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. ďalebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o- Poěas realizácie stavby dodrźaťpodmienky uvedené v stanovisku č). 6611826513 zo dřn 17.09.2018Všeobecné pod mienĘ ochľany SEK
1. V pľípade,že zámer stavebníka, pľe ktoľýpodal uvedenú žiadost',je v kolízii so SEK SlovakTelekom, a.s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochľannéhopásma týchto sietí,je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečitr:oochranu alebo pľeloženie sietív zmysle konkétnych podmienok určenýchzamestnancom SlovakTelekom, a.s

I

Súhlasí sa s návrhom żiadatel'a Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČo:35 763 469 v zasttlpení NEVITEL, a.s., Kľačanská 
""stu 

ąď,óźb ot nunu;.ká Streda, ICo: 36 240 826na "FTTH_sC-KBV-Square_Miloslaíov" pľojektová aokumentĺcia k ťrz-emné.u Lonunĺu stavby.Záver: Na základe uýssi" zisteného .noznđ kónštatovať, z" )^ii^airka ochľany verejného zdravia jestau.ebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle prĺłulnycłr ustanovení zákőna č,. 355/2007

oVYPľacovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
oodsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby pľemiestnenia telekomunikačného vedeniaV lokalite predmetu Vašej Žiadosti je opľávnený vykonáv ať prárce.súvisiace s preložením sietí (alebo
;í3äiä1#mtelekomuni-kačnejp.ĺp"i[yĺiuuáruunýpu.t,,"".]lĺrĺu.Varga,@,
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UPSZ6RNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou

funkčnosťou'
2. Pľi aĘchkol'vek pľácach, ktorými môžu byt'ohrozené alebo poškodené zaľiadenia, je

žiadatel'povinný vyLonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatrenia Ęm,źezabezpečíz
.Pred zaěłím zemných pľác vyĘýčenie a vyznaěenie polohy zariadeni priamo na povľchu terénu,

oPľeukázatelhé oboznámenie zamestnancov' ktorí budú vykonávať zemné práce, s vyt'ýčenou

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieŽ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochľanu stanovené

oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné pľáce na možnú polohovú odchýlku t 30 cm

sŕutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

o Upozornenie zamestnancov, aby pri pľácach v miestach výskytu vędení a zariaden-í pracovali

s najväčšou opatľnosťou a bezpođmieneěne nepožívali nevhodné náradia (napľ. hlbiace stľoje)

.euý uoli odkľyté zariadeniaľiadne zabezpeéené proti akémukoltek ohľozeniu, kľádeŽi a poškodeniu

vo vzdialenosti 1,5 m na každil stranu od vyznaěenej polohy zariadenía
oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytim ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie kaŽdého poškodenia zariadeniana telefónne ćis|o |2lŻ9
ooverenie výškového uloženia zariadeniaruěnými sondami ( z dôvodu, Že spoloěnosť Slovak

Telekom, a.s. a DIGI SLQVAKIA' S.r.o. nezodpoved ajű za Zmeny priestorového uloženia

zariadeniavykonané bez ich vedomia )
UP9Z6RNENIE: V prípade, že poěas výstavby je potrebné zvýśiť, alebo zníźiť krýie tel. káblov je

toto moŽné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavĘ napojenia lokaliĘ, ľesp. objektu, na VSST (veľejná sieť ST) je

notľebné si podať žiadosť o uľčenie bodu napojenia (www.telekonr.sk).

ą.Żi^du^"łodľžat'platné pľedpisy podl'a STN 73 6005 pľe pľiestoľovú úpľavu vedení v plnom

ľozsahu.

16. oR HaZZ v Pezinku. stanovisko ěj.ORHZ-PK2-20l8/002364-2 zo dňa 21.09.2018:

- Súhlasí bez pripomienok'

I

K umiestneniu a k stavbe ,,FTTH_SC_KBV_Squaľo_ Miloslavov" nemáme námietĘ, ak budú

splnené nasledovné podmienky:
. Pri akejkoltek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii

s vodohóspodárskymi zariadeniami požadujeme ľešpektovať všetĘ zariadenia a ich pásma

ochrany niátun. us"tt5i"ľ' ich zaľiadôní a súěastí podľa zźtkona č,' 4421200Ż Z'z. o verejných

vodovodoch a verejných kanalizáciách.
o Alcĺkol'vek stavebná činnost' môže byt' vykonávaná iba so súhlasom AVS, v spolupľáci

s AVS a podl'a poĘnov pľacovníkov AVS. Vzhl'adom k uvedenému žiadame začatie

pľác ohlásit'v AVS v dostatočnom časovom pľedstihu.
e V trase vodovodu akana|iztrcie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce'

umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné

zariadenia alebo vykonávaťěinnosti' ktoľé obmedzujú prístup kverejnému vodovodu alebo

verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohľoziť ich technický stav' vysádzať trvalé porasty,

umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne'

r Pľesnú polohu vodohospodáľskych zariadení vzhl'adom na pľedmetnú stałbu je potľebné

vyrýěiť v teľéne podl'a_ zákoná č' 442ĺŻOO2 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných

kana|izáciźlch v znení neskoľších pľedpisov. Uvedenri službu si objednávate v AVS.
o Pri tesnom súbehu a kriŽovaní inŽinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi

zariadeniami je potrebné dodrtať STN 73 6005 apľiestorovej úprave vedení technického

vybavenia vrátane jej zmięn a dodatkov.
o Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadeni a pri križovaní s nimi

pózuđu1"..vykonávať ľučne, v otvorenom výkope. Pľi zemných prácachje potrebné v plnom

iozsahu ľešpektovať rozvody vodovodov akana|izárcií, armatúry, poklopy' šachty,

signalizačné 
'zariadenia, 

pľenosy' jestvujúce objekty a pod. odkryté miesta na vodovodných

a Řanalizaěných potľubiaóh musí pred zásypom skontľolovať pľíslušný pľacovník AVS.
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o Pri zasahovaní do terén, vľátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných staviebv pásme ochrany je stavebník, v záujmeL,"*i'Jä,iääzasa!ľ.vľkonávajú, 
povinný na svojenáklady bezodkladne prispôsobiť novej.úrovni ń;;." 'všetĘ zariadeniä apríslušensfuoverejného vodovodu averô3ne.i kanalizicie 

^^ít{"-rł^h kterénu, kpozemnej komunikáciialebo inej stavbe' Tieto práče ňlôže stavebnĺt vytonavai iba so .úilJň 
"hr'ĺLu verejnéhovodovodu alebo veĘn ej kanalizácie, prípadne p'.*aJ"Louut"l,u.

ftľľJi":J 
súlade 

' 
platnyď"enĺto' uľĹ."ä ri:" iia:r" r,"."y 

"y.i"arenia 
na základenovozistených

pľe ľeguláciu elektronických komunikácií a poštových sluźieb, odboru technickej regulácie(dälej len ,,úrad") bol dňa 23 mája 2018 doruěený Váš list ,,Ziadosť o potvrdenie skutočnostf,V uvedenom liste ako podnik v zmysle príslušných ustanovení zźlkona č. 35 l/2011 Z.z.o elektronických komunikáciách v znení neskoršíchpľedpisov (d'alej len ,,ZEK*) žiadate,aby úrad nazź./ĺladepodkladov o splnení oznamovacej povinnosti, na zálklade ľozhodnutí úradu alebo podkladovz elektronického zberu dát (d'alej len ,,EZD"), vydal potvľdenie skutočností uvádzanýchv predmetnom liste
Ú ľad ýmto potvľdzuje:

- Spoločnosť Slovak Telekom, a's', IČo: 35?3646gsi splnila oznamovaciu povinnosť podl,a ZEK._Rádiové siete sooločnosti'sloíar< ĺ""l"ko., 
"..._;id;;""ä p".řyr"rä"i"''ri"'Łu spoužitímfrekvencií prideiených individuáinyni povolením, z" .ajioue siete podniku sú uľčené na

šľj}*:řľ[",ľí'fľ s použitím ĺ'"Ĺí'n"iĺ p'id;i"';'"hlnjřäuĺnym povolením pre celé územie
- Spoločnosť Slovak-Te'"ľoľ, a's...poskytuje svoje siete na celom űzemí Slovenskej republiky,
ľ:tr'Ę"",í?T,;l"nää:"ilľ'äTl',':1.ľ;i'řffiJ,'"ś'J""u T"I;Ĺ;;,;i,'k'zűdajov pzn

tabulka a prevádzka siete

Pokrytie územia SR

s

8

7

Pokryti e obyvateľstva SR

lom

č. riadkuUkazovateľ

k31.72.2017U

9L.5

99.0

% o

sieť GsM

43.5

80.9

sieť UMTs
%

62.s

89.0

Sĺeť LTE

% pokrytia

c) osoBrTNE PODMTENKY:

l0



1. Navľhovatel' je povinný pľed realizáciou výkopových prźrc zabezpečiť vybýěenie a oznacente

všethých podžemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem,pożiađať príslušný cestný správny

orgán o ľozkopávkové povolenie
z' v/kopy chodńíkov a vjazdov musia byť vhodne zabezpećené lávkami pre peších a mechanickou

,áariio, proti možnéňu úrazu, stavenisko musí bý označené dopravnými značkami, tabul'ami,

zźhranamí a výstľažnými svietidlami, odsúhlasenými dopravnou políciou, otvorené výkopy vo

vozovkách musia byť opatrené bezpeěnostným premostením a v nechránených častiach červeno

natreým zźbradlím.
3' Navľhovatel' je povinný pľĺ ľealĺzácĺi stavby dodržiavat' čĺstotu a poriadok pođl'a VZN obce

Miloslavov.
4. Navľhovatel' je povinný čistit'stavbou znečistené pľil'ahté komunilcície.
5' Navľhovatel'le povinńý zabezpečit', aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo stavenĺska

na miestnu komunikĹóiu boli dôkladnó očistené a nedochádzalo k jej znečist'oYaniu, čo by

mohlo mat'za následok zníženie bezpečnosti cestnej pľemávĘ'
6. V zmysle zźtkona č,' 35Iĺ2o11 Zb. z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou

veľejńej telekomunikaěnej siete, pre ktorú sa podl'a $ 56 písm. b) stavebného zákona stavebné

pouót.ňi" ani ohlásenie-nevyŽaáuje -,,Stavebné povolenie ani ohlósenie sa nevyžaduje pri
iadzemných a podzemných iedeniach elektroniclqlch komunikačných sietí, vrótane oporných a

vytyčovicích bädov". Pľávo uskutoěniť stavbu na dotknudch pozemkoch vyplýa zust. $ 66

zttkona č,. 351l2oII Z.z' o elektronických komunikáciách s podmienkami' uvedenými vo výroku

tohto rozhodnutia v bodoch N aBl'

D) NÁMIErry ÚčłsTNÍKov KoNANIA:
V územnom konaní neboli vznesené źiadne námietky ani

ani dotknuých orgánov.

pripomienky ťrěastníkov konania

E) PLATNosŤ ÚzEnľĺÉ,rło nozrroDN[UTIA:
Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného zźlkona tri ľoky

odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial' bude v tejto lehote podaná

žiadosť o stavebné povolénie. čas platnosti územného rozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods'3)

stavebného zźtkona predĺziť na Žiađosť navľhovatel'a podanú v primeranej lehote pľed uplynutím

lehoty jeho platnosti. Územné ľozhodnutie je v zmysle $ 40 ods.4) stavebného zźtkona záväzné aj pre

p.auňy"n nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

odôvodnenie:

Navľhovatel' : Slovak Telekom, a.s., Bajkalskä28,8|7 62 Bľatislava, IČo: :s 763 469 v zast.

NEyITEL, s.r.o., Kľaěanská cesta 40, gŻg 0i Dunajská Streda, podal dňa 10'12.2018 na tunajší

stavebný úľad návľh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby :

,rfTTfl-sc-KBV_Square-Miloslavov", na pozemkoch podľa registra ',C" parc' ě' 1'33l1r9'
'ízsĺlrc, 

:, lr1,133/5^16, ĺígĺsls,l33l342, 1331453,I33l452, 13315Ż6, 133ĺ344, l33l428,I33l341',

|33 l l |9, l33 13 43, k.ú. Miloslavov.
Právo uskutoěniť stavbu na dotknuých pozemkoch vypl;ýva z ustanovení $ 66 zźlkona é-

35ll2o1l Z.z. o elektronických komunikáciáđh s podmienkami, uvedenými vo výroku tohto

rozhodnutia v bodoch N a Bĺ. Slovak Telekom, a.s. je v zmysle $ 5 ods. I zźlkona ć. 351ĺŻ0Il Z'z.

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,ZBK"),-Podnikom, ktoý si

splnil oznamovaciu povinnosť podl'a s 15 ZEK - predložené stanovisko Uľadu pre ľeguláciu

eiektronických komunikácií a po'štových služieb, odbor technickej regulácie pod č.' 6ĺOTNŻ0I8-273

zo dňa 13.06'2018. Ako podnik má pódl'a $ 139 ods. 1 písm. c) stavebného ztlkona iné právo k cudzím

nehnutelhostiam vypl;ývä1ĺ"" ro.oüitnéhđ predpisu. Týmto iným právom je zákonné vecné bľemeno

podl'a $ 66 ZEK, 
-r.tó"ĺ 

je osobitným pľávnym predpisom lex specialis. Slovak Telekom, a.s. ako
^podnik, ktoý poskýuje veľejnú sĺôľ, ie uo u.'";no- zźnime a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený

vyuŽívať cudziä neńnutelhosti za dodrźania podmienok podl'a ustanovení $ 66 ZEK.
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V zmysle zálkona č'' 351/201l Zb' z' o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbouveľejnej telekomunikačnej siete, pľe kioru^sa podlä s iä"pĺ... b) stavebného zákona stavebnépovolenie ani ohlásenie-nevyĺaáuje -,,S1n;;;;'p'rr;;"łp ort'ohtĺźsenĺi sa nevyžaduje pri
,rÍ;;ľ;:rí"Í:ľ:."'"ý"h ied"nĺ"och elehronica;; ;;;;"ikačných ,ti,ĺ, ,ri,rre oporných a

Dňom podania návľhu bolo zač'atéúzemné konanie o umiestnení pľedmetnej stavby'Začatie územného konania bolo oznámené účastníkom územneno tonanĺa a dotknuĘýmorgánom oznámením 
:_er^!nou vynlalĹou č,j. 703-t7s3ĺz6lgpKr" aĺ" áo.ôJ'žőlg,vyvesené naúradnej tabuli dňa 21.'03'2019 p" J"Ĺ"_]s dńí, zvesené aĺu_ós.oł.zorq. V lizemnom konaní neboĺivznesellé žiaclne náInietky alli }ľiponlienk1'' ťlčastl'ĺr"'., l*"""n"L ani ĺJotklluých orgánov. Stanoviskáapožiadavky účastníkov konańia'aoo*nűt5l"ľ' *gĺnou,-;piätn"ne vtomtá ĺ"",íno. konaní, bolipľeskúmané, skoordinov ané a zahmute áo podmienok tohto iozhodnutia'V územnom konaní stavebný úrad pr'eskťl*"i";;h;iřiĹz.ne.aoHady 

v zmysle ustanovení $$37'38 stavebného zákona pričom Li'rĺ|,_i" umiestnením ;ďb; nebudú oľ,.o""nJ_uárejné záujmy, aniohrozené práva a právom ćn'e"""i źiiimi ostatných účastníkáv územného konania. Svoje stanoviskáoznámili: oU Senec' odbor soŽp-ĺset"oH, úsek ôp"ŕ' ĺ."ŕšVS, ĺ."k oo;óÚ ilnec - pozemkovýa lesný odboľ' 
"u'' :,'.'^Pl+j ''lu'i,_żipÁäoslovenská aĹi.ĺĹ"e"a,.a-s. Bľatislava, SPP distribúcia' a.s.,Bratislava' MICHLOVSKÝ' spol';;;. Piešťany, ŕpď ň.ä,ĺslava, Mo šii_-islĺ Bratislava'PROGRES-TS' s'r'o' Bratisläva, úov śŘ:iíi'* ^ 

ř.aí""ł'" hygienika 
_ 

rezo.tu Bratislava,HydromeIioľácie' š'p' Bľatislava'' sl""ar Telekom, u.r. ň.uiĺ.luuu,'önHużZ-v'iezinkrr, Agilita
;:ľÍľľľ: 

spoločnosť' s'ľ'o'' Ú'uĺ |." reguláciu elektron. komunikácií a poštových služieb
Toto ľozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods' 1) stavebného zélkona triroky odo dňa' ked'nadobudlo nĘoplutno;ili"l#J;*ŕo''",ä.ť, ookial'bude v tejto 

'ehote 
podanážiadosť o stavebné povolenie' Č";'pň;;.ti územného .ä"ľ,änutia možno v zmýsle $ 40 ods'3)stavebného zákona nredižiť.na ziad'osť navrhovatel' p"J"*'yprimeľanej lehote pľed uplynutímlehoý jeho platnosti' Územné 

'"n"á""ti";" u ,'ý.i" s'iđ 
"a..łl'stavebnéńo Ái;r^ záväzné aj prepľávnych nástupcov jeho navľhovatel'a a ostĺn1icn íoastäĺtou ĺremneno konania.

.o'łroailíiíáklade 
zistených skutočností .tav"-uny úrad rozhodol tak, ako znie výľoková časť tohto

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený'správny poplatok vo výške 100.- Eur podl,a
i'*;ľJ"":' 

ods'a)' bod 2' zako|ni ĺj-ąsĺiggs źi."-r"iiaJ'"n poplatkoch, vznení neskoľších

Poučenie

Podl'a $ 53 a nasl' zákona č)'71/1967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskoľšíchpredpisov' pľoti tomuto rozhodnutiu možno p9dď odvolanie 1riadny opravný prostriedok), a to V
ffiů::J'"j:;r".Ťr'ffi,:.",ä""Ti" ;;;;"tĺu. oJuoňni" 

'"'p"äa"" ,i" ti,"u;sií ;ň obecný úľad
Rozhodnutie je pg vyčerpaní riadnych 

.opravných pľostriedkov preskúmatelhé správnym súdompodl'a ustanovení Správn"l'o 
'ĺan"no 

pá'ĺ"ať" @áíon ĺ. lěiižőis z.r.l.

t2

. .:!

Milan Badanský
stąrosta,-ó6čé



11 ĺ"y4 Telekom, a.s', Bajkals ká, 28, 8I7 62Bľatislava
2/ NEVITEL' s.r.o.' rľaeaľlskĺ cesta 40, g2g 0l DunajsĹĺ Streda3l Známym aj neználmym právnickým a Ęzickýďo.oĹa- , rcory'"ľ, vlastnícke alebo iné právak pozemkom a stavbám ńa nich írátane suseáiacich po"".kou a stavieb mázu uyľ územnýmrozhodnutím priamo dotknuté

Toto rozhodnutie má povahu veĘnej vyhlášky podlä $ 36 ods.4 stavebného zźlkonavzneníneskorších zmien adoplnkov apodl'a $zo oo'. z žákonaĺ.llĺpű Zb. osprźnnom konaní vznenineskorších predpisov sa vyvesí 
_ 

na úrädnej tabuli a 
"*"":"i "" 

webovom sídle obce Miloslavov podobu 15 dní. Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa , ĺł,|,70ĺ7 Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Rozhodnutie sa doľuěí :
účastnÍci konania :

Pečiatka,

Na vedomie:

Pľílohy:
- situácia
- oveľená PD pre ÚR

Pečiatka, podpis

l/ Slovak Tęlekom, a.s., Bajkalská'28,8l7 62Bľatislava - nemá účinky doručenia2/ NEVITEL' s'r'o., Kračaniká cesta 40, g29 0l Dunajská st."au _ nemá łičinky doruěenia
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oB$H VÝffiEsU: _
Projel(tovaná tresa
Celková situácia

HL. PROJEKTANT VYPMCOVAL
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