
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č'3'sÚ-s t lo - 4 7 3 2 /2o lg lI<K V Miloslavove 16.07.2019

ROZIďODNUTIE
obec Miloslavov, ako príslušny stavebny rad I.stuplia podlä $ l17 ods.l zákona

č,'5011976 Zb. o zemnom plánovaní astavebnom poriadku vznení neskorších predpisov
(stavebn; zákon), na zátk|ade vykonaného konania, podlh $$ 39, 39a ods.l,2 stavebného
zźtkona v spojení s $ 4 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z', ktorou sa vykonávajri niektoré
ustanovenia stavebného zttkona a podlä $ 26 ods.l a $$ 46, 47 zákona č,'71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskoľších predpisov (spľávny poriadok) vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby :

'' 
so 06 }IN káblové ľozvody"

veľejnou vyhláškou

v členení stavby na stavebné objekĘ:
so 06 l\IN lĺĺ{blové ľozvody

miesto stavby: na pozemkoch podl'a registľa ,,C" paľc. č,. t70/20,170tŻ3,5|4/Ż,4261108,
426 lŻ12, 426 l 255' 426 l 17 3, 426 / lL , k' ri. Mi lo s lavov

navľhovatel'ovi z Západoslovenslĺĺ distľibučná a.s., čulenova 6, 816 47 Bľatislava,
ICO : 36 361 518

ričel stavby : inŽinieľske stavby - podlh $ 43a ods.3 písm.a), g), i) stavebného zákona

pnÍpnĺ
PODMIEITIKY:
l/ Stavba bude umiestnená podl'a overenej projektovej dokumentácie stavby pre zemné
rozhodnutie' vypracovanej v 02l20l9 Ô' KRAJČI & GAŇo architects s.r.o., KvetntL 2Ż, 82l
08 Bratislava, zodpovedn; m projektantom lng. arch. Tomáš Ga o, reg. č. 2l45AA tak, ako
je to zakreslené v situácii na podklade katastľálnej mapy (v kresy ě' E-03), ktorá tvoľí
neoddelitelhri sriěasť tohto ľozhodnutia.
Ż/ Stavba bude umiestnená na pozemkoch ľegistra ,,C" paľc. č,. l70lŻo, l7ol23, 5l4lŻ,
4Ż6 / l 08, 4Ż6/2lŻ, 4Ż6 /25 5, 4Ż6 l 17 3, 4Ż6/ l l 0, k. li. Miloslavov'
3/ Pľojekt stavby pre stavebné povolenie spracovať oprávnen1 mi osobami, v zmysle
ustanovení $43d, $43e, $47 stavebného zákona a podl'a vyhl. č. 532/2002 Z'z' o vśeobecn; ch
technick ch požiadavkách na v1 stavbu a o všeobecn;ch technick ch poŽiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie.
4/ V pľojekte stavby pre stavebné povolenie spracovať PoV a pľepľavné trasy tak, aby počas
v; stavby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia zq šenou prašnosťou, hlučnosťou
a k zhoršeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Zariadenie staveniska umiestniť na
najvzdialenejšiu stranu staveniska od existujlicej obynej zástavby, s d razom na smer
pľevládaj cich vetrov.
5/ V projekte stavby pre stavebné povolenie rešpektovať existujlice podzemné a nadzemné
vedenia azaľiadenia inžinierskych sietí a ich ochľanné pásma.



So 06 hIN káblové ľozvodv
Vonkajšie ľozvody NN pre napojenie parciel pre rodinné domy s navrhnuté rozšíľením
jestvujriceho káblového rozvodu NN vlokalite. Rozsah ľozšírenia ľozvodu NN je
pľedpokladan káblovou smyčkou z káblov I-NAYY_J 4xŻ4}mm2, jedn] m koncom
napojenia priamo zrozvádzaěa R-NN jestvuj cej trafostanice TS 0045_005. Ďruh koniec
smyčky bude napojen zuž jestvuj ceho rozvodu NN cez novťt poistkov rozpojovaciu
skri u SRl0 typ sR4-4/1, zasmyčkovan do jestvujliceho kábla rozvodu NN mełzi R-NN
trafostanice a skri ou SR2 (vybudovaná v I' etape v stavby Vínnej Aleje, z nej je trasovan;
prívod do predmetnej trafostanice, kde bude umiestnená daná rozpojovaciu śkiĺu SR10i.
Nová smyěka napája dve nové skrine SRll aSRl2, obidve typu Śrc-z/8, umiestnene pii
chodníku na novej prístupovej komunikácii. Umiestnenie noq ch skľí SRl0, SRl1 a SRlZje
zrejmé z v kľesu situácie rozvodov NN.
Zo skrí SRll aSRl2 bud riešené prípojky NN pre typové elektromerové pilierové
rozvádzač,e RE, osadené na hranici príslušn ch parciel. Prípojky NN nie s predmetom tohto
projektu.
Káble ľozvodu NN bud uložené vo q kope v zemi v chodníku resp. v zelen; ch pásoch
sribežn; ch s prístupovou komunikáciou, v pieskovom l žku, chránenom PVC f liou. Pri
prechode káblov pod komunikáciou, vjazdmi na paľcely, prípadne in;1imi kritick mi miestami,
bud uložené v chrániěkách.
V trase rozvodu NN medzi skri ami sRlO-SRl l a SRl2 bude do q kopu uložen]
pozinkovany pás FeZn 30/4mm pre prizemnenie skľí rozvodu arozvádzač,ov RE.
Uzemnenie pre ľozvody NN je riešené ako spoločné s uzemnením pľe stožiare Vo na dľuhej
strane komunikácie. Uzemnenie rozvodu NN bude s u'emnením pre Vo pľepojeně
v miestach osadenia skľí SRl1 a SR12.
Technické daje:

Rozvodná slistava : 3/PEN 50 Hz,400V/TN-C

ochrana pred lirazom el. pľridom - STN 33 2000-4-4l:2007
- čl. 4l l '3.l ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- ěl' 41l.3.2 ochrana samoěinn; m odpojením pri poruche
Pred skľatom apreťatenim s zaľiadenia a vodiče chránené poistkami
Faľebné značenie vodiěov _ podl'a sTN EN 604 45

Potľeba el. eneľgie:
Stidob el. pľíkon pre23xbj. á l3,5 kW 3l0'5 kw
Pľepočtov1 príkon Po celkom 1 15,0 kw
Prepoětovy prrid Io celkom 185,0 A
Doba využitia T:3000 hod./rok
Priemeľná ročná potreba el. eneľgie 345,0 Mwh.

Irl. ÚDAJE o vPLYvE sTAvBY NA ŽIvoTNE PRosTREDIE:
Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Celkové riešenie stavby je ponímané
v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušovania prírody. Počäs iealizácie
stavby bude v uvedenej lokalite dočasne zv šen hluk a prašnosť vyvolané pohybom
mechanizmov. Dodávatel' je povinn; dbať na to, aby škody sp sobené na Łivotnom prostľedí
boli minimálne, aby neprišlo k znečisteniu p dy, vody, ovzdušia, k poškodeniu .t o111ou,
poľastov, zelene a ohľozeniu živoěíchov. VšetĘ prístupové cesty používané poěas v stavby
musia byť očistené, ak prišlo k znečisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodávatel'a
stavby. Po ukončení v stavby je dodávatel' stavby povinn; odstrániť všetky poškodenia, ku
kto4 m došlo v d sledku realizácie stavby, resp. investor stavby uhradí vznĺt<nutĺ škodu.
Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do p vodného stavu. Po ukončení vl- stavby
a spľevádzkovaní zariadenia nie s známe negatívne vplyvy so zásahom do životného
prostredia.

ry. PoŽIADÄVKY NA oCHRANU KULTÚRNYCH PAMIATOK:
Navrhovaná stavba sa nedoq ka národnej kult rnej pamiatky evidovanej v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sana pamiatkovom zemí.

-2-



V d'alších stup och projektovej prípľavy je potrebné dodržiavať príslušné zálkony z oblasti
ochrany kulturnych pamiatok.

V. NAKLADANIE S ODPADMI:
Realizáciou stavby je predpoklad vzniku malé množstvo odpadu pri u- kopov; ch pľácach.
Dľžitel' odpadu odpad roztriedi podl'a katal gov;ch ěísiel v zmysle vyhlášky. Držitel' m že
odpad využiť pre vlastné čely alebo zabezpeč,í odbeľ odpadov k zhodnoteniu alebo
zneškodneniu oprávnenou organizáciou, s ktoľou má spomínaná organizácia uzatvoren
zmluvu.
Zvyšok z q kopov sa odvezie na miesto urěené na zber p dy.

vI. PoDn/ilENI(Y vYPLÝYAĺucn Zo sTAl\ĺovÍsx DoTKIYUTÝcrr oncÁľov:
l.MV SR ORPZ v Senci.ODI. ORPZ-SC-ODI-1-054/2019 zo d a 28.01.2019:
olaesn dopravn inšpektorát sÚľrr,łsÍ s predloženou projektovou dokumentáciou za
splnenia nasledovn; ch podmienok:
- odstupy oplotení pozemkov musia byť riešené v s lade s STN 73 6056 (bod ě. 18) tak, aby

bol zabezpeč:eny nź etity rozhl'ad pri vychádzani zpozemkov na komunikáciu _ žiadame
stavebny riľad. aby pri povolbvaní oplotení striktne zabezpečil dodržanie uliěnej čiary. t'j.
2.0 m od okraja vozovky.

- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v srilade s poŽiadavkami STN 736102
o rozhl'ade v kľižovatkách,

- objekty meracích zariadeni inŽinieľskych sietí poŽadujeme umiestniť na hranici dopravného
pľiestoru komunikácií,
- chodníky poŽadujeme riešiť bezbariéľovou pravou v mieste styku s komunikáciou

v s vislosti s pohybom telesne a zrakovo postihnut'- ch os b, v zmysle právnych noriem
a technicĘ.ch predpisov (vyhláška č,.9/2009 Z.z',vyhlźškaé. 53Ż12002 Z.z.),

- pre potreby každého z rodinn; ch domov musia byť navrhnuté minimálne 3 parkovacie
miesta na státie na vlastnom pozemku, z tohto poětu bude jedno miesto uľčené pľe návštevy
v zmysle STN 73 6110lZ2 (do celkového počtu m žme zarźttať aj garáżové státie),

- żiadame do katastrálnej mapy v projekte zakľesliť vlastnícky vďah ku každej stavebnej
paľcele a jeho srivis s dopravn; m priestoľom navrhovanej komunikácie tak, aby vyhovoval
príslušnej STN... podľa typu komunikácie,

- toto stanovisko nenahrádza povolenia in; ch správnych a dotknut'- ch orgánov a organizźlcií
aplatí 6 mesiacov od vydania' Akákol'vek Zmena vyššie uvedenej stavby má za následok
neplatnosť stanoviska oDI SC,

- Investor v ďalšom stupni pľedloŽí projekt dočasného dopľavného znaěenia na vyjadrenie
stanoviska,

- lnvestor stavby pľedloŽí projekt trvalého dopravného značenia, kton- m bude komplexne
riešiť organizáciu dopľavy v danej lokalíte (napojenie na jestvujĺrcu cestn sieť, zásobovanie
a parkovanie) na vyjadrenie stanoviska,

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

Doporuěujeme pľíslušnému stavebnému a obecnému liľadu, aby ľozvojové poplatĘ,
vyberané obcou na zźtk\ade Zźlkona č,.44712015 Z.z' v aktuálnom znení, boli pouŽité na
doriešenie technickej infraštruktriry v danej lokalite napr' na dobudovanie chodníkov
a zv šenie tak bezpeěnosti chodcov ako aj obyvatelbv obce.
okesn; dopravn; inšpektoľát si záverom vyhľadzuje právo v spolupráci s dotknutymi
orgánmi a organizźrciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopľavno-bezpeěnostnej
situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, ripravy alebo doplnenie tohto stanoviska.

2.Kľajsk pamiatkov]ŕ rad Bratislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2018/24839-2/
7 5435 ĺPRA zo d a 2l'l2'Ż0l8 :

S hlasí s umiestnením area|izttciou pľedmetnej stavby, ktorá sa nedodka náľodnej kult rnej
pamiatky evidovanej v Ústľednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachidza sa na
pamiatkovom zemí, s podmienkou:
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- V prípade aľcheologického nálezu ntllezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác,
podlä $ 40 ods.2 a 3.pamiatkového zátkonaoznámĺ nález KPÚ análezponlchá bezo zmeny
až do obhliadky KPU alebo ním poverenou odborne sp sobilou osobou'

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov oađ aĺa jeho vydania stľáca platnosť, ak
nedošlo kjeho pouŽitiu na čel, na ktoré je určené. Je podĹladom pľe vydanie iozhodnutia
príslušn;m stavebn; m radom v zemnom a stavebnom konaní o posud'ovanej stavbe'

Sr hlasí sa s návľhom żiadatel'ana zemné konanie stavby,,IBV Miloslavov _ Vínna Alej _ II
etapa", parc. č. 4Ż6/I08, 4Ż61255,426lllo,426ll73, 42-6/212,5l4l2, 170/23, 170l2o v k' .
Miloslavov, s qlimito podmienkami:

l ' Pľeveriť potrebu ochrany navľhovaného obytného prostredia pľed nadmeľn; m hlukom
1]9teckej dopľavy. V prípade prekľočenia povolenych limitov itanoven; ch vo vyhláškeMZ sR č. 54912007 Z.z' o prípustn cĺ hodnotách hluku, infrazvuku u íibrĺ.iĺ
ao poźiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku avibráclí v životnom prostredí,
navrhn ť azrealizovať potrebné protihlukové opatľenia.

2' Hmotovo _ priestorové usporiadanie navrhovuny.l' rodinn; ch domov riešiť podlä STN
73 0580 Denné osvetlenie budov a STN 73 430l Budouypi" byvanie.
Ku kolaudaěnému konaniu predložiť:
a' v sledok laborat rneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, ktoq preukážejej

srilad s požiadavkami vyhl. MZ SR 247/2ol1 Z.z.,ktorou sa ustanovujli podľobnosti
o kvalite pitnej vody, kontrole kvaliĘ pitnej vody, programe mđnitorovania
a manažmente rizik pri zásobovaní pitnou vodou,

b. v sledky objektívneho meľania hluku, ktoré pieuk ážu, że hluk z leteckej dopľavy
nebude negatívne vpl;.vať na navľhované obytné prostredie podl'a vyhlášky MZ SR č.
549/2007 2.2.,

c' protokol zme:all-?_zvukoizolačn1 ch vlastností deliacich konštrukcií medzi bytmi
podl'a STN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolačn1 ch vlastností budov a stavebn1 ch
konštľukcií.

l ' .Stavba sa navrhuje mimo zastavaného tľ:emia obce a v zemí, pre ktoľé platí prv stupe
ochľany v ľozsahu ustanovení $ 12 zákona
2.R.ealizácia stavby nepredstavuje činnosť podl'a zákonav zemí zakźnantl.
3. Navrhovanou stavbou nebudli dotknuté zźnjmy rizemnej ani druhovej ochrany.
4' V pľípade nevyhnutného v rubu dľevín v sťrvislosti . ."äli'á"iou stavby Vás upozor ujeme'
Že mimo zastavaného. zemia obce sa podl'a zźtkona vyžaduje srihlas na v1irub stromov
s obvodom kme a nad 40 cm, meran m vo v; ške l30 cm nuđ ,"rnou a krovĘch poľastov
s q merou nad 20 m2, o s hlase na v;y'rub drevín podlh $ 47 ods' 3 zékona je príslušná
rozhodnriť obec Miloslavov orgán ochľany pľírody a krajiny.
5' V prípade stavby v blízkosti dľevín je potrebné postuiovať v zmysle STN 83 70l0 ochľana
prírody - ošetrovanie, udrŽiavanie aochraĺa stromovej vegetáciä, bod 4.l pri stavebn; chprácach sa drevina chĺáni celá (koruna, kme , kore ävá 

"slistava) 
pred poskodením. Pri

pou1ív-ani stavebnych mechanizmov' nástrojov a pom cok sa musí dbať na minimalizáciu
poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti l,5 m od osi
stľomov. V kopové práce v blízkosti stľomov a kľíkov sa budri uskutoč ovať ručne
s d razom na ochranu ich kore ov; ch systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujlicich
drevín. Narušené trávnaté porasĘ budri upravené do povtdného stavu s opätovn; m
zatrávnením'
6' Popri komunikácii ponechať dostatoěn širok pás na za|otenie technickej zelene
s rešpektovaním ochrann1 ch pásiem inžinieľskyctr sĺetĺ.

OSZP-20I8/l54884/IM d a 24.09.20I8 :

OSZP-2018/016407 lMo d a ZO.tt.2018 :
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- nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom rizemí podl'a predloženej pĄektovej
dokumentácii.
Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźtkona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko
pre ličely zemného konania podlä ztlkona č)' 50/1976 Zb. o tnemnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, nenahľádza povolenie, sťlhlas a nie je rozhodnutím
podl'a predpisov o správnom konaní.

Navľhovaná investícia je z hl'adiska ochľany vodn ch pomeľov možná za splnenia
nasledovn ch podmienok:
1.Stavba bude v srĺlade s rĺzemn m plánom obce Miloslavov
2.Budrĺ dodľžané pľíslušné ustanovenia zákona č,.364D004 Z.z. o vodách a o zmene

zákona sI\tR č.37211990 ?b. o pľiestupkoch v znenÍ neskoľších pľedpisov (vodn
zákon)' ust. Vyhlášky MzP sR č.556/200Ż Z.z. o vykonaní niektoľ ch ustanovení
vodného zálkona, spolu s visiace pľávne pľedpisy a technické noľmy

3.Prirea|izźtcii stavby Źiadame rešpektovať jestvujrice inžinieľske siete a ich ochranné pásma,
ľesp. zohl'adnené požiadavky ich vlastníkov a pľevádzkovatelbv.

4. Napojenie sa na veľejn1 vodovod a verejn splaškovri kanalizáciu bude možné aż po
odsrihlasení s ich vlastníkom a prevádzkovatel'om a uzatvoręní zmlriv na napojenie sa a na
odvádzanie splaškov1 ch v d'

5. odvádzanie odpadov; ch v d je nutné riešiť ako prísne delenri s stavu, do veĘnej
splaškovej kanalizźrcie je moŽné vyp šťať q lučne splaškové odpadové vody' odvedenie
v d z povrchového odtoku treba riešiť mimo splaškov kanalizáciu.

6. Ziadateľ o vydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeěí predchádzajtice zisťovanie, ktoré
musí byť v zmysle ust' $ 37 vodného ztlkona zamerané najmä na pľeskrimanie a zhodnotenie
hydrogeologick ch pomeľov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností p dy
a preskrimanie a zhodnotenie možn ch rizík zneěistenia a zhoršenia kvality podzemn ch
vd.

7. Do vsakovacieho systému moŽno nepľiamo vyprišťať len vody z povľchového odtoku, pri
kton ch sa nepľedpokladá, že obsahuj látky, ktoré m žu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu
povľchovej vody a podzemnej vody v zmysle NIV SR č,.26912010, kton- m sa ustanovuj
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu v d. V opaěnom prípade sa treba ľiadiť
ustanoveniami $ 9 Nv SR ě' 26912010 _ vody z povľchového odtoku odtekaj ce zo
zastavan; ch zemí, pri ktor1 ch sa predpokladá, že obsahujri látky, ktoľé m žu nepriaznivo
ovplyvniť kvalitu povľchovej vody a podzemnej vody, možno vyp šťať do podzemn ch v d
nepriamo len po pľedchádzajrĺcom zisťovaní a vykonaní potľebn ch opatrenÍ.

8. Vzhlhdom k tomu, že sa záujmové zemie nachádza v chľánenei vodohospodáľskei
oblasti żĺtnÝ ostľov, možno plánovať a vykonávat' ffinost', len ak .a 

"abe"p"čívšestľanná ochľana povľchov ch v d a podzemn ch v d a ochľana podmienok ich
tvoľbyo v sĘtu' pľiľodzenej akumulácie v d a obnovy ĺch zásob a pľeto je potľebné
dodľžat'podmienky $ 31 a $ 39 vodného zákona.

9. Budrĺ dodľžané ochranné pásma jestvuj cich ĺnžinieľsĘch sietí, ľesp. zohl'adnené
požadavĘ ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov (svP, š.p., BVS a.s., Ilydľomelioľácĺe,
š.p.' SPP š.p., Slovnaft Pľoduktovod Kl'ačany),

10. Bude dodľžané ochľanné pásmo II. stup a pľíľodn ch liečiv ch zdľojov v čiustove
podl'a VyhlášĘ MzsR č..55ŻlŻ005, ktorou sa vyhlasujti ochľanné pásma pľíľodn ch
liečiv ch zdrojov v čiľstove, nakolko k. . Miloslavou _ Alžb"tin Dvor .puäá do tohto
ochranného pásma II. stup a. Dodržat'podmienĘ stanoviska Mz sR podl'a zákona č.
538/2005 Z.z. o pľírodn 'ch tiečiv ch vodách, pľírodn ch liečiv ch krĺpel'och,
k pel'n ch miestach a pľíľodn ch mineľálnych vodách a o zmene a doplnení
niektor ch zákonov v znení neskoľších pľedpisov (podl'a $ 40 a $ 50 ods. (l7) pís. b)).

l 1. V1 stavbu ,'Vínna alej _ II. etapa" zos ladiť s vystavbou inžinierskych sietí' na ktoré sa
tź o napź a

12' K Žiadosti o vydanie stavebného povolenia na ich uskutočnenie t eba doloŽiť všeĘ
pot ebné doklady v zmysle ust. $ 58 zákona č,' 5011976 Zb. o rizemním plánovaní a
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stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebn; zákon) a ust. $ 8 vyhlášky
MZP sR č:.4531200 Z.z.

So 03 Kanalizácia a kanalizačné pľínoikv. So 04 Vodovod a vodovodné nrínoikv s
vodné stavbv.
Investoľ požiada o wdanie novolenia na vodné stavbv v zmYsle ust. 8 26 v zmvsle ust. s
27 zák. č. 364/2004 Z.z. a o sr hlas na komunikáciu v zmysle ust. $ 27 zá.lľ^ č,.364t2004
Z.z, o vodách a o zmene zákona sNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších
pľedpĺsov (vodn zákon) nľed wdaním stavebného novolenia na hlavnrĹ stavbu.
Toto vyjadľenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenabrádza povolenie, ani s hlas
oľgánu štátnej vodnej správy vydávané podl'a vodného zźtkona a podl'a $ 73 ods. 18 zákona č'
364/2004 Z.z. o vodách a o Zmene zákona sNR č. 37211990 Zb' o pľiestupkoch v znení
neskorších pľedpisov (vodny zákon) sa považuje za zź,ľĺäzné stanovisko. Podl'a $ 140b
zákona č,. 50/1976 Zb. o lizemním plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podl'a tohoto zźlkona
zánäzn '

7 I{vDRÔ]\/ĺpĺ rnp Áĺ-rp n rrwierĺľenie i {?o?-)/1)nĺ)n1 I za11 lą'7Ôo,)nĺe
Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti o vydanie zemného rozhodnutia a ľozhodnutia
o od atí polhohospodárskej p dy zPPF a k vydaniu stavebného povolenia na uvedenti stavbu
v zmysle ust. $ 14 zákona ě. 71/1967 Zb. o sprźtvnom konaní (správny poriadok) v riplnom
zneni, zźlkona ć' 22012004 Z'z. o ochrane avylźívaní polhohospodáľskej p dy aďalších
všeobecne zźxäznych predpisov v riplnom znení azźlkona č,' 5011976 Zb. o zemnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebn; zákon) v riplnom znení.
Po pľeverení predloženej dokumentácie a dostupn ch mapov ch podkladov Vám
oznamujeme, Že parcely č,. 4261108, 4261255, 4261110, 4261173, 426/Ż12, 5I4l2, l7ol23
a 170/20 v k.li. Miloslavov, určené na stavbu IBV Miloslavov _ ,,vÍI.trNA ALEJ - II.
ETAPA" sa nachádzaj v záujmovom rizemí vodnej stavby ,,ZP Hżo II", ČS 2 stav. časť
Šw.tok na ostrove 2ż" ęevid. č). 5202 133 007) v sprĺvě Í{ydromelioľácie, š.p.. Stavba
závlahy bola daná do uŽívania v r' l968 s celkovou v;meľou l 470 ha.
Na parcelách č,. ĺ70123 a l70l20 sa nachádza časť podzemného rozvodu závlahovej vody _
vetvy A6/2 DN 150-300, objekt ,,ľ rová sieť 2" (evid. č. 5202133006), uvedenej zálv|ahy'
Na parcelách č,. 4261108, 4261255, 426/110, 426/173, 426/212 a 5l4l2 sa podzemné rozvody
zźxlahov ej vody nenachádzaj .

Stavebné objekty: so 0l Stavebné pozemky, So 02 Komunikácia a spevnené plochy, So 03
Kana|izácia akanalizaěné prípojky, So 04 Vodovod a vodovodné pľípojky, So 05 Dażd'ovźt
kanalizácia, So 06 NN Káblové rozvody, So 07 NN pľípojky a So 08 Verejné osvetlenie sa
nachádzajr vzáujmovom zemí vodnej stavby ,,ZP HŻO II."' ČS 2 stav. časť Štvnok na
ostrove 2Ż" (evid. č,. 5202l33 007).
So 0ĺ Stavebné pozemky (05, 1l al}) srĺ navrhnuté na podzemnom rozvode závlahovej
vody - vetve A6 z AZC DN 250, objekt ,,r rová sieť 2" (evid. č. 5202133006) uvedenej
zźu|ahy'
So 0l Stavebné pozemky (0l,0Ż,03,04,06,07,08, 09, l0, 13, 14 a 15) sa podzemného
rozvodu závlahovej vody nedotkn .

so 02 Komunikácia a spevnené plochy bud kľižovat' podzemn; ľozvod závlahovej vody _
vetvu A6 z AZC DN 250, objekt ,,rÚlrová sieť 2" (evid. ě. 5202133006) uvedenej zttv|ahy.
So 03 Kanalizácia akanalizačné prípojky _ pľípojka bude kľižovat' podzemn rozvod
závlahovej vody - vefuu A6 z AZC DN 250, objekt ,,r rová sieť 2" (evid. č. 5202133006)
uvedenej zźulahy.
So 04 Vodovod a vodovodné pľípojky _ prípojka bude kľižovať podzemn; rozvod
závlahovej vody - vetvu A6 z AZC DN 250' objekt ,,rÚlrová sieť 2" (evid. ě. 5202|33006)
uvedenej záv|ahy.
So 05 Dażďovákanalizźrcia a So 07 NN pľípojky sa podzemného rozvodu závlahovej vody
nedotkn .

So 06 NN Káblové rozvody a So 08 Verejné osvetlenie budt kľižovat'podzemn rozvod
závlahovej vody - vetvu A6 z AZC DN 250' objekt 

',r rová sieť 2" (evid. č. 5202133006)
uvedenej zźn|ahy.
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VpríloheVámzasielame situáciuvM t :2500 avM l : l000 sorientačn:mvyznačením
ěasti záujmového rizemiazávlahy, podzemného závlahového potrubia, kanalizačnej prípojky,
navrhovanej splaškovej kanalizácie gľavitačnej, navrhovan;ch NN kábloq ch rozvodov,
navrhovaného NN kábla verejného osvetlenia, navrhovaného vodovodu, vodovodnej
pľípojky, existujricej TS, hranive staveniska _ stavby, riešen ch parciel a navľhovan1ch
parciel.
S vydaním zemného rozhodnutia, ľozhodnutia o od atí polhohospodárskej p đy z PPF
a stavebného povolenia na stavbu IBV MILOSLAVOV _ ,,VÍNINA ALEJ _ II. ÉTAPA" na
parcelách č,.426/108,426lŻ55,426/110,4Ż6/173,4Ż612lŻ,51412, l7o/23 al7O/2O vk. .

Miloslavov srĺhlasíme s nasledovn mi podmienkami, ktoré požadujeme zakomponovať do
ľozhodnutí oľgánov štátnej spľávy:

_ v zmysle Zm|uvy ě. I-ÍI'NÍ/007-Ż0l7/ll0 uzatvorenej d a 05.04.2017 medzi
Hydromeliorácie, š.p', Vľakunská ě. Ż9, 8Ż5 63 Bratislava a spoločnosťou VIKINELA
s'r.o. so sídlom Lesná 550, Miloslavov majetkopľávne vysporiadat'objekt ,,nirová sieť
2" (evid. č,. 5Ż02133006): časť podzemného ľozvodu závlahovej vody _ vefuy A6 z AZC
DN 250 ačasť podzemného rozvodu závlahovej vody _ vetvy A6/2 zAZC DN l50
závlahovej stavby ,,ZP HŽO II.", čS 2 stav. easľ Štvrtot na osirove 2Ż" äevid'' Č. szoz
133 007) na pozemkoch, na kton- ch sa nachádza predmetné záv|ahové potrubie najnesk r
pľed začatím kolaudačného konania navrhovanej stavby.

- Postupovať sa bude podl'a $ 45a ods. l a3 zźlkona ě.92ll991Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších pľedpisov v sťllade so Smeľnicou
Ministeľstva p dohospodáľstva arozllojavidieka Slovenskej ľepubliky k činnosti rezortnej
majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu.

- V prípade' že nebudĺr splnené uvedené podmienky, nebude Hydromelioľácie, š.p. srĺhlasit'
s vydaním kolaudaěného rozhodnutia na stavbu IBV MILOSLAVOV _ 

',VÍ}.INA 
ALEJ -

II. ETAPA".
Platnosť tohto vyjadrenia je2 roky od dátumu vyhotovenia

R El\/Q o " ĺrĺlioá.o-io X 2 11 l^n)nl)^1oŕI\ía -^ Á . 1o n' 'Ą o1 1

I. Z hl'adiska situovania navrhovanej stavby:
- V zemí navrhovaného zámeľu sa v s ěasnosti nenachádzaj zariadenia BVS a pľeto k jeje
umiestneniu nemáme pripomienky.
II. Z hl'adĺska zásobovania pĺtnou vodou
- Zbilaněného hläđiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z veľejného

vodovodu BVS moŽné.
- Z hl'adiska majetkovoprávnych vďahov uvádzame,żeverejn vodovod navrhovanej IBV sa
podl'a predloženého návľhu pripája na vodovod (t.ě. vo v; stavbe), ktory v s časnosti nie je
v prevádzke BVS. Ide o vodovod budovan v ľámci stavby ,,IBV Mi|oslavov _ Vínna alej"
(investor: VIKINELA s'r.o.). Zásobovanie IBV pitnou vodou bude možné po uzatvoľení
zmluvného vďahu s vlastníkom tohto vodovodu.

- K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia pľedmetnej stavby na verejn1
vodovod (t.č. vo v'- stavbe) nemáme pripomienky, pokial'tento bude v pľevádzke BVS.

III. Z hl'adiska odvedenia odpadov ch v d
- Zbilanéného hl'adiska je odkanalizovanie navrhovanej stavby do kanalizácie BVS moŽné.
Zd razlujeme, Že odvádzanie odpadoq ch v d je nutné riešiť ako prísne delenri s stavu, do
verejnej splaškovej kanalizźrcię bude možné vyprišťať q lučne splaškové odpadové vody.

- Z hlädiska majetkovoprávnych vďahov uvádzame, že splaškovákanalizácia navrhovanej
IBV sa podl'a predloženého návľhu pripája na splaškovťl kanalizáciu (t.č. vo q stavbe), ktorá
v s ěasnosti nie je v prevádzke BVS. Ide o splaškov kanalizáciu budovan v rámci stavby

',IBV Miloslavov _ Vínna alej" (investor: VIKINELA s'r.o.). odvedenie splaškoq ch
odpadovych v d podmie ujeme uzatvorením zmluvného vďahu medzi BVS a vlastníkom
tejto kanalizácie.

- K navľhovanej koncepcii a technickému riešeniu pľipojenia pľedmetnej stavby na
kanalizáciu susednej obynej z ny (t.č,' vo q stavbe) nemáme pľipomienky.

- odvedenie dažďou- ch v d na teľén alebo vsakovacích objektov neposudzujeme, nakoľko sa
nedot'- ka našich zariadení' Za správnosť technického riešenia zodpovedá projektant'

Iv. Z hl'adiska budrĺcej prevádzĘ
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l. Budrice majetkovopľávne a prevádzkové uspoľiadanie navľhovaného veľejného vodovodu
a veľejnej kanalizácie treba deklarovať a zmluvne upraviť v srilade so Zákonom č.

44212002 Z.z. o verejn ch vodovodoch a verejn; ch kanalizźrciách _ pred vydaním
vodoprávneho rozhodnutia je potrebné na oddelení koordinácie vodoĹospodárskych
stavieb BVS uzatvoriť budlicu zmluvu o odboľnom v kone prevádzky.

2' Nevyhnutnou podmienkou prevzatia predmetného verejného vodovodu a verejnej
kanal'izácie do zmluvnej prevádzky našou spoločnosťou je splnenie nasledovn;ch
technickl ch podmienok:
a) Všetky novonavrhované vodohospodáľske zariadenia, ktoré majli v zmysle zźlkona č,.

442/Ż002 Z.z. funkcilr veľejn1 ch zariadení, je nutné trasovať vo verejnom
priestranstve, v komunikáciách umoŽ ujlicich vjazd servisn1 ch vozidiel.

b) Technické riešenie navrh' zariadení musí byť v s lade s pľíslušnymi normami (najmä
sTN 73 6005, 75 540l, 75 6101 a vď. STN, trasovanie podzelnn1 ch IS siętí treba
riešiť v s lade s S'TN 75 6005, pľi budovaní stavebn; ch objektov re pektovať pásmo
ochrany existujricich inavrhovan ch VH sietĹv slilade so zák. č). 442l2o0Ż Z.Z. ,,o veľejn ch vodovodoch a veľej n; ch kanalizáciách., - s 1 9.

c) Uzemie pásma ochľany (v zmysle 442/2002 Z'z. a272/lgg4 Z.z') zachovať ako
verejne prístupn; priestor umož uj ci vjazd servisn;ch vozidiel, oplotenie pozemkov
treba riešiť mimo ochranné pásmo potrubia.

d) Žiadame dodrŽať 
',Technické 

pođmienky pľipojenia a odpojenia nehnutelhostí na
verejn; vodovod a verejnri kanalizáciu a technické podmienky zriad'ovania
a odstľa ovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkacĹ Bratislavskej
vodáľenskej spoloěnosti, a.S." (d'alej len ,'technické podmienky"), dostupné
v kontaktn; ch centľách a zveľejnené na inteľnetovom sídle www.bvsas.sk

e) V DSP je potrebné detailné technické riešenie uodouodny"h u kunalizaěn ch
prípojok.

Đ S časťou vodovodn;ch pľípojok musí byt'aj vodomeľná šachta umiestnená max. 1,0
m za hľanicou pozemku nehnutelhosti, żiadame dodrŽať zásady riešenia vŠ podí'a
dan1 ch schém

g) Upozor ujeme, że nárok na samostatné faktuľaěné meradlo mäkaždánehnutelhosť,
pokial'tvorí samostatnťl pozemno-knižnli parcelu preukázatelh k piou katastrálnej
mapy

h) V ľámci spľacovania d'alšieho stup a PD žiadame detaily technického ľiešenia
(najmä kladačsk ptán) pľeľokovat' s našou Divíziou aistrib cie vody (DDĘ
a Divízĺou odvádzania odpadov ch v d (DooĐ záľ..ery pľeräkovanĺa
v písomnej foľme pľiložit' k žiadosti o vyjadľenie k DSP (bez tejto pľítohy

! ' -' následné spľacovanie vyjadľenia k DSP nebude možné).
Další stupe pĄektovej dokumentźrcie, vrátane záverov z prerokovania s DDV a DooV,
źiadame predložiť na vyjadrenie BVS.
V prípade novovzniknutych skutočností, oproti predĺoženej projektovej dokument cie, si BVS
vyhradzuj e pľ vo zmeny vyj adrenia.
Vyjadrenie zn.40979/4020/20l8/Me zo d a o2.l0.2018 t- mto stľáca platnosť.

9. Zápudo.lou"nská di.t.ibučná a.s'. vyjud.eni" 
"o 

d a 14'04.20l9,
Spoločnosť Západoslovenská distľibuěná, a.s. s hlasí s vydaním zemného rozhodnutia
a stavebného povolenia na stavbu: ,'IBV Miloslavov _ Vínna alej, v ľozsahu: so 06 - hĺN
káblové ľozvody, so 07 - NN pľípojky, so 08 - Veľejné osvetlenie, Investoľ:VIKINELA s.ľ.o.' Lesná 550, 90o 42 Miloslavov podl'a predloženej projektovej
dokumentác ie za ty chto podm ienok :

''srĺhlasíme", 
za predpokladu splnenia nasledovn ch podmienok:

1. objekĘ hoľe uvedenej stavby bud napojené z existuj cej TS0045_005' z nového NN
lĺíblového distľibučného ľozvodu po jeho vybudovani a uvedení do prevádzĘ. Novyľľ ̂

lĺĺr|gw distľibučn rozvod bude realizovan kábtami Ęp: NAYY _ i ą*ząo
mm2 o dlžke 670 m. Nov It[N káblov distľibučn ľozvod bude okruhovan cez 3 ks
NN skľĺne SR. Vybudovanie I\N rozvodov, ktoré bud mat'distľĺbučn chaľakteľ
zabezpečí v rámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenslľá distribučná a.s. na
základe Zmluvy o pľĺpojení odbeľn ch elektľick ch zariadení źiadatelra do
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distľibučnej s stavy č. 170000020 uzatvoľenej medzi spoločnost'ou Západoslovenská
distribučná a.s. a investoľom.

2. Jednotlivé kĺĺblové pľípojky NIN vľátane skupinov ch elektromeľov ch rozvádzačov
a elektromeľov ch rozvádzač'ov vybuduje na vlastné náklady investoľ pľĺčom
deliacim miestom budrĺ IrIN skľine SR.

3. Skupinové elektľomeľové ľozvádzače a elektľomeľové ľozvádzače budli umiestnené
na veľejne pľístupnom mieste na hľanici pozemku zvonka tak, aby boli pľístupné
pľacovníkom eneľgetiĘ v každrĺ denn a nočnr dobu - zodpovedn investoi.

4. Pripojenie budlicich koncov ch odberatelbv bude riešené samostatne nazétklade Zmlitv
o pripojení odbern]ch elektrick1ich zariadení Žiadatelbv do distribuěnej s stavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s', po vydaní kolaudačného rozhodnuiia stavby.

5. Hlavn istič pľed elektromeľom bude 3 x 25 A chaľ. B pľe kaźdé odbeľné miesto.
6. Ziadame ľešpektovat' všetĘ eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti

Západoslovenslĺĺ distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodižat' ich ochranné
pásma podl'a $ 43 zákona č..25l/20l2 Z,z. o energetike a jeho noviel.

7. Pred ľęalizáciou zemnych prác je stavebník povinn; pożiadať spoločnosť
Západoslovenská distribučná o zakľeslenie existujr'icich elektroeneľgeticĘch zaľiadení
a to prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/online-
sluzbyiGeoportal alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím spľávy energetick; ch
zariadení VN a NN, adresa miestne pľíslušného tímu, (pre vy čenie VŃ a NN
elektroenergetick; ch zariadení) a Tím spľávy sietí VvN, Čulenova č. 3, 8l6 47 Bľatislava
(pľe vyĘčenie zaľiadení VVN).

8. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetk ch vVN' VN a NN vedení defllnovan ch
podlä $43 Zákona o eneľgetike č,. Ż5l/20|2 Z.z. a o Zmene a doplnení niektoq ch zákonov,
s kton- mi osoby a mechanizmy vykonávajrice pľáce srivisiace so stavebn; mi prácami
danej stavby m žu pľísť do sĘku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať
poučenie (oboznámenie) všetk ch os b vykonávajricich ěinnosť alebo żdržujricich sa na
stavbe, o pľavidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení.

9. Pre potreby budovania energetick ch zariadení, poskytne Žiadatel'pľevádzkovatel'ovi
pozemok (koridor) resp. pľiestoľ vhodn; pre budovanie eneľgetĺcteľro zariadenia'
Majetkoprávne vysporiadanie pozemku bude ľiešené samostatnou zmluvou.

10.V prípade, źe novonavrhované energetické zariadenia, ktoré bud tvoľiť sričať
distľibučného rozvodu el. energie budli osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné
riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre
osadenie t'- chto zariadeni v zmysle platnej legislatívy, priěom nebude ričtovan; prenáj_om
poěas ich životnosti'

ll.Stavebník je povinny zrealizovať stavbu podl'a ods hlasenej pľojektovej dokumentácie
tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektioenergetick; ch zariadení
spoločnosti Západoslovenská distľibučná.

l2.Pred zač,atím zemn; ch pľác na eneľgetick ch zaľiadeniach budovan ch v tejto stavbe je
potľebné v navrhovan; ch trasách pożiadať o pľesné vyt'-ěenie a identifikovanie káblov
patriacich spločnosti Západoslovenská distľibučná, a.s.

l3.Zemné práce _ pri kľižovaní a slibehu zaľiadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. _ požadujeme vykonávať so zq šenou opatrnosťou _ ľučn m sp sobom. Pri prácach
dodľžiavať bezpeěnostné predpisy a ustanovenia príslušn1ich STN.

14.Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
pożiadať pracovníka T9EZ Bratislava' lraniěná l4 o technick; dozoľ.

l5.Pred zahrnutím qkopov (káble VN a NN uložené v pieskovom l žku s mechanickou
ochľanou) a chrániěiek je potrebné prizllať zástupcu TSEZ BA, Hraniě ná 14.

Toto stanovisko a podmienky v om uvedené sri platné jeden ľok od jeho vydania.
Toto stanovisko nenahľádza vyjadľenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribučnĺá/Západoslovenská energetika, a. s.
Za detai|né technické ľiešenie v zmysle platn1 ch predpisov a STN zodpovedá projektant.

lO.Ministerstvo obrany SR. agent ra spľávy majetku. vyjadľenie čj. ASM-40-I67/2019 zo
d a 28.01.2018:
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S realizáciou akcie podľa pľedloženej dokumentácie srihlasíme pľi splnení nižšie uveden1ch
podmienok. Investor /projektant/ je povinn; informovať o qchto podmienkach príslušn;
inemn oľgán a stavebn rad.
Spojovacie káble ani iné inžinieľske siete vo vlastníctve vojenskej spľávy nie sťl v pľiestore
stavby evidované'
Vyjadľenie p|ati za predpokladu' že ned jde ku zmenám v hlavn; ch parametroch stavby (

situovanie' zv.- šenie objektov' rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva ľoky a to s časne pre všetky d'alšie stupne pľojektu i pre všetky ďalšie
konania. Na jeho zźlkladeje možné vydať zemné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné
povolenie. lnvestor (projektant) je povinn; doručiť ho v odpise všetk; m ďalším orgánom
a organizäciám, ktoľé bud na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

l1' oRHaZZ v Pezinku. stanovisko čj. ORHZ-PK2_2018/002376_2 zo d a 0l.10.2018:
_ Srihlasíme bez pľipomienok.

12. SPP-distribricia. a.s. vyjadrenie ě. TDAĺS/0570/2018/Gá zo d a 26'11.2018:
Srihlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrŽania nasledujlicich podmienok:
vŠEoBEcľÉ pooltĺIENKY 

:

- pred ľealizáciou zemn; ch prźrc ala|ebo pľed zaéatím vykonávania in ch ěinností, je
stavebník povinn poźiadať SPP-D o presné vyt'- čenie existuj cich plynáľensk; ch zariadení
na základe písomnej objednávky, ktor je potrebné zaslať na adresu: SPP_distľibricia, a.s.,
Sekcia ridľžby' Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-
distľibucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaľiadenia, ohľozenia jeho prevádzĘ
alalebo prevädzky distribuěnej siete, SPP_D vykonáva bezplatne vyľyčovanie
plynárensk ch zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník zabezpeč,í Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ěely stavebného konania
alebo pre konanie podl'a in ch právnych predpisov, podľa podmienok uveden; ch v tomto
vyjadľení,

- stavebník je povinn; pred zaěatím stavebného konania pľedložiť projektov dokumentáciu
pre riěely stavebného konania alebo pre konanie podľa in; ch pľávnych predpisov' na
pos đenie SPP-D,

- v projektovej dokumentácii pre ěely stavebného konania alebo pre konanie podlä in;ch
právnych predpisov požadujeme, aby stavebník:

o Rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárensĘch zaľiadení ďalebo ich ochľann; ch
al alebo bezpečnostn; ch pásiem,

o Pri sribehu a kľižovaní navrhovan ch vedení s existujricimi plynárensk; mi
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle sTN 73 6005 a
TPP 906 01,

o Zabezpeěil vypracovanie q kresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo
v ď ahu k exi stuj cim p lynárensk1 m zari aden iam,

o Zabezpečil vypracovanie situačného q kresu so zakľeslením všetk: ch sribehov a
križovaní navrhovan ch vedení s existujricimi plynárensk; mi zariadeniami,

o Zabezpečil vypracovanie detailn;ch u-kesov všetk; ch sribehov a kľižovaní
existuj cich plynárensĘ ch zariadeni a navrhovanou stavbou.

OSOBITNE PODMIEITIKY:
- Do pľojektovej dokumentácie pľe stavebné konanie požadujme vypracovat' a

pľedložit' k posrĺdeniu detail v miestach kľižovania sietí s existujtĺcimĺ
plynárensĘmi zaľĺadeniami,

- Ziadane ľešpektovat'všetky plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatĘ

1? Ślnwak Telelrnĺn c c ĺrrriłáľenie Á61 loÔs'oo za ĺl q )'7 h) )0.1o
- Pľe vyznačené záujmové zemie d jde do styku so sieťami elektronick ch komunikácií (
ďalej len SEK) spoloěnosti Slovak Telekom a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
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- Poěas realizácie stavby dodľžať podmienky uvedené v stanovisku ě. 661 l9o5299 zo d a
27.02.2019
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade, źe zźtmer stavebníka, pľe ktor podal uvedenrĺ žiadost', je v kolízĺi so SEK
Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného
pásma f chto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinn zabezpečit':
oochľanu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určen; ch zamestnancom

Slovak
Telekom, a.s.

.Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

oodsťlhlasenie pľojektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnen; vykonávať práce srivisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvn; paľtner: Jrilius Varga,
julius.vaľga@nevitel.sk, 0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa m že nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)
s r znou funkčnosťou.
2. Pľi ak chkolŤek prácach, ktoľ mi m žu byt'ohľozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadatel' povinn vykonat' všetky objektívne rĺčinné ochľanné opatrenia Ęm, źe
zabezpečíz
oPred zač,atim zemn1 ch prác vyt čenie avyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu

terénu,
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov' ktorí budri vykonávať zemné práce, s vyĘ čenou

a vyznaěenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochľanu
stanovené

rUpozoľnenie zamestnancov vykonávajricich zęmné práce na možn polohovli odch lku + 30
cm skutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povľchu terénu

oUpozoľnenie zamestnancov, aby pľi prácach v miestach v1 skytu vedení azariadeni pracovali
snajväěšou opatrnosťou abezpodmienečne nepožívali nevhodné náľadia (napr. hĺbiace
stľoje)

oAby boli odkryté zaľiadenia ľiadne zabezpeč,ené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každ stranu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie kaŽdého poškodenia zariadeniana telef nne č,is|o |ŻIŻ9
ooveľenie v1 škového uloŽenia zariadenia ruěn; mi sondami ( z d vodu, že spoloěnosť

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

UPOZORNENIE: V prípade, že počas q stavby je potrebné zllyšiť, alebo zniżiť kľytie tel.
káblov je toto možné vykonať len so srihlasom povereného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavky napojenia lokaliĘ, ľesp. objektu, na VSST (veľejná siet'ST) je
potľebnésipodat'žiadost'ourčeniebodunapojenia@).
4. Ziadame dodľžat' platné pľedpĺsy podl'a sTN 73 6005 pre pľiestoľovtĺ rĺpľavu vedení
v plnom ľozsahu.

l4.SlovenskÝ voclo nodnik_š.n.. č.i. CS SVP oZ RA 54D'o1R/15 6 zoda
08.11.2018 :

SVP, š.p', oZ Bratislava jako spľávca vodn; ch tokov a povodia po oboznámení sa
s predloženou dokumentáciou predkladá nasledovné vyjadrenie:

1. K umiestneniu stavby a jej technickému ľiešeniu nemáme pripomienky.
Ż. K sp sobu odvedenia daždbq ch v d nemáme pripomienky.
3. Pľi q stavbe a użívani stavby żiadamę dođržať ustanovenia zákona č,. 364/2004 Z.z' o

vodách a o Zmene zäkona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodn; zákon).
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4. Všetky stavebné práce v Chránenej vodohospodárskej oblasti Żitn ostrov musia byť
v srilade s $31 zákonačl' 364/2004 Z.z. o vodách.

5. V stavbou ani počas jej užívania stavby nesmie d jsť k zhoršeniu (znečisteniu)
kvality povrchovl ch ani podzemnl ch v d.

6. Pre dimenziu vsakovacich zariadení a zistenie hladiny podzemnej vody požadujeme
k stavebnému konaniu vypracovať hydrogeologick posudok, kion- musí powrdiť
dostatoěn kapacitu vsakovac ieh o zaríadenia.

7. Upozor ujeme' že odvádzanie daŽd'ov1 ch v d je potľebné riešiť tak, aby
nedochádzalo k ich odtoku na cudzie pozemky a komunikácie ani v čase intenzívnycĹ
zráźok.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahľádzavyjadrenie, s hlas ani rozhodnutie oľgánov štátnej
spľávy.

r2.10.2018:
- s hlasí s vydaním rizemného ľozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu ,,VÍNNA ALEJ
- MILOSLAVOV".

00Ż-Gu zo d a l3.02.Ż0l9 :

Po preštudovaní predložen ch podkladov okresn lirad Senec, odbor staľostlivosti o životné
prostredie, konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť (technická infraštruktura) nespĺ a
kľitéľiá podl'a $ 18 zákona č;. 24/2006 Z.z. oposudzovaní vplyvov na životné i.o.t.ai.
a o zmene a doplnení niektoq1?ch zákonov v znení neskorších predpisov, preto nepodlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle zźlkona č,. 2412006z.". o po'uä'ovänĺ vplyvou nu životné
prostľedie a o zmene a doplnení niektorych zákonov.
Zárove Vás upozor ujeme' že podlä prílohy ě.8 zákona č,' 24lŻ006 Z.z. oposudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o Zmene a doplnení niektor1 ch zákonov v zneni neskorších
predpisov:
_Pľojekty ľozvoja obcí vrátane a) pozemn ch stavieb alebo ich s boľov (komplexov), ak
nie srĺ uvedené v in ch položkách tejto príIohy) v zastavanom rĺzemí od 10 000m2
podlahovej plochy, mimo zastavaného rĺzemia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehaj
zisťovaciemu konaniu,

-PľojekĘ rozvoja obcívľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk, podliehaj
zisťovaciemu konaniu.

17. PROGRES-TS. s.r.o.. vyjadrenie zo d a 22.03.2019:
S v stavbou s hlasíme za podmienok plne ľešpektovania existujrĺcej veľejnej
telekomunikačnej siete KDS ( káblového distribučného systému) a plne relpeľtovania ;ejochrann ch pásiem a za podmienok splnenia zákonn ch podmienok na v stavbu dané
platn mi zákonmi SR.

1. Projektovri dokumentáciu (d'alší stupe ) źiadame doplniť o vzorové rery Vł1žovania
a s behu so sieťami KDS a doplniť aj o zákres siete KDS. orientaěné zakľeslenie
KDS (hlavnej trasy) sme vykonali do predloženej projektovej dokumentácie pre
zemné konanie' okrem prípojok kjednotliq m objektom, ktoré sri riešené

individuálne a ktoré je potrebné rešpektovať. Stavebník je d'alej povinn vykonať
azabezpeč,iť všetky objektívne ričinné ochranné opatrenia aiplniľ näsledu1rice
podmienky v rozsahu tohto vyjadľenia stanovené vlastníkom exisĘťlcej siete KDS,
spoloěnosťou PROGRES_TS, s.ľ.o. (ďalej len PROGRES) a to najmä:

2' Pred zač,atim prác je potrebné si objednať priestorové vyt; čenie sietí a zariadeni
písomne na adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodľevinová 42,821 07 Bratislava, min.
l0 pľacovn; ch dní pľed poŽadovan m termínom vyt'- ěenia, podl'a rozsahu a druhu
vyĘěenia. Pre vyt'- ěenie optického vedenia je potľebné zabezpeěiť aj geodetické
zameranie siete KDS. K žiadosti Žiadame pripojiť toto vyjadrenie.

3. Je potrebné zas|ať písomnri informáciu o plánovanom termíne zač,atiaprác, najnesk r
10 dní pred zač,atím stavby na adresu PRoGRESu.
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4' Je potrebné dodľžat' ochľanné pásma podlä ust' $68 zttkona č). 35l/2otl Z'z.
a príslušn; ch noľiem STN, tzn. že sa nebudri umiest ovať žiadne vedenia a ani
realizovať żiadne stavebné pľáce _ v kopy v ochľannom pásme, t.z'n' O,5 m na kažđíl
stranu od osi vedenia KDS a 2 m do hibky. Kde to z pľiestorov; ch d vodov sa
q kopy v ochrannom pásme budri realizovať za prítomnosti pracovníkov PROGRES.
o uvedenom budli vopred informovaní pracovníci, resp. zástupcovia spoloěnosti
PROGRES, na tel. č,isle 0Żl43l 9125l' Podmienkou je objednanie si technického
dozoru u spoloěnosti PROGRES.

5' oboznámiť pracovníkov vykonávajricich zemné pľáce s vyĘ čenou a vyznačenou
polohou siete KDS, aby pľi prácach v mieste q skytu vedení a zariadení KDS
pľacovali so zq šenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia
azariadenia (najmä hĺbiace stroje apritláěacie strojej avo vymedzenej ploche
ochranného pásma vedení azariadeni KDS vykonávali len ľučnÝ rr kop!

6' Upozorniť zamestnancov vykonávaj cich zemné pľáce na možnri polohovri odch; lku
+30 cm od skutočného uloženia avyznač,enej polohy.

7. overiť si uloženie siete KDS ručn; mi sondami ( vzhl'adom nato,że nezodpovedáme
Zazmeny pľiestorového uloženia KDS vykonanébez nášho vedomia).

8. V prípade, ak d jde ku kľiŽovaniu v kopu s existuj cimi telekomunikačn; mi sieťami
azariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred prizslať kukladaniu azásypu
pracovníkov' resp' zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel' č,' 02l43l 97 25l. Bez
uvedenej pľítomnosti nie je možné zźsyp vykonať.

9. odkryté časti vedení sięte KDS zabezpečiť pľoti previsu, ohrozeniu apoškodeniu
nepovolanou osobou.

l0. V prípade odkľytia existuj cich telękomunikačn ch vedení KDS spoločnosti
PROGRES, prizvať pracovníkov alebo zástupcov spoloěnosti PRoGRES, na tel. č.
0Ż/431 9125l na kontrolu pred zasypaním (zakrytím). Bez uvedenej pľítomnosti nie
je možné zásyp vykonať.

ll. Pred zźlhmom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätny zásyp trasy
realizovať trieden; m štrkom, obnoviť značenie ochrannou f liou, pľípadne markeľmi.

12. Zabezpeěiť dodržanie ztlkazu zriadbvania skládok a budovania ak1chkol'vek
zariadení nad trasou KDS.

|3. Zabezpečiť dodržanie zálkazu prechádzania ťatkymi vozidlami, k1 m sa nevykoná
ochrana proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

14' Dodrżať nivelitu teľénu kv li dodržaniu dostatočného krytia siete KDS.
15. Pľi poškodení telekomunikaěn1 ch vedení azariadęní KDS spoločnosti PROGRES

bezodkladne oznámiť každé poškodenie na tel č:ísle 02143191 Ż5l' v pľípade
poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť cel; sek kábla medzi dvomi
najbližšími distribuěn;mi skri ami, v prípade optického kábla je potrebné vymeniť
cel; optick] kábel v riseku medzi optick:mi spojkami. Predmetné v'. meny
a s visiace s tym náklady sa vykonaj na náklady zmluvného dodávatel'a stavebníka.
o uvedenom bude stavebník bezodkladne informovany.

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

17. Tam, kde nie je možné vykonať pľetláěanie komunikácie bez moźného poškodenia
už existuj ceho vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopaním.

18. Nedodľžanie uveden ch podmienok ochľany jestvujrĺcej siete KDS je poľušením
právnej povinnosti a platn ch zákonov SR s následn m vyvodením sankcií.

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

l8. okľesny lirad Senec. odbor CD a PK. vyjadrenie ěj'oU-SC-OCDPK-2018/0l5830A/AR
zod a12.10.2018:
Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou jako dotknuĘ orgán v zemním a stavebnom
konaní vydávame srĺhlasné stanovisko za dodrŹania podmienky:.
- V stavbou stavby,,IBV MILosLAVoV _ VÍNNA ALEJ - II etapď' nesmie byť ohrozená

bezpečnost premávky na ceste IIVI054. Na ceste nesm byť deponované skládky
stavebného materiálu ani odpadu.
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- p i vykonávaní stavebn; ch pľác žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy
oprišťali stavenisko v stave, v ktorom nebudri znečisťovať mimostaveniskové komunikácie.
V prípade znečistenia komunikácií je stavebník povinn; bezodkladne toto znečistenie
odstrániť..

- Zźwäzné stanovisko na pripojenie prístupovej komunikácie na miestnu komunikáciu vydá
obec Miloslavov.

S trasou NN kábloq ch rozvodov
z existujlicej tľafostanice (Ts 0045
podmienok:

cesty IIľl054 (Alźbetínska ulica) _ od napojenia
odbočku do Vínnej eleje, srihlasíme za uveden]ch005) po

- Noq NN kábel v rámci II. etapy q stavby rodinn ch domov żiadame pripoložiť, ľesp'
vybudovať v tej istej trase jestvuj cich NN ľozvodov pre stavbu Vínna Aiej i., ku ktoq m
sme sa vyjadľovali listom naša zn. 682/171767/oSI zo dla 16'6.2017 (vo vzdialenosti min.
3,18 m od kraja asfaltovej vozovky)

- Kĺižovanie NN káblov je možné zásadne pretláčaním v mieste jestvujricich káblov,
s uloŽením do chrániěky. Manipulačné jamy na oboch stľanách cesty III/1054 je nutné
vybudovať mimo cestné teleso cesty IIVI054 (vozovka' nespevnená kľajnica, päta
násypu). Na pretláčanie vydáva povolenie okresn; rad Senec odbor cestnej dopravy a
pozemn; ch komunikácií.

Uvedené požadavky žiadame d sledne dodržať vzhlädom nato,że sa v priestore pozdiżcesty
IIvl054 budri realizovať d'alšie inžinierske siete pre plánovanri lokalitu RZl 1. Ná celej dĺžke
vs behu scestou III/I054 nesmie d jsť kzásahu do cestného tělesa cesty (vozovka,
nespevnená krajnica, päta násypu), a to aj po vybudovaní pruhu pre l'avé odbočenie v rámci
stavby k iŽovatky na ceste IIľl054 pre plánovanri lokalitu Rzll,ktorá bude v tesnej blízkosti
lokality Vínna Alej I. a II. etapa. Z uvedeného d vodu je nevyhnutná koordinácia realizaěních
projektov stavieb.
Poěas rea|izácie nesmie d jsť na ceste IIy1054 ku skládke q kopového materiálu,
k obmedzovaniu plynulosti premávky stavebn; mi mechanizmami 

- ani k ohrozeniu
bezpečnhosti vozidiel.

vII. PoDMIENKY sTAvEBNnno Únaou,
1/ Pľojekt stavby pre stavebné povolenie vypracovať v koordinácii s vydan; mi právoplatn;mi
Stavebn1 mi povoleniami obytn ch z n dotknutého zemia.
2ĺ Kžiadosti o stavebné povolenie stavebník preukáže vďah kpozemkom, ktoré nevlastní,
formou ,, iného prźtva" vzmysle $ 139 ods. l zźtkona č). 50/1976 Zb. v znení neskoľších
predpisov (stavebn1 zźkon)
3/ V projekte stavby pre stavebné povolenie stavebník dodrží podmienky vypl;vaj ce zo
stanovísk dotknut- ch orgánov a organizźrcii a zźrove zapracuje ich požiadavky do PD pľe
stavebné povolenie.
4/ Projektov dokumentáciu pre stavebné konanie a povolenie predloží stavebník stavebnému
riradu spolu s posr'idením splnenia podmienok zemného ľozhodnutia.
5/ Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v sírlade s $ 47 stavebného zétkona, s $ 9
Vyhlášky vĺŽp sn č,.453/2000 v zneninäskorších pľedpisov'
6/ Stavebník je povinn; pred začatím stavby, vo vzťahu k cudzím pozemkom, postupovať
podl'a $ 1l zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zĺnene a doplnení ni"kto"5i"h zäkonov' čo
pľeukĺáže pri kolaudačnom konaní.

VIII. RoZHoDI\ruTIE o NÁMIETKACH ÚčłsľľÍroV KoNANIA:
V konaní neboli vznesené žiadne námietky ličastníkov konania ani dotknudch oľgánov.

Ix. PLATNosŤ ÚznnĺnĺnHo nozHoDIYUTIA:
Toto rozhodnutie platí v zmysle $ 40 ods.t) stavebného zttkona tri ľoky odo d a, ked'
nadobudlo právoplatnosť; nestľáca však platnosť, pokial'bude v tejto lehotj podaná žiadosť
o stavebné povolenie.
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Čas platnosti zemného ľozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného zźtkonapreoĺziľ
na zźtkl.ade dostatoěne od vodnenej Žiadosti navrhovatel'a podanej pred uplynutím uvedenej
lehoty správnemu oľgánu, ktoq zemné ľozhodnutie vydal.
Uzemné rozhodnutie je v zmysle $ 40 ods.4) stavebného zákona zźtv'azné aj pľe právnych
nástupcov jeho navľhovatel'a a ostatn1 ch ěastníkov zemného konania.
Toto rozhodnutie stráca platnosť d om, keď stavebnému riľadu bude doručené oznámenie
navrhovatel'a alebo jeho pľávneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa
rozhodnutie vzťahuje.

Od vodnenie:
Navrhovatel': Západoslovenská distribučná a's., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČo :
36361518 vzast. VIKINELA s.ľ.o., Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov, ktoľého
zastupuje spoločnosť REALCONZULTING s.r.o.' Brezová 17, 900 23 Viničné podal d a
l3.05.20l9 na tunajší stavebn riľad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,So
06 NN káblové rozvody" na pozemkoch podl'a registľa ,,C" paľc. č,. I70l20,170/23,5l4l2,
426 l l 08, 4261212, 4Ż6 /25 5, 4Ż6 l 17 3, 426l I l 0, k. . Miloslavov.
Pozemok parc. ě. l70lŻ0je v podielovom spoluvlastníctve majitelbv: l. Ján Kopěok,900 42
Miloslavov l88; 2. Vieľa Havlíková, 900 42 Miloslavov l87; 3. Mária Fajnoľová, 900 42
Dunajská Luźná27;4.He|ena Sab ová, Tupolevova l7, 85l 0l Bratislava _ podl'a LV ě. 663
(pozemok umiestnen mimo zastavaného 'Územia obce, zľiadené vecné bremeno zo zttkona).
Vlastníkom pozemkov parc. ě. 170lŻ3, 5l4l2, je obec Miloslavov _ podl'a LV ě. 440.
Navrhovatel' pľedložil s hlas s umiestnením stavby na predmetn; ch pozemkoch (zn.
285 6lŻ019 lPL zo dla 29.03.20 l9).
Pozemky parc. ě' 4261108, 426lŻ55 s vo vlastníctve SR _ Slovensk; pozemkoq fond,
Blidkova 39, 8l5 l7 Bratislava _ podl'a LV č.l375 (pozemok umiestnen; mimo zastavaného
ilzemia obce).
Pozemok parc. č' 426/Ż12je vpodielovom spoluvlastníctve majitelbv: 1. VIKINELA s.r.o.,
Lesná 550, 900 4Ż A|źbetin Dvor; 2. Prešporská realitná spoločnosť s.r.o., Horská,13lC,83l
52 Bratislava; 3. Máľia Cigániková, Sklabinská 8, 83l 06 Bľatislava - podl'a LV č. 2508
(pozemok umiestnen; mimo zastavaného tzęmiaobce).
Pozemky paľc. č. 4261173,426/110 s vpodielovom spoluvlastníctve majitel'ov: 1. Viktoľ
Riegel, AlŽbetin Dvoľ 1859, 900 42 Miloslavov;2. VIKINELA s.r.o., 900 42 Alžbetin Dvoľ
1859 _ podlä Lv ě. 2991 (pozemok umiestnen; mimo zastavaného zemia obce).

Podl'a $ 139 ods.l pod pojmom ,,iné pľáva k pozemkom a stavbám ,, použif m
v spojení ,, vlastnícke alebo iné pľáva k pozemkoľn a stavbám na nich ,, śa pođl'a
p_oyahy pľípadu ľozumie pľávo vypl vaj ce z vecného bremena spojeného s pozemkom
alebo stavbou.

Podl'a $ 11 zák.č. 2511201Ż Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektor ch
zákonov ( ďalej len zákon o eneľgetike ) je dľžitel' povolenia _ Západoslovenslľá
distribučná a.s. opľávnená zriad'ovat'na cudzích pozemkoch mimo zastavaného zemia
obce elektľické vedenie a elektľoenergetĺcké zaľiadenie pľenosovej sristavy a
distribučnej sr'istavy a zaľĺadenĺ uľčen ch na ich ochľanu, zabľánenie ich poľr ch alebo
haváľií, alebo na zmieľnenie d sledkov poľrĺch alebo haváľií na ochranu života, zdľavia
a majetku os b; pri povolbvaní takej stavby stavebn liľad rozhodne o podmienkach, za
aĘch možno stavbu uskutočnit' a prevádzkovat' na cudzom pozemku; opľávnenia
stavebníka na uskutočnenĺe stavby vznikajrĺ nadobudnutím právoplatnosti takého ľoz-
hodnutia.
Povinnosti zodpovedajrĺce opľávneniam s vecn mi bremenami spojen mi s vlastníc-
tvom nehnutel'nosti, čo je pľeukázanie vlastníckeho alebo iného pľáva k pozemkom
uľčen m na zastavanie podl'a $ 139 stavebného zźtkona.
V srlilade s $ 11 zákona o eneľgetike stavebn ľad určil stavebníkovi podmienĘ,
srĺvisiace s ľealizáciou stavby na cudzích pozemkoch, ešte pred zač,atím stavby.

Driom podania návrhu bolo zaěaté rizemné konanie o umiestnení predmetnej stavby'
Zaéatie rizemného konania bolo oznámené častníkom zemného konania a dotknuĘ m

orgánom oznámením verejnou vyhláškou č,' j.3l96-3949lŻ0l9ll<Kzo d al0.06.2019'
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Stavba je v srilade s platnou rizemnoplánovacou dokumentáciou pre obec Miloslavov,
ktoľou. je Územnj' plán obce Miloslavov, Ĺton-p predmetnri ěasť zemiädefinuje pre funkciu
byvania formou v]stavby ľodinn; ch domov, aio aj funkciou určenou na občiansku asociáInu vybavenosť, ktorej prípustnou dopl uj cou funkciou s aj zariadenia technickej
infraštľuktriry.

. Stanoviská a požiadavky ričastníkov konania a dotknuĘ ch orgánov, uplatnené v tomtozemnom konaní, boli preskrimané, skoordinované u Át *rte do pbdmienok tohtoľozhodnutia' V zemnom konaní stavebn; rirađ preskrimal návrh a pľiložené doklady
v zmysle ustanovení $$ 37,38 stavebného zákona pričom zisti|, Že umiestnením stavby
nebudri ohľozené verejné zźujmy, ani ohrozené právi apľávom chránené zźujmy ostatn; chličastníkov rizemného konania.
Svoje stanoviská oznámili :

- MV sR ORPZ v senci,oDl, oRpz-sc-oDl-l-054 /2019 zod a 2g.01.2019- KPÚ Bratislava, závđzné stanovisko zn. KPUBA -20lsl2483g-2l 75435ĺPRA zo d a2r.12.2018
- puvzBľatislava, záväznéstanovisko č,' HŽP/1l333/2o18/Mzo d a 28'og'2ol8- oU Senec, odbor SoŽP, sek oPaK, vyjadrenie ěj. oU-sC-oSZP-20l8/15488/VIM d a24.09.2018
- oÚ Senec, odbor SoŽP, risek oH, vyjadrenie čj' ou-sc-oszP-2ol8 /O16407/Mo d a20.11.2018
- oÚ Senec, odbor SoŽP, risek ŠVS, vyjadrenie ěj. oU-sC_oSZP-20l8 /0l5502N-282lKe

zo d a 17.10.2018
- HYDROMELIORÁCIE š'p., vyjadrenie č j. 5202-2l l20/2o l 8 zo d a 27 .og.2o 18- BVS,a.s., vyjadrenie č,. 3177 /4020l20l9lMe zo dť.la lg.02.20lg- Zźryadoslovenská distribuěná a.s., vyjadrenie zo d la 14'04.2019- Mo SR, AsM, vy'jadrenie čj. AsM-40-167/Ż0lg zo d a28.01.2018- ORIIaZZ v Pezinku, stanovisko ěj. oR}Iz-PK2-2Ol8/002376-2 zo d agl ' 10.2018- SPP-distribricia, a.s. vyjadrenie č' TDA{S /0570/2ol8/Gál zo d.la26.ll.2018- Slovak Telekom,a.s., vyjadrenie č,.6611905299 zo d a27.02.2019- SVP,š.p., čj. Cs SVP oZ BA 54/Ż018/156 zodria 08.l l.20l8- 99 Senec, oKR, vyjadrenie č. oU-sC-oKR-Ż0l8/37g7-207 zod a 12.l0.20l8_ oU Senec-odbor SoŽP, risek PVnŽP, vyjadrenie č' ou-sc_o sZP-2OIg/01240-002-Gu zo

d n 13.02.20t9
- PROGRES-TS, s.ľ.o., vyjadrenie zo dť.la22.03'20lg_ oU Senec, odboľ CD a PK, vyjadrenie čj.oU-sC-oCDPK-2018/0l5830^/AR zo d a12.10.2018
- Regionálne cesty Bratislava, a.s', vyjadrenie ě,' 576/191650/05l zo d a07 '06.2019

Na základe zisten; ch skutočností stavebn rirad rozhodol tak, ako znie qroková ěasť
tohto ľozhodnutia.

Toto rozhodnutie oumiestnení líniovej stavby platí vzmysle $ 40 ods.l) stavebného
zákona tri roky odo d a, kęd'nadobudlo pnívoplatnosť;. nestráca všai platnosť, pokial, bude
v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti rizemného ľozhodnutia
možno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného lkona predÍziť.na Žiadosť nau.houatďh podan
v primeranej lehote pred uplynutím lehoĘ jeho plďtnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle $40 ods'4) stavebného zákona zálvazné Ą pre právnych nástupcov jeho navrhovatel,a
a ostatn; ch ěastníkov lizemného konania.

Za vydanie tohto ľozhodnutia bol zaplaten1 správny poplatok vo vyške l00.- Eurpo{lä položky 59 ods.a), bod 2. záłkona č,^.l45/l'9gś zb'' o'správnych popĺatkoch, v zneníneskorších predpisov.

Poučenĺe
Podlh $ 53 a nasl. zákona č,' 7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneníneskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opľavn
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prostriedok), a to v lehote 15 dní odo d a doruěenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na
tunajšiu obec - obecn; rad Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyčeľpaní riadnych opľavn ch pľostriedkov preskrimatelhé spľávnym
sridom podlä ustanovení Správneho sridneho poriadku (zákon č,. 16212015 Z'z.).

Milan B a ď k)t

Rozhodnutie sa doručí :
rĹčastníkom konania veľejnou vyhláškou:
Il Zźryadoslovenská distľibučná a's., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2/VIKINELA s.r.o., Alžbetin Dvoľ l859, 900 42 Miloslavov
3/ REALCONZULTING s.ľ.o., Bľezovä 17,90o Ż3 Viniěné
4l Znźmym aj neznźtmym právnick; m a fyzick; m osobám , ktoq ch vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb m žu byť
lizemn m rozhodnutím priamo dotknuté

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podlä $ 36 ods. 4 stavebného zákona v znení
neskorších zmien a doplnkov a podlä $ 26 ods. 2 zźtkona č,.7l/1967 Zb. o sprźtvnom konaní
v znení neskorších predpisov sa vyvesí na radnej tabuli a zverejni na webovom sídle obce
Miloslavov po dobu l5 dní. Posledn1 de tejto lehoty je d om doľuěenia.

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené drla: ł/\ ĺ- 70 fr Rozhodnutie bolo zvesené d a

Pečiatka, podpiobec Miloslavov Pečiatka, podpis

f/,^-ä#Tľ'ľ,Ł:T'ffi3
Navedomie:
l. okresn; rad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova 2l,go3 01 Senec
Ż. okresn] rad Senec, pozemkoq a lesn odbor, Hurbanova 2l,9o3 0l Senec
3. okľesn; rad Senec, odborCDaPK, Hurbanova Żl,9o3 0l Senec
4. okľesn; rad Senec, odbor kízového riadenia, Hurbanova 27 , 9o3 01 Senec
5. oRÍIaZZ,Hasičská 4,902 0l Pezinok
6. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vraku nská 29, 825 63 Bratislava 2 1 1

7. MV sR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
8. BVS, a.s', Pręšovská 48,826 46 Bratislava
9. Západoslovenská distľibučná, a's., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava l
10. SPP - distľiblicia, a's., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
1 l. SVP,š.p.,oZ Bratislava, Spľáva vnritorn;ch v d Šamorín, Hlavná 47, g3101 Šamorín
12' Slovak Telekom,a.s., Bajkalská Ż8,8l7 62 Bľatislava
13 . Iftajsk pamiatkoq riľad, Leškova 17 , 8 l 1 04 Bratislava
14. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
l5. PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodľevinová 44, 821 07 Bľatislava
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MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Regionálne cesty, a.s', Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

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

Na vedomie:
l. Západoslovenská distribučná a.s'' Čulenova 6, 816 47 Bľatislava - nemá ěinky

doručenia
2' VIKINELA s'ľ.o., Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov _ nemá ťlěinky doručenia
3. REALCONZULTING s.r.o', Brezová I7,900 23 Viničné - nemá riěinky doručenia

Prílohy: - situácia
_ overená PD pre ÚR
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