
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

c j. su-2760 -2 6 I 9 I 20 t9 tr<K V Miloslavove 09.05.2019

ROZIJODNUTIE
obec Miloslavov, ako pľíslušn; stavebn1 rirad I.stup a podl'a $ 117 ods.l zákona

č,.50ĺ1976 Zb. o zemnom plánovaní astavebnom poriadku vznení neskorších predpisov
(stavebn; zźlkon), na zźtkl'ade vykonaného konania' podl'a $$ 39, 39a ods.1,2 stavebného
zttkona v spojení s s 4 vyhl. MŽP SR ě.45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajri niektoré
ustanovenia stavebného zákona a podl'a $ 26 ods.l a $$ 46, 47 zálkona ć.7111967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov (správny poriadok) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby :

,, Rozvody Y|[' LokaliĘ MĺloslavovRZ_ll/il"
,,Distľibučné ľozvody l[N, Lokality Miloslav ov RZ _ll ln"

veľejnou vyhláškou

v členení stavby na stavebné objekty:
Rozvodv YI\:

SO.0l Rozvod Vfl
Ps 01 Rekonštrukcia tľansformovne TS 0045-005

Distribučné rozvodv NN:
SO.0l Rozvody NN

miesto stavby: na pozemkoch podl'a registľa ,,C" patc. č,.426172,426160,426l6L,42616Ż,
426ĺ63, 4Ż6/64, 4Ż6165, 4Ż6166, 426167, 426168, 426/69, 426137, 4261212,
5l4 12, l7 0 D3, 17 0 l20, 39 4' 4Ż6 / 108, 426ĺ l09, k.li. Miloslavov

navľhovate|'ovi z Západoslovenská distribučná a.s., čulenova , 816 47 Bratislava,
lČo : :o 36l 5l8

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

I. PRE UMIESTNEI\m A PRoJEKTovÚ PRÍPRAVIJ sA URčUJÚ TIETo
PODMIEITIKY:
l/ Stavba bude umiestnená podl'a overenej pľojektovej dokumentácie stavby pre zemné
rozhodnutie' vypracovanej v0Ż/2019 A/ VV PROJEKT s.ľ.o.' Pod Rovnicami 7,84l 04
Bratislava, autor. stavebn1 m inžinierom: Ing. Vladimíľ Vyšn , reg. č' 4004*A2 tak, ako je to
zakreslené v situácii na podklade katastrálnej mapy (q kľesy ě. l), ktorá tvorí neoddelitelhri
sličasť tohto rozhodnutia.
Ż/ Stavba bude umiestnená na pozemkoch ľegistľa ,,C" parc. č,. 4Ż6/7Ż, 4Ż6/60, 426161,
426/62, 426163, 426164, 426/65, 4Ż6/66, 426167, 426168, 426/69, 426137, 426/212, 5l4l2,
l 7 0 /23, 17 0 /20, 39 4, 4Ż6/ l08, 4Ż6 l | 09, k.ri. Mi loslavov.
3/ Projekt stavby pre stavebné povolenie spracovať oprávnen1 mi osobami, v zmysle
ustanovení $43d, $43e' $47 stavebného zákona a podl'a vyhl. č. 532ĺŻ00Ż Z'z' o všeobecn;ch
technick ch požiadavkách na v1 stavbu a o všeobecn; ch technick1 ch požiadavkách na stavby
utívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie.
4/ V projekte stavby pre stavebné povolenie spracovať PoV a prepľavné tľasy tak, aby počas
v1 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 ľazom na smeľ
prevládajricich vetľov.
5/ V projekte stavby pre stavebné povolenie rešpektovať existujlice podzemné a nadzemné
vedenia a zariadenia inžinieľskych sietí a ich ochľánné pásma.

A) ROZVOpYVN:
Stavba rieši pľavu rozvodov VN' s pľeložením časti vonkajšieho vedenia do zemného kábla
a rekonštrukciu jestv. transfoľmovne TS 0045-005 žu ričelom naq šenia q konu
v transformovni pre budovanri lokalitu.
SO.0l Rozvod VN

Lokalitou prechádza jestv. vonkajšie vedenie 22 kv č,'228 3xAlFe ll0/22, ktoré je ukončené
na stožiari ě. 19 a zo stożiara je cez sekov'- odpájaě (Úo) napojená jesw. kiosková
transformov a 630 kVA káblom v zemi. Na stožiaríč' l8 vedenie prächádza do zemného
kábla 3x NA2XS(F)2Y 240 ce.z Úo a pokačuje smerom na Slneěn ul. Zo stožiara č. l4 je
zemn m káblom cezIJo napojená jestv. kiosková transformov a TS 0045-005.
Vonkajšie vedenie 22 kv sa od stožiaľa č' 13 až po stoži ar č,. 19 zdemontuje, vľátane
podpeľn; ch bodov' Na hranici lokality sa osadí nov mľežov1 stožiar, kde sa jestv.
vonkajšie vedenie uk910ĺ, acezÚO pľejde do zemného kábla 3x NA2XS(F)2Y 240, dojestv' transfoľmovne TS 0045-005. V traie kábla sa v priestore plánovanej tránsformovne
občianskej vybavenosti (oV) uloží rezervná slučka pre napojenie TS. Z tľansformovne TS
0045-005 sa vyved dva káble 2x(3x NA2XS(F)2Y )ło1, Lt*e sa uložia až po Cintorínsku
ul', kde sa kábloq mi spojkami pripoja na jestv. káble, jáden pre napájanie jesw. TS, druh.
pre smeľ Slnečná ul.
P9dlä poskytnuq ch podkladov, oV pľedpokladá so sťlěasn1 m q konom 160 kW. Tento
v] kon bude zabezpečen z čelovej tľansŕormovne pre oV. Transformov a bude ľiešená
v rámci dokumentácie oV.

ochrana pľed razom elektrick; m pr dom. na stľane vn vn - STN EN 61936-1:20ll :

Pred dotykom Živ ch ěastí čl. krytom
8.2.1.1 zttbranou.

Umiestnením mimo dosahu
Pred doĘkom neživ; ch častí Uzemnením v sieť s izolovan1 m neutrálnym

bodom, kapit l0 a STN EN 5022:2011

Pľe napájanie lokality sa predpokladá vyuätie jestv. Tľansformovne TS 0045_005.
Transformov a je fyp MRWb minibox s transformátoľom 400 kVA' Rozvádzač NN
transfoľmovne je so šiestimi qvodmi aje plne obsaden; . Ztoho d vodu sa transfoľmov a
zrekonštruuje. Rekonštrukcia pozostáva zvy."ny tranśformátora 400 kVA za 630 kVA,q mena rozvádzač,a AJE 22 kY za typ 8DJH v zostave KKKT, to znamená tri káblové
v{vody ajeden v vod na transformátbr, qmena NN rozvádzača ANG za ronádzaěs smimi v vodmi a príslušné q meny prísluśenswa a prepojovacích káblov.
ostatné zariadenia v transformovni zostávaj bez zmeÄy 

" 

'

Základné technické r'idaie:

Rozvod vn
Rozvod nn

Zá|<ladné technické d aj e :

Rozvod vn
Rozvod nn

3 - 50Hz,22kV/IT
3/PEN - 50H2,400V/TN-C
1 /PEAI - 50 Hz,230V/TN-C-S

3 - 50Hz,22kVlIT
3/PEN - 50H2,400V/TN-C
I /PEAI - 50 Hz,230V/TN-C-S
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ochrana pred liľazom elektľicĘ m pr dom
. na stľane vn vn - STN EN 61936-l:201 1

Pľed doĘkom źivych častí čl. krytom
8.2.l.l zábranou'

Pred dotykom neŽiv; ch častí Uzemnením v sieť s izolovan m neutrálnym
bodom, kapit l0 a STN EN 5022:201I

. na strane nn _ ochranné opatľenia STN 33 Ż000-4-4l:2007
ochranné opatrenia : - samoěinné odpojenie napájania ěl. 41l (+ príl N2)
- opatľenia na základn ochľanu (ochranu pred priamym dotykom): ěl'41l.Ż

príloha A: Al-základnäizolácia žiqch častí
A2-zźtbr any alebo kryty

-opatľenia na ochľanu pri poruche (ochranu pred nepľiamym doĘkom):čl.4l1.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie- ěl' 41 1.3.1
- samoěinné odpojenie pri poruche - ěl. 4ll.3.2
- doplnková ochľana - čl. 415

-prridové chľániěe (RCD)-čI' 4 l 5. 1

-doplnkové ochranné pospájanie- ěl' 4I5.Ż
Bilancia pľíkonu TS celkom:

Celkové zať aźenia transformovne Pi Pp
Lokalita RZ_l l/II spolu
Veľejné osvetlenie komunikácií
Jestv. odberv TS 0045-005

1315,2

1,2

160

Ż32,4

r,2
80

kw
KW
kw

TS CELKOM 1476,4 313,6 kW

B) DISTRIBUčNÉ RoZvoDY NN:

SO.01 Rozvodv NN
Stavba ľieši distribučné rozvody NN pľe lokalitu RZ_nn' Z jestv. transformovne TS 0045-
005 sa napoja 2 nové káble NAYY-J 4x240, kton- mi sa napoja pilierové plastové
rozyádzaěe R4 až R8. Rozvody sa uložia v chodníkoch popri komunikáciách. Pre
uzemnenie jednotliv1ch rozvádzaéov sa pouŽije vodiě FeZn 30x4, uložen v spoloěnej ryhe
s káblami.
Rozvody NN priestoľov oběianskej vybavenosti (oV) budri riešené v ľámci dokumentácie
pre OV.

Technické rĺdaje:
Rozvodná slistava : 3/PEN- 50 Hz,4O0V/TN-C

ochľanné opatrenia pred zásahom elektľickym pľ dom _ STN 33 Ż000-4-4l
- Samočinné odpojenie napájania čl. 4l l+ príloha N2

D ležitosť dodávky el. energie podlä STN 34 1610 : 3

Bilancia v konu:

ilancia 48 24
Počet bj. : 48,0

Inštalovan; príkon : 13 15 kW
V; počtové zaťaŹenie transformovne ľodinn mi domami Pp :

Pp : on Psmax p ĺ'ltJ tl

Beta - koef. náročnosti : 0'3l STN 33 2130, pľíloha
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č).2

Pp: 232,4 kW

Priemerné zaťaženie od rodinnych domov pre dimenzovanie vefuy:
( Rovnomeľn é zať aźenie )
Pľiemern trval odber l bj. vo vetve 4,84

Celkové zv šenie q konu TS:
Celkové zaťaženiatransformovne Pi Pp
Lokalita RZ_l1/II spolu 1315,2

r,2

232,4

1,2

kw

KW

kwVereiné osvetlenie komunikácií

III. ÚDAJE o VPLYVE sTAvBY NA ŽIvoTNE PRoSTREDIE:
Stavba'nemá negatívny vplyv na životné pľostredie. Celkové riešenie stavby je ponímanévzmysle nezasahovania.do životného prośtľedia anenarušovania prírody. päoä.'realizácie
stavby bude v uvedenej lokalite doěásne zv ,šen hluk a prašnosť vyvolané pohybom
mechanizmov. Dodávatel' je povinn dbať ĺa to, aby škody sp sobené na źivotnom irostľedíboli minimálne, aby nepľišlo kznáčisteniu p dy,-vody,'ovzdušia, kpoškodeniu stromov,
poľastov, zelene a ohrozeniu živočíchov. Všetky prístupwé cesty používané počas q stavbymusia byť očistené, ak pľišlo k zneěisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodávatelh
stavby' Po ukoněení v) stavby je dodávatel' stavby povinn; odstrániť všetky poškodenia' ku
kton- m došlo v d sledku realizárcie stavby, ľesp. investor stavby uhradí vznitnutĺ škodu.Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá dđ p vodného stavu' Po ukončení q stavby
a spľevádzkovaní zariadenia nie s známe n"gátíun" Vplyvy so zásahom do životného
prostredia

ry. PoŽIADAVKY NA oCHRAI\rU KULTÚRNYCH PAMIAToK:
Navľhovaná stavba sa nedot'- ka národnej kultrirnej pamiatky 

"uioouun"; 
v Úsffednom

zozname pamiatkového fondu SR a nenach ádza sa na pámiatkovom zemí.
V d'alších stup och projektovej prípľavy je potrebné dodržiavať príslušné zźlkony z oblasti
ochľany kultriľnych pamiatok.

v. NAKLADA|ĺIE S ODPADMI:
Realizáciou stavby vznikne malé množstvo odpadu pľi vykopov1 ch prácach. Držitel,odpadu
odpad ĺoztriedi podlä katal gov] ch čísiel v zmysle vynuity. orłitel; m Že odpad využiť pľevlastné ěely alebo zabezpeč,í odber odpadov kzhodnoteniu alebo zneškodneniu opiáun"nou
organizáciou, s ktorou má spomínaná oiganizétcia uzatvoren zmluvu'
lvyšok z v kopov sa odvezie na miesto určené na zber p dy.
Zźtpadoslovenská distribučná a. s. Bratislava má uzatvoien zmluvu s vys ťaženou fiľmou oprevzatí a zneškodnení odpadu'

Zv šenie qkonu TS o 1316,4 233,6 kw

VI. PoDn/ilENKY vYPLÝvAĺÚcn zo sTANovÍsKDoTKI\UTÝcrĺ oncÁľov:
okľesny dopravn; inšpektorát s predloženou pľojektovou dokumenttrciou zasplnenia nasledovn ch podmienok:
- Stavba bude ľealiz9vaná v zmysle príslušn;ich ustanovení zákona č,' 135/196l Zb

o pozemn ch komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel'
- pri prácach nesmie d jsť k zamedzeniuprístupu k priŕahl m nehnuielhostiam a k objektom,
- zabeTeíiť' aby q kopoq materiál netvoril piekaÄ<u v Cí, resp. na chodníku,
- Všetky riešenia stavby s. chodníkom' resp. komunikáciu riesiľ prekrytím ryhy,
- Po celej dĺŽke ľozkopávky chodníka pozaauieme osadiť fyzické zábrany(zábradlie)'
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- V prípade záberu veľejného priestľanstva alebo zásahu do cestn; ch komunikáci i żiadame
pred zaěatím prác pľedložiť pľojekt oľganizácie dopravy počas v1 stavby (projekt dočasného
dopravného značenia), najnesk r 30 dní pred jeho zaéatím,

- toto stanovisko nenahrádza povolenia in; ch spľávnych a dotknuĘ ch orgánov aorganizárcii
a platí mesiacov od vydania. Akákol'vek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok
neplatnosť stanoviska oDI Sc,

- oDI Senec żiada, aby bol včas informovan o pľípadn; ch zmenách v srivislosti
s predmetnou stavbou.

okľesn dopravn; inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupľáci s dotknuĘmi
orgánmi a organizáciami v pľípade potreby riešenia aktuálnej dopravno-bezpečnostnej
situácie v danej lokalite na pľípadné zmeny,lipľavy alebo doplnenie tohto stanoviska.

Ż/I2395/PRA zo dn 17.02.2019 :

S hlasí s umiestnením arealizáciou stavby, ktorá sa nedoĘ ka národnej kultriľnej pamiatĘ
evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR á nenach ádzá sa na pamiatkovom
tzemí, s podmienkou:
- V pľípade archeologického nálezu ná|ezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie pľác

podl'a $ 40 ods.2 a3 pamiatkového ztlkona oznámi nález KPÚ BA anźtlez ponechá bezo
zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne sp sobilou osobou.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí tľoch rokov odo d a jeho vydania stráca platnosť, ak
nedošlo kjeho použitiu na čel, na ktoré je urěené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia
prís|ušn m stavebn m radom v zemnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.'

3.R 8ionálny ťlrad verejného zdravotníctva Bratislava. záväzné stanovisko
č,.HZP l 4897 l20 19 lM zo d a Ż8.02'20 19 :

S hlasí sa s návrhom Źiadateľa DJ engineering s.r.o.' Kľajná Ż3,900 42 DunajskáLuźná na
zemné konanie stavby 

',Rozvody VN lokality Miloslavov RZ lInI*, parc. ě. 42617Ż,
426175, 4Ż6/60, 4Ż6/6l, 4Ż616Ż, 426/63, 4Ż6164, 426/65, 4Ż6166, 4Ż6/67, 4Ż6/68, 426169,
426137,4Ż61212,51412, |70123, l70/ŻO,394,4261108,426/109 v k. . Miloslavov a

',Distľibučné 
ľozvody lt[N lokality Miloslavov RZ \tm* na paľcelách č). l7ol23, l7ol2},

394,4Ż6/l09 v kat. riz. Miloslavov.
Stavba pozostáva ztychto stavebn; ch objektov: So.0l Rozvod VN' PS 0l Rekonštrukcia
transformovne TS 0045-005 a SO.0l Rozvody NN.

OSZP -2019/ 4629NIM d a I 5.02.2019 :

l ' Stavba sa navrhuje v zastavanom zemí i mimo zastavaného zemia obce, v zemí, pre
ktoré platí prq stupe ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona
Z.Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podlä zákonav zemí zakázan .

3. Navrhovanou stavbou nebudri dotknuté zttujmy rizemnej ani dľuhovej ochľany.
4. V pľípade nevyhnutného v1 ľubu dľevín v srivislosti s ľealizáciou stavby Vás upozor ujeme,
że v zastavanom zemí obce sa podl'a zźlkona vyžaduje srihlas na v ľub stromov s obvodom
kme a nad 40 cm, meran m vo vyške 130 cm nad zemou a kroviĘ ch porastov s v1łmerou nad
l0 m2, mimo zastavaného t:zemia obce sa podl'a zttkona vyŽaduje .,ihlu' na v rub stromov
s obvodom kme a nad 40 cm, meranym vo v1 ške 130 cm nad zemou a kľovit'- ch porastov
sv;y'merou nad 20 m2, oslihlase na v1ľub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zźtkonaje príslušná
rozhodn ť obec Miloslavov orgán ochrany prírody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana
príľody - ošetrovanie, udrŽiavanie aochrana stľomovej vegetácie, bod 4.l pri stavebn; ch
prácach sa drevina chráni celá (koľuna, kme , kore ová s stava) pľed poškodením. Pri
používaní stavebn1 ch mechanizmov, nástrojov a pom cok sa musí dbať na minimalizáciu
poškodenia drevín.

5.okľesny ľad Senec. odbor SoŽP. risek odpadového hospodárstva. vyjadrenie čj. OU-SC-
OSZP -Ż0l9 /006Ż17 zo d a Ż1.03'2019 :

- nemá námietky k predmetnej žiadosti za dodrżania nasledovn ch podmienok:
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o Držitel' odpadu je povinn; uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v $
6 zźlkona č,.7912015 Z.z. o odpadoch,

o Držitel' odpadu je povinn; správne zaradiť odpad a|ebo zabezpečiť správnosť zaradenia
odpadu v sírlade s Vyhláškou MŽP SR č)' 36512015 Z.z., ktoiou sa ustanovuje Katal g
odpadov,

. odpady sa m žu uložiť len na ľiaden skládku prevádzkovan na zźlklade ľozhodnutia
príslušného oľgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,

o Skladovanie q kopovej zeminy tak ako je uvedené v $ 3 ods. l8) zákona o odpadoch je
možné len na základe sílhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva v srilade s $ 97 ods. 1) písm. v) zákona o odpadoch,

o Priestoľy sl žiace na zbromaźd'ovanie odpadov musia spĺĺať požiadavky ustanovené $ 8
Vyhlášky MŽP SR č,.3'7l/20l5 Z.Z.,ktoiol sa vykonávaj niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch.

Toto vyjadľenie sa v zmysle $ 99 ods. Ż zákona o odpadoch považuje za zźĺvazné stanovisko
pre ťrěely lizemného konania podlä zźlkonač,. 50ĺ1976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom
poľiadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, slihlas a nie je rozhodnutím
podl'a pľedpisov o správnom konaní.

6.okĺesny rirad Senec. odboľ SoŽP. sek štátnej vodnej správy. vyjadrenie čj.oU-SC-
oSZPl20I9l004693N-48lKe zo d a27 '0Ż.2018 :

Navľhovaná investícia je z hlhdiska ochľany vodn ch pomeľov možná za splnenia
nasledovn ch podmienok:
l.Stavba bude v s lade s rizemn m plánom obce Miloslavov,
2.Bud dodľžané pľíslušné ustanovenia záJľ. č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona

sNR č.37211990 zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodn zákon) ,
3. Budrĺ rešpektované ochranné pásma jestvuj cich inžinierskych sietío podzemn ch

vedení a podzemn ch rozvodov závlahovej vody a stanoviská ich spľávcov,
4' V prípade' ak stavba zasahuje do zemia závlah,' treba predložiť stanovisko

Hydľomeliorácii, š.p.,
5. Vzhl'adom k tomu, že sa záujmové zemie nachádza v chránenei vodohosnodáľskei
oblasti ŽitnÝ ostrov, možno plánovat' a vykonávat' činnost', @
všestľanná ochľana povľchov ch v d a podzemn ch v d a ochľana podmienok ich
tvoľby' v sĘtu' priľodzenej akumulácie v d a obnovy ich zásob a preto je potľebné
dodľžať podmienĘ $ 31 vodného zákona a zákona č. 305/2018 Z.z. o chľánen ch
oblastiach pľirodzenej akumulácie v d a o zmene a doplnení niektoľ ch zákonov.

Investoľ požiada o srĺhlas na PS.01 Rekonštľukcia TS 0045-005 v zmvsle $ 27 ods. 1
písm. c) zá'Jĺ. č,. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č. 372t1990 Zb. o
pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodn zákon) nred wdaním SP na hlavn
stavbu.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani srihlas
oľgánu štátnej vodnej správy vydávané podl'a vodného zźlkona a podl'a $ 73 ods. 18 zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene ztlkona sNR č. 37Ż/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodny zákon) sa považuje za záväzné stanovisko' Podl'a $ l40b
zttkona č,. 5011976 Zb. o zemním plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov je obsah záväzného stanoviska pľe správny oľgán v konaní podl'a tohoto zákona
z v'ázn .

7. HYDROMELIORÁCIE š.p.. vyjadrenie čj. 948-2/120/20l9 zo d a 27.02.2019 :

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupn; ch mapoq ch podkladov Vám
oznamujeme, że stavebné objakty ,,Rozvody VN, Loka|ity Miloslavov RZ_IL/I* a
,,Distľibučné ľozvody NN Lokality Miloslavov RZ-l IIII" v k. . Miloslavov sa dotknr
hydromel ioračn; ch zariadení v správe Hydromel iorác ie, š. p. nas ledovne :

Stavba,,Rozvody VI\, LokaliĘ Miloslavov RZ-l 1 /II,. :

So.01 Rozvod VN sa nachádza v záujmovom zemí vodnej stavby ,,ZP HŻo II." Čs 2 stav.
časť Šwrtok na Ostrove 22" (evid. ě. 5ŻO2l33 007) u rp.äu" Hydromelioľácie, š.p' Stavba
zźxlahy bola daná do užívania v r. 1968 s celkovou qy'meľou l 470 ha.
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So.0l Rozvod VN bude kľižovať podzemn; rozvod závlahovej vody - prebytočnli vetvu
A612 DN l50 uvedenej záv|ahy a nachádza sa s ou aj v srĺbehu'
PS 0l Rekonštrukcia tľansformovne TS 0045-005 sa nachádza v záujmovom zemí vodnej
stavby ,,ZP HŻo II." ČS 2 stav. časť Šwrtok na ostrove 22" (evid. ě' 5ŻO2 I33 007);
podzemného závlahového potrubia sa nedotkne.
Demontáž VN vedenia sa nachádza v záujmovom zemí vodnej stavby ,,ZP HŻo II." ČS 2
stav. časť Štvnot na ostľove 2Ż" (evid. ć"5202l33 007); podzemného'zivlahového potrubia
sa nedotkne.

Stavba ,,Distľibučné ľozvody NN LokaliĘ Miloslavov RZ_LL|II.,:
So'0l Rozvody NN sa nachádza v záujmovom lizemí vodnej stavby ,,ZP HŻo II." ČS 2
stav. ěasť Stvrtok na ostrove 22" (evid. č,.5202 133 007).
Distribuěné rozvody bud kľižovat'podzemn ľozvod závlahovej vody _ prebyočn vetvu
A612 DN l50 uvedenej zéx|ahy.
V pľílohe Vám zasielame situáciu v M l : 2 880 s oľientačn]ŕm vyznačením časti záujmového
tlzemia zźwl'aby, podzemného závlahového potrubia, distľibučného ľozvodu NN, rozvodov
VN a demontáže VN vedenia. Podrobn situáciu rrirovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu
poskytne a jej vyĺ-ěenie v teréne nazźtklade objednávky zabezpeč,í zástupca Hydromelioľácie,
š'p. _ kontaktná osoba Ing. Beľnát, č.t. 0903 997 967 '
Prinávľhu areal'izácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- Križovanie káblového vedenia (rozvodov VN a distribuěn; ch rozvodov NN) sa
závlahov1 m potrubím a sribeh rozvodov VN so zźtv|ahovym potrubím navľhn ť
arealizovať v zmysle ustanovení STN 73 696l ,,Križovanie a sribeh melioračn ch
zariadęní s komunikáciami a vedeniami" zĺ.1983

- pred zač,atím zemn ch prźrc poŹiadať na zźlklade objednávky o vyĘ čenie závlahového
potrubia zástupcu Hydromelioľácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Bernát, t.ě. 0903 997 967.

- q kopy v mieste križovania káblového vedenia so závlahov; m potľubím vykonať ruěne
- v mieste križovania káblového vedenia so závlahov1 m potrubím dodľžať min. zvislri

vzdialenosť 0,40 m
- káblové vedenie v mieste kľižovania so závlahov1 m potrubím uložiť do chráničky
- priz-łať nášho pracovníka k obhliadke pred zasypaním kĺižovania, kton- protokolárne

(zápisom do stavebného denníka) odsrĺhlasí kľižovanie
- V prípade poškodenia majetku štátu závlahového potrubia, ku ktorému mál

Hydromelioľácie, š.p. právo hospodárenia, żiadamejeho uvedenie do p vodného stavu na
náklady investora'

D a 04.0Ż.20l9 bola uzatvorená Zmluva č. K-HM/00Ż-20l9l110 medzi Hydľomeliorácie,
š.p., Vľakunská č. 29, 8Ż5 63 Bratislava a budricimi kupuj cimi: spoločnosťou VIKINELA
s.ľ.o.' so sídlom Lesná 550, 900 42 Miloslavov, spoločnosťou Prešporská ľealitná spoloěnosť,
s.ľ.o.' so sídlom Hoľská l3lc,831 52 Bratislava, spoločnosťou AGROBART, spol. sr.o.' so
sídlom Heydukova 15,8ll 08 Bratislava, spoločnosťou H.M.L.Group, spol. sr.o.' so sídlom
Zźmocká 3, 8l l 0l Bratislava _ m. časť Staľé Mesto a spoloěnosťou DANPIL spol. s r.o.' so
sídlom M1 tna 4Ż, 8l1 07 Bratislava, predmetom ktorej je majetkoprávne vyspoľiadanie
objektu ,'rtirová sieť Ż" (inv. ě. 5Ż0Ż133006), ěasť vetvy A6 z AZC, DN 250 závlahovej
stavby ,,ZP HŻo II." v k.ri. Miloslavov' na konkrétnych pozemkoch uveden1 ch v tejto
zmluve ako aj časti vetvy A6lŻ zAZC/DN 150 _ časť nevyuŽitelhého potrubia pre aplikáciu
zäv|ahy, ktorá sa nachádza na pril'ahl; ch pozemkoch po udelení s hlasu MPRV SR.
V prípade, ak d jde k majetkovopľávnemu vysporiadaniu pred ľealizáciou stavby ,,Rozvody
VN, Lokality Miloslavov RZ-ll/II", ktorá sa plánuje na parceláchč'. l70l23, l70/2O,394,
426/10 v k.ri' Miloslavov a stavby ,,Distribučné rozvody NN Lokality Miloslavov RZ_IIľJ*
_ pľeložka a prava vedenia VN 22kV č. 288 a jeswujílcej tľansfoľmovne č. TS 0045-005 sa
plánuje na paľcelách č,. 42617Ż, 426175, 426160, 4Ż616l, 426162, 426163, 4Ż6164, 426165,
426/66, 426167, 426168, 426/69, 426137, 4261212, 5l4lŻ, 170/Ż3, 170/20, 394, 4Ż6/108,
426/109 v k. ri. Miloslavov, nebudeme żiadať dodržanie vyššie uveden; ch podmienok
križovania káblového vedenia so závlahov; m potľubím - vetvou ,,A6/2 DN 150 stavby ZP
HŻo ĺĺ.* v spľáve Hydľomelioľácie, š.p.
Projektov dokumentáciu k stavebnému povoleniu źiadame doplnit' o vzoľoq detail
kľižovania káblového vedenia so závlahov; m potrubím a zákľes závlahového potľubia do
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situácie navľhovanej stavby. Definitívne stanovisko k stavebnému povoleniu poskytneme po
predložení doplnenej PD na ods hlasenie.

R RVS n c rrrriqÁrenia {? )1/)h1QlTh za Ä q )1 n' 
'nĺ 

o
K stavbe ,,Rozvody VN, NN Miloslavov RZ ll/II* nemáme námietĘ, len ak budri splnené
nasledovné podmienky BVS:
l. Akrikol'vek stavebn alebo inri činnosť V trase verejného vodovodu a veľejnej

kanal'izttcie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spoluprźrci apodl'a
pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribricie vody (d'alej len ,,DDV") (p.
Hájovsk;, kontakt: 0902 964 455) aDivízia odvädzania odpadov1ch v d (d'alej len
,,DooV") (p. Válek, kontakt: 0903 557 07'7).

2. Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej ěinnosti, pľi ktorej by mohlo d jsť ku kolízii
s vodohospodárskymi zariadeniami poŽadujeme ľešpektovať naše zariadenia a ich
pásma ochľany, vľátane všetk;ch ich zariadení a s ěastí podl'a $ 19 zákona č,.44Ż12002
Z.z. o verejn ch vodovodoch a verejnych kanalizáciách.

3. Vtrase vodovodu akanaLizácie, vľátane pásma ochrany, je zakźnané vykonávať zemné
práce, umiest ovať stavby a objekty trvalého charakteľu, umiest ovať konštrukcie alebo
iné podobné zariadenia alebo vykonávať ěinnosti, ktoré obmedzujťr prístup kverejnému
vodovodu alebo verejnej kana|izácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technick1 stav,
vysádzať tľvalé poľasty, umiest ovať skládky, vykonávať teľénne pľavy a podobne.

4. Z d vodu určenia presnej polohy vodohospodáľskych zariadení vzhlhdom na
navrhovaníl stavbu żiadame vyt ěenie smeľu a q šky verejného vodovodu, verejnej
kanalizácie a sťrvisiacich zariadení v teľéne podl'a zákona ě. 442l2ooŻ Z'z' o verejn;ch
vodovodoch a veľejn ch kanalizźrciách v znení neskorších predpisov. Uvedenri službu,
ľesp' žiadosť o vyĘ ěenie' odporučame objednať cez podatel u BVS na zák|ade
objednávky na práce (tlaěivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo
v kontaktn; ch centľách)'

5. K objednávke na vyĘčenie existujriceho verejného vodovodu a|ebo verejnej kanalizácie
je potrebné doložiť situáciu širších vzt'ahov a k piu katastľálnej mapy so zákľesom
veľej n; ch vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6' Pri tesnom sribehu a kľižovaní inžinieľskych sietí s verejn mi vodohospodárskymi
zariadeniamije potľebné dodrżať STN 73 6005 o priestoľovej prave vedení technického
vybavenia vľátane jej zmien a dodatkov.

7. V] kopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvoľenom v; kope. Pri zemn; ch pľácach je potľebné
v plnom rozsahu rešpektovať ľozvody vodovodov akanalizácii, armatílry' poklopy,
šachty, signalizačné zariadenia, prenosy' jestvujťlce objekty a pod. odkryté miesta na
vodovodn1ch potrubiach musí pred zásypom skontrolovať pľíslušn; pracovník DDV
a DOOV.

8' Zahájenie q kopoqch prác żiadame v dostatoěnom ěasovom predstihu nahlásiť
príslušnému pracovníkovi DDV a DooV.

9. Pri zasahovaní do terénu, vľátane zásahov do pozemn; ch komunikácií alebo in1 ch
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zźsahy vykonávaj 

'povinn; na svoje náklady bezodkladne pľisp sobiť novej lirovni povrchu všetky
zariadenia a príslušenstvo veľejného vodovodu a verejnej kanalizácie maj ce vďah
k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce m že stavebník
vykonávať iba so s hlasom vlastníka verejného vodovodu alebo veľejnej kana|izácie,
pľípadne prevádzkovatelä.

K objednávke na vyľ'- ěenie existuj ceho verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je
potrebné doložiť informatívny zäkres GIS BVS, ktor] Vám zasielame v prílohe.
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na zźlklade novozisten ch skutočností'

9. Západoslovenská distribučná a.s.. vyjadrenie zo d a 20'03.20l9:
Spoloěnosť Západoslovenská distribučná s hlasí s vydaním lizemného rozhodnutia na stavbu:
,rMiloslavov, lokalita R.zlLm. v ľozsahu: Rozvod VI\, Rekonštľukcia tľansformovne
Ts0045-005 a Rozvody I{N, Investor: LT II\tvEsT, s.ľ.o.' Alžbetin Dvoľ 1452, 900 42
Miloslavov podlä predloženej projektovej dokumentácie zať!,chto podmienok:
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,rs hlasíme", za predpokladu splnenia nasledovn ch podmienok:
1. objekĘ hoľe uvedenej stavby bud napojené zexistuj cej Ts0045_005 po jej

ľekonštľukcii na Ts o v kone 630 kvA. Rekonštľukcĺa spočíva vo v mene
existujrĺceho tľansfoľmátoľa o v kone 400 kvA za nov tľansfoľmátoľ o v kone 630
kVA' doplnenie Vl\[ rozĺ,ádzač,a v ľadení KKKT a v mene NtN ľozvádzaěa za 8
v vodov . Nové Vl\t lcíblové napojenie Ts0045-005 bude ľealizované nasledovne: na
južnej stľane rĺešeného zemia sa do Vl\ vzdušného vedenia spoj. pola |.č'.228-437
vloží nov stožiaľ 11/40 na ktoľom sa ukončí Vl\[ vzdušné vedenie v smeľe od UV
8Iĺ228-437. Na nov stožiaľ sa osadí nov UV, ktoľ pľebeľie označenĺe LIV aŻ28-
437. Nov UV sa prepojí VN luĹbloľ m vedením s nov m Vl[ ľozvádzačom Ts0045-
005. vN lcĺblové vedenie v smere od TS0045-002 sa naspojkuje s nov m Vl\[
lcĺblov m vedením, ktoľé sa napojí do nového Vl\I ľozvádzača T50045-005. vI\ľ
lĺĺblové vedenie v smeľe od UV vl228-437 sa naspojkuje s nov m VN lł blov m
vedením, ktoľé sa napojí do nového Vl[ ľozvádzača T50045-005. VI\ľ lĺíblové vedenia
bud ľealizované lĺĺblom typ: NA2XS2Y 3 x 1 x 240 mmz o oĺžľe 1170m. MY
vzdušné vedenĺe spoj. pol'a l.č,. Ż28-437 Ępz 22 - 3 x AlFe l10l2Ż sa v seku medzi
uv 85/228-437 avloźen 'm stožiaľom zdemontuje v celkovej oĺĺľe łso m vrátane UV
85/ŻŻ8-437, w a228-437, UV 8Ż/228-437,4 ks p.b. DB, 4 ks p.b. JB. Nov NN
luĹblov distribučn ľozvod bude ľealizovan káblami typ: NAYY - J 4x240 mm2
o dlžke 560 m, ktoľé budt'ĺ okruhované v 5 ks NN skľine SR. Vybudovanie YI\
ľozYodu, ľekonštrukciu T50045_005 avybudovanie NtN rozvodoY, ktoľé bud mat'
distľĺbuěn chaľakteľ v ľámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenslĺĺ
distľibuěná a.s. na základe Zmluvy o pľipojení odbeľn ch elektrick ch zariadení
žiadatel'a do distľibučnej s stavy č. 1700000lŻ uzatvorenej medzi spoločnost'ou
Západoslovenská distľibučná a.s. a investoľom.

2. Jednotlivé káblové prípojĘ l[N vľátane skupinov ch elektľomeľov ch ľozvádzačov
a elektľomeľov ch rozvádzač,ov vybuduje na vlastné náklady investoľ pľičom
deliacim miestom budrĺ NľN skrine SR.

3. Skupinové elektľomeľové rozvádzač,e a elektľomerové rozvźldzače budr'i umiestnené
na verejne pľístupnom mieste na hranĺci pozemku zvonka tak, aby bolĺ pľístupné
pľacovníkom energetiky v každli denn a nočnrĺ dobu - zodpovedn investoľ.

4. Pripojenie bud cich koncov ch odbeľatelbv bude riešené samostatne na zák|ade Zmlrtx
o pľipojení odbernych elektricĘch zariadení žiadatel'ov do distribučnej sristavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná a's., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby'

5. Hlavn istič pľed elektľomerom bude 3 x 25 A chaľ. B pľe kaźdé odbeľné miesto.
6. Ziadame rešpektovat' všetky energetické zaľiadenia v majetku spoločnosti

Západoslovenská distribučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné
pásma podl'a $ 43 zákona č.25l20t2 Z,z. o energetike a jeho noviel.

7. Pľed realizáciou zemnych prác je stavebník povinn poźiadať spoločnosť
Západoslovenská distľibuěná o zakreslenie existujrricich elektľoeneľgeticĘch zaľiadení
a to prostľedníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sVUvod/online-
sluzby/Geoportal alebo písomnou Žiadosťou zaslanou na Tím spľávy energetick; ch
zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vyt; čenie VN a NN
elektroenergeticĘ ch zariadení) a Tím spľávy sietí VVN, Čulenova č. 3' 816 47 Bľatislava
(pre vyĘčenie zariadení WN).

8. Požadujeme dodľžanie ochranného pásma všetk ch VVN, VN a NN vedení definovan; ch
podlä $43 Zákona o energetike č)' Ż5l/20l2 Z.z. a o Zmene a doplnení niektoq ch zákonov,
s ktoq mi osoby a mechanizmy vykonávajrice pľáce 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 vykonávaj cich činnosť alebo zdrźujricich sa na
stavbe, o pravidlách bezpečnosti pľáce v blízkosti V\rN, VN a NN vedení.

9. Pre potreby budovania energeticĘ ch zaľiadení, poskytne žiadatel'prevádzkovatelbvi
pozemok (koridor) resp. pľiestoľ vhodn pre budovanie energetického zariadenia.
Majetkoprávne vyspoľiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.

10.V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoľé budri tvoriť sriěať
distribučného rozvodu el. energie budri osadené na pozemku iného vlastníka, je potľebné
riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vyspoľiadanie pozemkov pre
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osadenie Ę chto zariadeni v zmysle platnej legislatívy, pľiěom nebude čtovan; prenájom
počas ich životnosti.

ll.Stavebník je povinny zrealizovať stavbu podlä odslihlasenej projektovej dokumentácie
tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetick1 ch zariadení
spoloěnosti Západoslovenská distribuěná.

12.Pľed zač,atím zemn ch prác na eneľgetick; ch zariadeniach budovan ch v tejto stavbe je
potľebné v navľhovan1 ch tľasách poźiadať o presné vyt'- ěenie a identifikovanie káblov
patriacich spločnosti Západoslovenská distribuěná, a.s.

l3.Zemné práce - pri križovaní a s behu zariadeni spoloěnosti Západoslovenská distribuěná,
a.s. _ požadujeme vykonávať so zv šenou opatrnosťou _ ručn; m sp sobom. Pri prácach
dodrźiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušn;ch STN.

Toto stanovisko a podmienky v om uvedené sťl platné jeden rok od jeho vydania.
Toto stanovisko nenahľádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribuěnďZápadoslovenská energetika, a.s.
Za detailné technické riešenie v zmysle platn1 ch predpisov a STN zodpovedá pľojektant'

lO.Ministeľstvo obrany SR. agent ra správy majetku. vyjadrenie čj. ASM-40-317/2019 zo
d n 14.02.2019:
S ľealizáciou akcie podl'a pľedloženej dokumentácie s hlasíme pri splnení nižšie uveden ch
podmienok. Investor /pľojektant/ je povinn; informovať o t chto podmienkach príslušn;
tnemny oľgán a stavebn lirad' Spojovacie káble ani iné inŽinierske siete vo vlastníctve
vojenskej správy nie sri v priestoľe stavby evidované.
Vyjadľenie platí za predpokladu, že ned jde ku zmenám v hlavn ch parametľoch stavby (
situovanie, zv1 šenie objektov, ľozsah a pod.) Vyjadrenie platí dva ľoky a to s ěasne pľe
všetky d'alšie stupne pľojektu i pre všetky d'alšie konania. Na jeho zźk|adeje možné vyáať
ťlzemné ivodohospodárske ľozhodnutie astavebné povolenie. lnvestoľ 

-(projektant) 
je

povinn; doručiť ho v odpise všetk; m d'alším oľgánom a organizźrciám, ktoré buári na akcii
zainteresova né, aby sa zabrán i lo d'al šiemu pľerokovan iu.

l l. oRHaZZ v Pezinku. stanovisko ěj.ORHZ-PK2-2O19/000428-2 zo d a l5.02 '2079:
_ z hl'adiska ochrany pred požiarmi nemá pripomienky'

12. SPP-distribricia. a.s.vyjadrenie č.TDAĺS/0083/20l9lAn zo d a 05.03'2019:
Srihlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrżanianasleduj cich podmienok:_ pred realizáciou zemn; ch prźrc alalebo pred zaćatim vykonávania in;ch ěinností, je

stavebník povinn; pożiadať SPP-D o presné vyľ'. čenie existuj cich plynáľensk1čh
zariadení na zák|ade písomnej objednávky , ktor je potrebné zas|ať na adresu: SPP_
distľibrĺcial ä.S.r Sekcia rĺdržby, Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava alebo
elektronicky, pľostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(www. spp-distribucia. sk);

- v záujme pľedchádzaniu poškodenia plynárenského zaľiadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alalebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatná vy ěovanie
plynárensk; ch zariadení do vzdialenosti l00m,

- Stavebník zabezpeč,í vypracovanie projektovej dokumentácie pre ťlčely stavebného
konania alebo pľe konanie podl'a in; ch právnych predpisov, podl'a podmienok uveden; ch
v tomto vyjadľení,

- Stavebník je povinn1 pred zač,atím stavebného konania predloŽiť projektovri
dokumentáciu pre ličely stavebného konania alebo pre konanie podl'a in; clr piávnych
predpisov, na posridenie SPP-D,

- V projektovej dokumentácii pre ěely stavebného konania alebo pre konanie podl'a in ch
predpisov, poŽadujeme, aby stavebník:

'rešpektoval azohl'adnil existenciu plynárensk ch zariadení alalebo pľi ochľann ch
ďalebo bezpečnostn1 ch pásiem;

o pri sťlbehu a križovaní navrhovan; ch vedení s existujricimi plynárensk mi
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP
906 01;
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ozabezpeěil vypľacovanie q kresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vďahu
k existuj cim plynárensk; m zariadeniam;

ozabezpeči| vypracovanie situačného vykľesu so zakreslením všetk ch s behov
a križovaní navrhovan;ch vedení s existuj cimi plynárensk mi zariadeniami;

ozabezpeéi| vypracovanie detailn ch q kľesov všetk ch sribehov a kriŽovaní
existuj cich plynárensk; ch zariadení a navrhovanou stavbou;

OSOBITNE PODMIENKY:
- Rešpektovat'všetĘ existujr'ice plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatívy

l? QlnĺraL T-l^L^* - - qárpnip ÁÁ1 1onłÁ7'1 -^ Äž^ t o n' ,)Íl1o

- Pľe vyznačené záujmové zemie d jde do sĘku so sieťami elektronickych komunikácií (
d'alej len SEK) spoloěnosti Slovak Telekom a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Poěas reat.izácie stavby dodľžať podmienky uvedené v stanovisku č. 661 190463l zo d a
19.02.Ż019
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade, ž'e zámer stavebníka, pľe ktoľ podal uveden žiadost', je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI sLovAK[A, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného
pásma ť chto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinn zabezpečit':
oochľanu alebo preloženie sietí v zmysle konkľétnych podmienok určen1 ch zamestnancom

Slovak Telekom, a.s.
oVypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
oodsrihlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadostije oprávnen; vykonávať präce srivisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikaěnej pľípojky) iba zmluvn; partner: Jrilius Yarga,
julius.varga@nevitel.sk, 0903 45 5788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa m Že nachádzať viac zariadení (káble, potľubia)
s r znou funkčnosťou.
2. Pľi aĘchkolVek prácach, ktor mi m žu byt'ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, je
žiadatel' povinn vykonat' všetĘ objektívne rĺčinné ochľanné opatľenia Ęm, źe
zabezpečí:
oPľed zaěatim zemn; ch prác vyt'- ěenie avyznaěenie polohy zariadeni priamo na povrchu

teľénu,
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov' ktorí bud vykonávať zemné práce, s vyt'. čenou

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami' ktoré boli na jeho ochľanu
stanovené

oUpozornenie zamestnancov vykonávaj cich zemné práce na možnli polohovťl odch1 lku t 30
cm skutočného uloŽenia vedenia alebo zaľiadenia od vyznaěenej polohy na povrchu teľénu

oUpozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach v skytu vedení azariadení pracovali
s najväěšou opatrnosťou a bezpodmieneěne nepožívali nevhodné náĺadia (napľ. hĺbiace
stľoje)

rAby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeč,ené proti akémukoltek ohľozeniu, Vłádęž'i
a poškodeniu vo vzdialenosti l,5 m na kaŽd stľanu od vyznačenej polohy zariadenia

eZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakr:ytím ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie kaŽdého poškodenia zaľiadenia na telef nne č,íslo 121Ż9
ooverenie v; škového uloŽenia zariadenia ručn: mi sondami ( z d vodu, že spoločnosť

Slovak Telekom, a's' a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. nezodpovedaj za zmeny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade, že poěas q stavby je potľebné zvyšiť, a|ębo zníźiť krytie tel.
káblov je toto možné vykonať lęn so s hlasom poveľeného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavky napojenia lokaliĘ, ľesp. objektu, na VSST (verejná siet'ST) je
potľebnésipodat'žiadost'ourčeniebodunapojenia@).
4. Ziadame dodľžat' platné pľedpisy podl'a sTN 73 6005 pľe pľiestoľov pravu vedení
v plnom rozsahu.
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Bratislava
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1 za Á ą

lŻ.03.2019:
Po oboznámení ta s predloženou projektovou dokumentáciou SVP, š'p' oZ Bratislava, Spľáva
Vnlitorn] ch v d Samorín k hore uvedenej aktivite nemá zásadné pripomienky, žiada však:

l ' Pri realizácii stavby žiadame dodrźať ustanovenia zźtkona č,' 364/2004 Z.z' o vodách a
o Zmene zákona Slovenskej národnej rady č' 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorších predpisov (vodn; zákon).

Ż' Uzemie sa nachádza v chránenej vodohospodáľskej oblasti Żitného ostrova, na
zźtklade ěoho požadujeme dbať na zv šenli ochľanu podzemn; ch a povľchov;ch v d.

Toto vyjadrenie nenahľádzavyjadrenie, s hlas ani ľozhodnutie orgánov štátnej správy.

l5 Śitelcrn č' 1'l) /)o1Q zn Á q l 2 n)) lq
- Podzemné telekomunikaěné zariadenia v správe a majetku spol. SITEL sa v dotknutom

zemí nenachádzajri'

r

S v stavbou srĺhlasíme za podmĺenok plne ľešpektovania existujr cej veľejnej
telekomunikačnej siete KDS (káblového distribučného systému) a plne ľešpektovanĺa ;ej
ochľann ch pásiem a za podmienok splnenia zákonn ch podmienok na v stavbu dané
platn mi zákonmi SR.

1. Projektovti dokumentáciu (d'alší stupe ) žiadame doplniť o vzorové rezy križovania
a s behu so sieťami KDS a doplniť aj o zákres siete KDS' orientačné zakreslenie
KDS (hlavnej trasy) sme vykonali do pľedloženej pľojektovej dokumentácie pľe
zemné konanie, okrem prípojok kjednotliv1 m objektom, ktoré sli riešéné

individuálne a ktoľéje potľebné tiež ľešpektovať'
Stavebník je ďalej povinn; vykonať a zabezpečiť všetky objektívne ťlčinné ochranné
opatrenia a splniť nasledujlice podmienky v rozsahu tohto vyjadľenia stanovené
vlastníkom existuj cej siete KDS, spoloěnosťou PRoGREs-Ts, s.r.o. (d'alej len
PROGRES) a to najmä:

2. Pred zač,atím prác je potrebné si objednať priestorové vyt1 ěenie sietí a zariadení
písomne na adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42,82l 07 Bratislava, min.
l0 pracovn; ch dní pred požadovan; m termínom vyt; ěenia, podl'a rozsahu adruhu
vyt'- čenia. Pre vyĘ čenie optického vedenia je potrebné zabezpeěiť aj geodetické
zameranie siete KDS. K žiadosti žiadame pľipojiť toto vyjadrenie.

3. Je potrebné zaslať písomnri infoľmáciu o plánovanom termíne zaěatiaprác, najnesk ľ
10 dní pre zač,atím stavby na adresu PROGRESu.

4. Je potrebné dodľžat' ochranné pásma podlä ust. $68 ztlkona ě. 35l/2O11 Z.z.
a príslušn ch noriem STN, tzn. že sa nebud umiest ovať žiadne vedenia a ani
realizovať żiadne stavebné práce - v1 kopy v ochrannom pásme, t'z'n. 0,5 m na každri
stranu od osi vedenia KDS a 2 m do ľlĺuty. Kde to z priestorov;ch d vodov sa
v; kopy v ochrannom pásme bud realizovať za prítomnosti pracovníkov PROGRES.
o uvedenom budli vopred infoľmovaní pracovníci, ľesp. zástupcovia spoločnosti
PROGRES, na tel. čísle 02/431 9125l. Podmienkou je objednanie si technického
dozoru u spoločnosti PROGRES.

5. oboznámiť pracovníkov vykonávajricich zemné pľáce s vyt'- čenou a vyznačenou
polohou siete KDS' aby pľi prácach v mieste v] skytu vedení a zariadení KDS
pracovali so zv šenou opatľnostbu a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia
azariadenia (najmä hlbiace stroje apretláčacie stľoje) avo vymedzenej ploche
ochranného pásma vedení azariadení KDS vykonávali len ručnÝ v kon!

6' Upozorniť zamestnancov vykonávaj cich zemné práce na možnri polohov odch1 lku
*30 cm od skutočného uloženia avyznač,enej polohy.
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7 ' overiť si uloŽenie siete KDS s ručn mi sondami (vzhl'adom nato, Źe nezodpovedáme
za zmeny priestorového uloženia KDS vykonanébez nášho vedomia)

8. V prípade, že d jde ku križovaniu v; kopu s existujricimi telekomunikačn1 mi sieťami
azariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred prizvať kukladaniu azásypu
pracovníkov' resp. zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. ěís|e 02/431 91 25l. Bez
uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

9. odkryté časti vedení siete KDS zabezpeěiť proti pľevisu, ohrozeniu apoškodeniu
nepovolanou osobou.

l0. V prípade odkrytia existuj cich telekomunikačn;ch vedení KDS spoločnosti
PROGRES, pľizllať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PRoGRES, na tel. čísle
02/431 91 25l na kontrolu pred zásypom (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je
možné zásyp vykonať.

l l ' Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod tľasou KDS, spätn , zásyp trasy
realizovať trieden; m štrkom, obnoviť značenie ochrannou f liou, prípadne markermi'

|Ż. Zabezpeč,iť dodržanie zákazu zriad'ovania skládok a budovania ak chkol'vek
zariadení nad trasou KDS.

13. Zabezpeěiť dodržanie zákazu prechádzania ťaŽkymi vozidlami, k; m sa nevykoná
ochrana proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

14. Dodrżať nivelitu terénu kv li dodržaniu dostatočného kľytia siete KDS.
15. Pri poškodení telekomunikaěnych vedení azariadeni KDS spoločnosti PROGRES

bezodkladne oznámiť každé poškodenia na tel. č:ís|e 0Żl43l91 25l. v prípade
poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť cely sek kábla medzi dvomi
najbližšími distľibuěn; mi skri ami, v prípade optického kábla je potrebné vymeniť
cel optick kábel v riseku medzi optick;mi spojkami. Predmetné q meny a s visiaci
s tym náklady sa vykonávajri na náklady zmluvného dodávatelä stavebníka.
o uvedenom bude stavebník bezodkladne informovan; .

16. V kopy realizovať na celej stavbe v miestach q skytu vedení KDS zásadne ľučne.
bez použitia q kopov ch strojov'

17 . Tam, kde nie je možné vykonať pľetláěanie komunikáci e bez možného poškodenia už
existujriceho vedenia KDS, pľechod realizovať iba prekopaním.

l8. Nedodľžanie uveden ch podmĺenok ochľany jestvujrĺcej siete KDS je porušením
pľávnej povinnosti a platn ch zákonov SR s následn m vyvodením sankcií.

l9. Toto vyjadľenie má platnosť 6 mesiacov odo d a vystavenia.

l8. MV SR" sekcia ITB. odbor telekomunikácií. stanovisko č. SITB-OT4-2019/000274-252
zo d aŻl.0Ż.2019:
V záujmovom zemí pre realizáciu bud cej stavby ,,Rozvody Vl\I, Lokalita Miloslavov
RZ_llĺII, Distľibučné ľozvody NN, Lokalita Miloslavov RZ_llflI - žiadosto o posrĺdenie
PD pľe zemné ľozhodnutie", v katastľálnom zemi Miloslavov, na pozemkoch
s paľceln mi číslami uveden; mi v dokumentácii, nemá MV SR żiadne vlastné
telekomunikačné siete. Správca telekomunikačnej siete MV sR k predloženej dokumentácii
nemá Žiadne q hrady, požiadavky, pripomienky ani pozme ujlice návrhy.

l9 Reoionálne c-esfw Rrnfislewq c c rrrliąrĺľ-- Rn/l o/ĺ 7RlrrsT -a ĺlł,o 1 Q n.) ?nl oieč. 1
Distribučné ronody NN:

V sribehu s cestou III/I054 żiadame trasu zemného kábla umiestniť mimo cestné teleso
(vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa) cesĘ IIVI054. Kríženie cesĘ III/1054 a NN
kábla Žiadame realizovať zásadne pretláčaním s uložením do chľániěky. V kop
manipulačn ch jám rea|izovať bez zásahu do cestného telesa (vozovka, nespevnená kľajnica'
cestná priekopa) cesty IIVI054'

Ronody VN:
S polohou káblov v slibehu s cestou III/I054 Zo strany v1 stavby lokality Rz_lllil

nes hlasíme. Káble žiadame poloŽiť za plánovan; chodník, ktoq bude umiestneny za
vonkajšou hranou cestnej priekopy. Na opačnej strane cesty III/1054 Žiadame poloŽenie VN
káblov zosťrladiť s ľozšírením cesty III/1054 a taktiež. s plnánovanou v; stavbou cyklotrasy
Miloslavov. Teda trasa káblov musí byt'umiestnená za vonkajšou hľanou cyklotrasy.
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Kľozšíľeniu cesĘ IIVI054 a lokalite RZ_lllII sme sa vyjadrovali vliste naša značka:
67/19/58/oil zo d a 4.2'2019 a k cyklotrase v liste naša znaěká:. goĺlgĺgs zo d a 6.2.201g.

V mieste l<ríŹenia s cestou IIV1054 (2x) Žiadame rozvody realizovať pľetláěaním
s uloŽením zemného kábla do chľáničky. V kop manipulačn1ch jám realizovať bez zásahu do
cestného telesa cesty III/1054.
Doplnen a upľaven PD s našimi požiadavkami aj s ok tovaním vzdialeností kábla od hrany
vozovky Žiadame opätovne zaslať na naše vyj adrenie'

?9.Regionálne cesľ SI zo dĺa zt.o3.zotq :

Naše' vyjadľenie k prepracovanému projektu pre ľozvody VN je nasledovné:
V s behu s cestou III/I054 zo strany v stavby lokalĘ xż_llĺĺĺ żiadame trasu zemného
kábla viesť podl'a pľojektu, tj. v minimálnej vzdial"no.li zm oa hľany vozovky. Na opačnej
stľane cesĘ IIVI054 tiadame položenie VN káblov pozdÍt oplotenia pozemkovv minimálnej
vzdialenosti 6,6l m od hrany vozovky' Trasa VN Ŕĺblou z'tejto strány bude umiestnenáza
vonkajšou hranou plánovanej cyklotrasy.
V mieste kríženia s cestou III/I054 (2x) źiadame ľozvody realizovať pretláčaním s uložením
zemného kábla do chľáničky. V kop manipulaěn ch jám rea|izovať bez zásahu do cestného
telesa cesty III/1054 (vozovka, nespevnená krajnica). 

-

K distľibučn m NN rozvodom stavby sme sa vyjadrovali v liste naša značka 180/Ig/17B/}SI
zo d a 18.2.2019.
Ďalší stupe PD žiadame zaslať na naše vyjadľenie.

d a 06.03.2019:
Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknuĘ orgán v rizemnom konaní
vydávame s hlas né satnovisko za do drżania podm ienky :

- Uskutočnením rozvodov nesmie byť ohrozená bezpečnosť premávky na ceste IIVI054. Na
ceste nesm by'deponované skládky stavebného mateľiálu ani odpoadu.

_ Elektľické vedenie v sribehu s cestou III/I054 žiadame umiestniť aż za vonkajšou hranou
cestnej priekopy' Križovanie inžinierskych sietí s cestou III/1O54 žiadame' realizovať
q lučne pretláěaním.

- V; kopové jamy musia byt' umiestnené bez zźsahu do telesa cesty (vozovky, spevnená a
nespevnená kajnica' cestná priekopa)'

- V prípade potľeby uŽívania alebo zásahu (podvŕtanie, rozkopávka, pľáce v sribehu
scestou' vzelenom páse) do cesty III/1054 počas v1 stavby je potľebné iožiadať tunajší
ľad o povolenie zvláštneho uživania cesty a s tym sťlvisiace urěenie doprävného znaěenia

(min. 4 Ęźdne vopred) s pľedchádzajricim záv'dzn m stanoviskom onbz oDI v Senci a
stanoviskom správcu komunikácie _ RCB a.s.

- Ak d jde k poškodeĺiu cestnej priekopy alebo kľajnice pri stavebn1 ch prácach, Žiadame
trito uviesť do p vodného stavu.

' Ziadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy op šťali stavenisko v stave,
v ktorom nebudri znečisťovať komunikácie. V prípade 

- 
zneěistenia komunikácií je

stavebník povinn; bezodkladne toto znečistenie odstrániť.

vn. PoDMIENKY sTAvEBNnHo Únanu'
l/ Pľojekĺ stavby pľe stavebné povo|enie vypracovať v kooľdinácii s vydan mi právoplatn mi
Stavebn;1imi povoleniami obyn;lich z n dotlinutého zemia.
2/ KŹiadosti o stavebné povolenie stavebník pľeukáže vďah kpozemkom, ktoré nevlastní'
formou ,, iného prźlva" vzmysle $ l39 ods. l zákona ě' 50/li76 Zb' v znení neskorších
predpisov (stavebn; zákon)
3/ V pľojekte stavby pre stavebné povolenie stavebník dodľží podmienky vypl;vaj ce zo
stanovísk dotknutych oľgánov a organizácií a zźrove zapľacuje ich požiadavĘ do'ľD pľe
stavebné povolenie.
4/ Projektov dokumentáciu pre stavebné konanie a povolenie predloží stavebník stavebnému
radu spolu s pos dením splnenia podmĺenok zemného ľozhodnutia.

5/ PĄektová dokumentácia musí byť vypracovaná v sťllade s $ 47 stavebného zákona, s $ 9Vyhlášky uŽp sn ě' 453/2oOO v zienínäskorších predpisov'
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6/ Stavebník je povinn pred zaéatím stavby, vo vďahu k cudzím pozemkom, postupovať
podl'a $ 1l zák.č.25112012Z'z. oeneľgetike aoZmene adoplnení niektoq ch zákonov, čo
preukáže pri kolaudačnom konaní'

VIII. RoZHoDI\UTIE o NÁMIETKACH ÚčłsľľÍxoV KoNANIA:
V konaní neboli vznesené žiadne námietky ričastníkov konania ani dotknuĘ ch orgánov.

Ix. PLATNoSŤ ÚzEn/Nľrro nozHoDNUTIA:
Toto rozhodnutie platí vzmysle $ 40 ods.l) stavebného zttkona tri roky odo d a, keď
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 zźtkonapredĺziť
na zźtklade dostatoěne od vodnenej Žiadosti navrhovateľa podanej pred uplynutím uvedenej
l9hoty správnemu orgánu, kton- rizemné ľozhodnutie vydal.
Uzemné ľozhodnutie je v zmysle $ 40 ods.4) stavebného ztlkona zźtväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navľhovatelä a ostatn; ch riěastníkov zemného konania.
Toto ľozhodnutie stráca platnosť d om, keď stavebnému radu bude doruěené oznámenie
navrhovatel'a alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa
rozhodnutie vďahuje'

oĺl vodrlenie:
Navľhovatel': Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava' IČo :
363615l8 vzast. LT INVEST, s.r'o', AlŽbetin Dvoľ 1452,900 42 Miloslavov' ktorého
zastupuje DJ engineering s.ľ.o., Kľajná 23,900 42 Dunajská Lužná podal d a 1Ż.03.2019 na
tunajší stavebn; rad návrh na vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby: ,,Rozvody VN,
Lokality Miloslavov Rz_Llllil* a stavby ,,Distľibučné rozvody NN, Lokality Miloslavov
Rz_lllil* na pozemkoch podl'a registra ,,C" parc. č. 42617Ż, 426160, 4Ż6/61, 42616Ż,
426163, 426/64, 4Ż6/65, 426/66, 426167, 426168, 426/69, 426/37, 426lŻlŻ, 5l4l2, l70lŻ3,
17 0 lŻ0, 394, 4Ż61 108, 426/ l09, k' . Miloslavov.
Vlastníkom pozemkov paľc' č. 170/Ż3,5l4ĺŻ,4Ż6137,426160 až' 4Ż6169,4Ż6/72je obec
Miloslavov _ podl'a Lv č' 440. Navrhovatel' predložil Nájomnri zmluvu zo dla 26.03.2ol9,
ktorou boli pľedmetné pozemky dané do užívania za ličelom v stavby technickej
infraštrukt ry pľe dan lokalitu.
Pozemok paľc. ě. 170lŻ0 je v podielovom spoluvlastníctve majitelbv: l ' Ján Kopčok,900 4Ż
Miloslavov l88; 2' Viera Havlíková, 900 42 Miloslavov 187; 3. Máľia Fajnorová, 90O 4Ż
Dunajská Lużná27; 4' Helena Sab ová, Tupolevova l7, 85l 01 Bľatislava _ podlä LV č. 663
(pozemok umiestnen mimo zastavaného zemia obce).
Právny vďahk paľcele é.394 nie je evidovan na liste vlastníctva.
Pozemok paľc. č. 426ll08je vo vlastníctve SR - Slovesnk1 pozemkoq fond, B dkova 39,
8l5 l7 Bratislava _ podl'a LV č.1375 (pozemok umiestnen mimo zastavaného zemiaobce).
Pozemok parc. č. 4Ż6ĺ109 je vpodielovom spoluvlastníctve majitel'ov: l. Ing. Ladislav
Ze|ina, Alžbętin Dvor 705, 900 4Ż Miloslavov; 2. Tomáš Elexhauser, AlŽbetin Dvor 1452,
900 4Ż Miloslavov; 3. Ladislav Falb,900 42 Miloslavov l28Ż;4. Anna Falbová, Záhradná,
25A, 900 4I Rovinka; 5. Ladislav Falb, Zźlhradná Ż5A, 900 41 Rovinka; 6. Emília
Kanávorová, Vrakunská 8A, 82l 06 Bratislava; 7. Ferdinand Kanávor, Vrakunská 8A' 82l 06
Bratislava; 8. Maľtina Hodrirová, 900 41 Rovinka 5l9;9.Ing. Anna Żźtková, Rajecká 13,8Żl
07 Bľatislava; 10. Ing. Peteľ Žák, Rajecká, 13,821 07 Bratislava; l1. So a Elexhauserová,
Jánošíkovská' 9Ż, 900 42 Dunajská LuŽná; lŻ. LZ-9TAV s.r.o., Alžbetin Dvor 705' 900 42
Miloslavov - podl'a LV č. Ż860 (pozemok umiestnen; mimo zastavaného zemia obce).
Navľhovatel' predložil písomn; srihlas vlastníkov pozemku, na ktorom sa umiest uje
pľedmetná stavba.
Pozemok paľc. č. 4Ż612|2 vpodielovom spoluvlastníctve majitelbv: 1. VIKINELA s'ľ.o.,
Lesná 550' 900 42 Alżbętin Dvor; 2. Pľešpoľská realitná spoloěnosť s.r.o., HorskźL l3/C,83l
52 Bratislava;3. Mária Cigániková, Sklabinská 8, 831 06 Bratislava - podl'a Lv č. 2508
(pozemok umiestnen; mimo zastavaného i;zemia obce)'

Podl'a s 139 ods.l pod pojmom ,,iné pľáva k pozemkom a stavbám ,, použif m
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v spojení ,, vlastnícke -alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich ,, sa podl'a
p.o1ahy P1ípadu ľozumie právo vypl vajlicé z vecného bľemena spojeného s poze lkom
alebo stavbou.

Podl'a $ 11 zák.č. Ż51l20l2 Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektoľ ch
zákonov ( d'alej len zákon o eneľgetike ) je dľžitel' povolenia - Západoslovenská
distribučná a.s. opľávnená zriad'oYat'na cudzÍch pozemkoch mimo zastavaného rizemia
obce elektľické vedenie a elektľoeneľgetické zaľiadenie pľenosovej srĺstavy a
distľibučnej srĺstavy a zaľiadení uľčen ch na ich ochľanu, zabránenie ich poľrĺch alebo
haváľií, alebo na zmieľnenie d sledkov poľt'ich alebo haváľií na ochľanu života, zdľavia
a majetku os b; pľi povolbvaní takej stavby stavebn rĺrad ľozhodne o podmienkach, za
aĘch možno stavbu uskutočnĺt' a pľevádzkovat' na cudzom pozemku; opľávnenia
stavebníka na uskutočnenie stavby vznikaj nadobudnutím právoplatnosti takého ľoz-
hodnutia.
Povinnosti zo{_poveda_jrĺce opľávncniam sri vecn mi bľemenami spojen mi s vlastníc_
tvom nehnutel'nosti, čo je- pľeukázanie vlastníckeho alebo iného_pi'ávä kpozemkom
uľčen m na zastavanie podl'a $ 139 stavebného zźtkona.
Vsrĺlade . s _l1.zálkona 9eneľgetike stavebn ' rĺľad uľčil stavebníkovi podmienky,
stĺvisiace s ľealizáciou stavby na cudzích pozemkoch, ešte pred zač'atím stavby.

D om podania návrhu bolo začaté zemné konanie o umiestnení predmetnej stavby.
Zač,atie lizemného konania bolo oznámené častníkom lizemného konania a dotknuĘ m

orgánom oznámením verejnou vyhláškou č,. j' 2760-]947l20|9/Y\K zo d a 08.04.2019.
Stavba je v slilade s platnou rizemnoplánovacou dokumentáciou pre obec Miloslavov,

ktorou je Územn1 plán obce Miloslavov, ktoq1 predmetnri časť zemia defrnuje pre funkciu
byvania formou vystavby rodinn1ch domov, ako aj funkciou urěenou na občiansku a
sociáInu vybavenosť, ktorej pľípustnou dopl uj cou funkciou síl aj zariadenia technickej
infraštruktliry.

Stanoviská a požiadavky ričastníkov konania a dotknut1ich orgánov, uplatnené v tomto
zemnom konaní, boli preskrimané, skooľdinované a zahrnuté do podmienok tohto

rozhodnutia' V ŕrzemnom konaní stavebn rad presk mal návrh a priložené doklady
v zmysle ustanovení $$ 37,38 stavebného zákona priěom zisÍil, że umiestnením stavby
nebudri ohrozené veľejné zźlujmy, ani ohrozené práva aprávom chránené záujmy ostatn; ch
liěastníkov rizemného konania.
Svoje stanoviská oznámili :

- Mv SR ORPZ v Senci,oDl, stanovisko ě' ORPZ-SC-ODI-1-084l20l9 zo dn 15.02.2019
- KPÚ Bratislava, zttväzné stanovisko zn. KPUBA-Ż0|9/64Ż5-2/|2395/PRA zo d a

17.02.2019
- nÚvz Bľatislava' zźlvazné stanovisko č,'HŽP/4897/20lg/M zo d aŻ8.O2.20lg
- oÚ Senec, odbor SoŽP, sek oPaK, vyjadrenie čj' OU-SC-osZP-20lg/4629NIM dn

15.02.20t9
- oÚ Senec' odboľ SoŽP, risek oH, vyjadrenie ěj. OU-SC -osZP-2Olg/0O6217 zo d a

2l.03.Ż0I9
- oÚ Senec, odbor SoŽP, risek ŠVS, vyjadrenie čj. OU_SC-osZP/Ż0lg/004693N-48lKe

zo d a27.02.2018
- HYDROMELIORÁCE š.p., vyjadrenie č) j' g 48-Żl l2O l2o Íg zo d a 27 .o2.2olg
- BVS,a.s., vyjadrenie č). 532ll2019lTh zo d a27.02'2019
- Západoslovenská distľibučná a.s., vyjadľenie zo d a20.03.2019
- Mo sR, ASM, vyjadrenie čj. AsM_40-3l7ĺ2019 zo d a l4.oŻ.20l9
- oRÍIaZZ v Pezinku, stanovisko ěj. oR {Z-PK2-20l9l000428-2 zo dla 15'02.2019- SPP-distribricia, a.s. vyjadľenie č. TDAIS l0083l20I9/An zo d a 05.03.20l9- Slovak Telekom,a.s., vyjadrenie ě. 661190463l zo d a 19'02.2019
- SVP,š.p'' čj. Cs SvP oZ BA97Ż12019/1 zo dla 12.03'2019
- Sitel s'r.o. ě.172lŻ019 zo d a 12.02'Ż019_ MICHLOVSKÝ, spol' s r.o., vyjadrenie č. BA-05l3l2}lg zo d a2O'O2.2O19
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo d a20.0Ż.Ż0l9
- MV SR, sekcia ITB, stanovisko č. SITB-oT4-20l9/00oŻ74-252 zo dn2|.O2.20l9- Regionálne cesĘ Bľatislava, a.s., vyjadrenie č. 180l19/l78loSl zo d a 18.02.2019
- Regionálne cesty Bratislava, a's., vyjadrenie č,.345ll9l359/oSI zo d a 2l.03.2ol9
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oÚ Senec-odbor CDaPK, vyjadrenie čj.oU-SC-oCDPK-2ol9/005386/VAR zo d a
0 .03.2019

Na základe zisten ch skutočností stavebn; rirad rozhodol tak, ako znie q roková časť
tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods't) stavebného
zźtkona tľi ľoky odo d a, ked' nadobudlo pľávoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial' bude
v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti rizemného rozhodnutia
možno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného zźlkona predĺziľ na Žiadosť navrhovatel'a podanri
vprimeľanej lehote pred uplynutím lehoĘ jeho platnosti' Územné rozhodnutie je vzmysle $
40 ods.4) stavebného ztlkona zźn'azné aj pľe právnych nástupcov jeho navrhovatel'a
a ostatn ch ričastníkov ťlzemného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zap|aten; správny poplatok vo q ške l00.- Eur
podl'a položky 59 ods.a), bod 2. zákona č).14511995 Zb. o sprźtvnych poplatkoch, v znení
neskorších predpisov.

Poučenie :
Podl'a $ 53 a nasl' zákona č,' 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších pľedpisov, pľoti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravn;
pľostľiedok), a to v lehote 15 dní odo d a doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na
tunajšiu obec - obecny liľad Miloslavov, 900 42 Miloslavov 18l .

Rozhodnutie je po vyěerpaní riadnych opľavn; ch prostriedkov pľeskrimatelhé správnym
srĺdom podl'a ustanovení Správneho sridneho poriadku (zákon č,. 162lŻ015 Z.z.).

',, 
)

!!,-

rt-r

Milan B a d'a v
(

,(

Rozhođnutie sadoľučí: " '- ''

rĺčastníkom konania veľejnou vyhláškou:
lĺ Západos|ovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2/ LT INVEST, s'r'o., Alžbetin Dvor l45Ż,900 42 Miloslavov
3/ DJ engineering s.r.o., KĘná 23,900 42 Dunajská Lużná
4/ Zntmym aj neznámym právnickym a fyzickŕm osobám , ktoq ch vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb m žu byť
zemn1 m rozhodnutím priamo dotknuté

Toto rozhodnutie má povahu veľejnej vyhlášky podl'a $ 36 ods. 4 stavebného zákonav znení
neskoľších zmien a doplnkov a podl'a $ 26 ods. 2 zźtkona č,'7111967 Zb. o správnom konaní
v zneni neskorších predpisov sa vyvesí na riľadnej tabuli a zverejní na webovom sídle obce
Miloslavov po dobu l5 dní. Posledn de tejto lehoĘ je d om doruěenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené aĺu,/3 ,r,ufr Rozhodnutie bolo zvesené d a

Peěiatka, Podpis

/
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Na vedomie:
l. okľesn rad Senec' odbor SoŽP Senec, Hurbanova Żl,g03 01 Senec
2. okresn; rad Senec, pozemkovy a lesn] odbor, Huľbanova 2I,903 0l Senec
3. okresn; rad Senec, odboľ kľízového riadenia, Hurbanova 2I,903 01 Senec
4. okresn; ľad Senec, odbor CDaPK, Huľbanova Ż1, 9o3 0 l Senec
5. oRÍłaZZ, Hasiěská 4,90Ż 0l Pezinok
6. HYDRoMELIoRÁcrE,š.p., Vrakunskä29,825 63 Bľatislava 2l l
7 . MV sR, ORPZ_ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59, 903 0 l Senec
8. BVS, a.s', Prešovská 48,826 46 Bratislava
9. Západoslovenská distľibučná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava l
l0. SPP - distľib cia, a.s', Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
1 1. SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vn torn ch v d Šamorín' Hlavná 47 , g3l 01 Šamorín
12' Slovak Telekom,a.s', Bajkalská 28,817 62 Bratislava
13. Krajsk pamiatkov1 rad, Leškova 17,8l l 04 Bratislava
14. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
15. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodľevinová 44, 82l 07 Bratislava
16. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3
17 ' SITEL s.r.o., Kopčianska 20lC,85l 01 Bľatislava
18. Regionálne cesty, a.s., Čučoľiedková 6,82'7 12 Bratislava
19. MIcHLovSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9,gŻl0l Piešťany
20. MV SR, odboľ telekomunikácií, PľibinovaŻ,8l2 72Bratislava

CO:
- stavebn írrad _ spis
- Obec Miloslavov, 900 42 Milosalvov l8l

Na vedomie:
1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - nemá ěinky

doruěenia
2. LT INVEST' s.r.o.' AlŽbetin Dvor l45Ż,900 42 Miloslavov _ nemá riěinky doručenia
3' DJ engineeľing s.ľ.o., KĄná 23,900 42 Dunajská Lużná_ nemá ličinky doručenia

Prílohy situácia
overená PD pre ÚR
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