
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Čj.sÚ- 550-4 t 88lŻ0l9lKK V Miloslavove 16.07.2019

ROZIJODNUTIB
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný rirad l.stupňa podľa $ 117 ods.l zákona

č;5011976 Zb' o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov
(stavebný zákon), na zźtkl..ade vykonaného konania, podľa $$ 39' 39a ods.1,2 stavebného
zákona v spojení s $ 4 vyhl. MŽP SR č.453/20OO Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zźlkona a podl'a $ 26 ods.l a $$ 46, 47 zźlkona č,'7l/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskoľších predpisov (správny poriadok) vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby :

,, Techn ická infľaštru ktúľa obec Miloslavov, lokalita Rx' _I8 tII"
verejnou vyhláškou

v členení stavby na stavebné objekĘ:
so.01 Komunikácie a spevnené plochy
so.02 Veľejný vodovod a prípojĘ
so.03 Veľejná kanalizácia a prípojky
so.04 Dažď ov á kanalizácia
so.05 Distribučné ľozvody l[N
so.06 Domové prípojĘ It[N
so.07 Verejné osvetlenie
Ps.01 Upľava tľansformovne

miesto stavby: na pozemkoch podľa registra ,,C" parc. č. 133/1' 133/3' 133ĺ74,133175,
121, 122,2615, l3tĺ3, 134 (podľa KN E 1035/30)' 133lŻ66, 133lŻ67 ' 1331239, 133lŻ40, 155
(podl'a KN E č. 1037), |33l4s7, k.ú. Miloslavov

navrhovatel'ovi : R development s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava, IČo: 47 085 8l9

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

I. PRE UMIESTNENIE A PROJEKTOVTJ PRIPRAVIJ SA URCUJU TIETO
PODMIENIKY:
l/ Stavba bude umiestnená podl'a overenej projektovej dokumentácie stavby pre územné
rozhodnutie' vypracovanejv04/2018 a v05l20l9 fu Pozemné Stavby TTK, s.ľ.o', 900 42
Miloslavov 47Ż, autor. stavebným inžinierom: Ing. otto Tokár, ľeg. č. 5544*A2 tak, ako je to
zakreslené v koordinaěnej situácii na podklade katastrálnej mapy (výkľesy IS-1 až IS-4), ktorá
tvorí neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia.
2l Stavba bude umiestnená na pozemkoch ľegistra,,C" parc. č,' l33ll,l33l3,133/74,133/75,
l2l,122,26/5,13113,134 (podlh KN E 1035/30), 133/266,133/267,133/239,1331240,155
(podľa KN E č. l037)' 133/457, k.ú. Miloslavov.
3/ Projekt stavby pre stavebné povolenie spracovať oprávnenými osobami, v zmysle
ustanovení $43d, $43e, $47 stavebného zákona a podl'a vyhl. č' 53Ż12002 Z.z. o vśeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
uźívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
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4/ V projekte' st1vby pre stavebné povolenie'spracovať PoV aprepravné tľasy tak, aby počasvýstavby nedochádzalo k zhoršeniu Životnéhä prostredia 
'uýí*ou prašnosťou, hlučnosťoua k zhoršeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky' Zariadenie staveniska umiestniť nanajvzdialenejšiu stranu staveniska oa exĺstuiĺce; Ĺuytne.;- 

'á*uuuy, 
s dôrazom na smerprevládajúcich vetľov.

5/ V pľojekte. stavby pre stavebné povolenie ľešpektovať existujúce podzemné a nadzemnévedenia azariadeniainžinierskych sietí a ich ochränne pĺ.'*. 
---

s

Lokalita budúcej obytnej zőny RZ_|8/II sa nachádza v obci Miloslavov. Riešené inemie zozáryadu vymedzuje hranica katastrálneho územia' V tejto časti je riešené ,űzemie v kontaktepolhohospodárskou pôdou. Z východnej stranyje riešené územie v kontakte so zastavanýmrizemím obce. Zo seveľu a z juhu je uvažované z d'alšími investičnými zámermi, na ktorériešené územie plynule nadväzuje. Hlavný dopravný prístup do ľiešeného územia bude pojeho dobudovaní zo seveľu s napojením na cestu IIV0632 smer Dunaj ská Luźná, Podunaj skéBiskupice. Nateraz je prístup zabezpeěený zvýchodu z jestvujúcej komunikácie rovnakos napojením na cestu IIA0$2.
V záujmovom území (riešené + dotknuté územie) sa nenachád zajtl źiadnenadzemné stavby,nerastu tu žiadne zákonom chránené dreviny.
Riešen_é- územie spa!á. 

]mľsle- záväznýctl častí platného Úp obce Miloslavov, v rátaneneskorších zmien adoplnkw, do rozvojového záńru obce - RZ l8. Navrhovaná výstavbapredpokladá vytvorenie objektov s pľíslušnou technickou inĺ.ast.řLtĺiá; öffii ,ä.tuuuuzástavbu rodinných abytových domov (pre výstavbu jednotlivých RD a bytových domov savyŽadujú samostatné űzemné a stavebné Lonuńiu a nieiĺ p..Jń,o. tejto PD).Zĺovonavrhovanej zőny jenajbliŽšia zasttlvkasło aostri|nä p"sou chôdzou do l0 min.Hlavné tľasy jestvujúcich choáníkov smeľuj íl pozdižouecnycń Ĺomunikácií smeľom k centruobce a na zástavku SAD. Na tieto chodniLy ouaĺ 
""p"ĺJ"l "j 

nové chodníky realizovanév rámci riešeného inemia'
Plocha riešeného tnemia:
Poěet parciel určených na výstavbu RD:
Poěet parciel urěených na výstavbu BD:

36 571m2
34

2

Navľhované komunikáci" u nĺńđ .i"so'el'ät zemia_ Lokalita RZ_l8/II sú v rámci ľiešenéhotuemia situované tak, aby plynulo nadväzovali na jestvujúcu 
"".tnĺ sieť v pril,ahlom uzemiazźroveň zabezpeěili.YljiT šírkovým usporiadaní-m dośtatoěnú kapacitnú pľiepustnosť predopravu z navrhovaných budov v tnőmí.

Komunikácie sú rozdelené do jedenástich vetiev s nasledovnými paľametrami:

Vetva Kl
Vetva Kl

Vetva K2

je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou 145,l4m
Komunikáciu možno špecifi kovať ako C3_MOU-9,5/50.
!jr|a loľľavného pľiestoľu navrhovanej Lo.unĺLá"ie le min. 14,75m.
Sírka hlavného dopľavného pľiestoľu 1ä 9,5m.
S írka prislúchajúceho chodníka 2,0m
Stka prislúchajúceho zeleného pásu 2,0m; 4,25m
- Umožnená pľemávka na komúnikácii _ obojsmeľná
_ Z komunikácie je realizovaný výjazd,nu puikouu"iu plochu
Pozn. Komunikócia lvlri ľosledntł etapu^ýtnby hlavnej komunikócieKl zabezpečujúcej obsĺuhł tokalit nz is a RZ t6

Vetva K2 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dížkou l34,lOm
Komunikáciu možno špecifikovať ako C3_Mou-o,slro.
Šírka dopravného pľiästoru 

"";;h"";*j_ŕ"ř"'"*"e"ie je min. 9,00m.
Šírka hlđvného dopľavného pľiestoľu;ó 6,5m. 

-]
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Šírka prislrichajúceho chodníka 2,0m
Šírka pľislúchajúceho zeleného pásu 1,5m, 2,0m
- Umožnená premávka na komunikácii - obojsmerná
- Komunikácia sa pľepája s vetvou K7

Pozn. Komunikdcia tvorí prepojenie ulíc v lokalite RZ-I\/II a RZ_16/I
Vetva K3
Vetva K3 je navrhnutá ako miestna komunilĺĺcia s celkovou dĺžkou 133,80m

Komunikáciu možno špecifikovať ako C3-MOU-6'5/30.
Šírka dopľavného pľiestoru navrhovanej komunikácie je min. 9,50m.
Šírka hlavného dopľavného priestoru je 6,5m.
Š írka pľislúchaj úceho chodníka 2,0m
Šíľka prislúchajúceho zeleného pásu 2,0m
- Umožnená premávka na komunikácii - obojsmerná
- Komunikácia sa km 0.000,00 napája na vetvu K7 a K4
Pozn' Komunikácia norí prepojenie ulíc v lokalite RZ_[8/II a RZ_16/I.

Vetva K4
Vetva K4 je navrhnutá ako miestna komunĺkácia s celkovou dlžkou 65,|2m

Komunikáciu možno špecifi kovať ako C3-MOU-6'5/30.
Šíľka dopľavného priestoľu navrhovanej komunikácie je min. 9,50m.
Šírka hlavného dopravného pľiestoľu je 6,5m.
Šíľka pľislúchajúceho chodníka 2,0m
Sírka prislúchajúceho zeleného pásu 2,0m
- Umožnená premávka na komunikácii _ obojsmeľná
Pozn' Komunikócia K4 norí prepojenie lokalít RZ-18 , RZ_I6, Uĺ1/I
a Úzkej ulice pričom chodník vedúci súbežne s osou komunikócie tvorí
prepoj lokalít RZ-]6 a RZ_18 s centrom obce. ( po ukončení výstavby
bude Úzka ul. preklasifikovanó na pešiu zónu)

Vetva K5
Vetva K5 je navľhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dlžkou 45,54m

Komunikáciu možno špecifikovať ako D1_ó'5l30'
Šíľka dopľavného priestoľu navľhovanej komunikácie je min. 9,50m.
Šírka hlavného dopľavného priestoru je 6,5m.
Šíľka pľislúchajúceho chodníka 0,0m
Sírka prislúchajriceho zeleného pásu 2o0m; 2'0m
- UmoŽnená premávka na komunikácii _ obojsmeľná
Pozn. Komunikácia ústi na poľnu cestu ( na p.č 148/49 KN ,,C") u ktorej
sa v budúcnosti uvažuje s prevedením asfaltového povrchu av súIade
s koncepciou cyklotrds BSKjej zaradením do siete.

Vetva K6
Vetva K6 je navrhnutá ako účelová komunilaĺcia s celkovou dlžkou 65,55m

Komunikáciu možno špecifikovať ako lJK'ĺ,0t20'
Šírka dopľavného pľiestoľu navrhovanej komunikácie je min. 18r00m.
Šíľka hlavného dopravného pľiestoľu je 7,0m.
Š írka prislúchajúceho chodníka 2,0m
Sírka prislúchajúceho zelęného pásu 0,5m
- Umožnená premávka na komunikácii _jednosmerná

- Z komunikácia je priamo prístupných 43 parkovacích miest pre vozidlá
skupiny o1. Miesta sú určené pre obsluhu plánovaného BD.

Vetva K7
Vetva K7 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dlžkou 60,65m

Komunikáciu moŽno špecifi kovať ako C3-MOU-5'0/30'
Šírka dopľavného pľiestoľu navrhovanej komunikácie je min' 8,00m.
Šírka hlavného dopľavného pľiestoľu je 5,0m.
Šírka prislúchajúceho chodníka 2,0m
Šírka pľislúchajúceho zeleného pásu 2,0m
- Umožnená premávka na komunikácii _jednosmeľná

J



- Komunikácia sa km 0.000,00 napá|a na vetvu K2 aK4 a komunikáciu
vybudovanú v rámci lokality xz_isĺĺna parcele č,.I28/5OKN,,c.,
k.ú Miloslavov.

Vetva K8
Vetva K8 je navrhnutá ako účelová komunikácia s celkovou dĺžkou 70,45m

Komunikáciu možno špecifikovať ako llK .ĺ,olz0.
Šírka dopľavného pľiästoľu navrhovanej komunikácie je min. 18,50m.
Šĺrka nlđvného dopravného pľiestoľu 1ä 7,0m.
Šírka prislúchajúceiro chodníIia 2,0m
Síľka prislúchajúceho zeleného pásu 0,5m
- Umožnená pľemávka na komúnikácii _jednosmerná
- Z komunikáciaje pľiamo prístupných 4{ parkovacích miest pre vozidlá

skupiny ol. Miesta sú určené pi" ôurlut'u plánovaného BD.
Pozn. Komunikácią sa uvažuje áko účetová i veľejným prístupom.Vetva K9

I

Vetva K9 je

Vetva KtO
Vetva K10 j

Vetva Kll

navľhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou 64,87m
Komunikáciu moŽno špecifikovať ako D3_3,0/5'

ľľľ" 99p*lného pľiestoru navrhovanej komunikácie je min. 4,00m.
Síľka hlavného dopľavného pľiestoľu jä 3,0m.
Sírka prislúchajúceho zelenéhó pásu miň 1,0m
- Umožnená premávka na komúnikácii - oĹojsmeľná

e navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou 43,40m
Komunikáciu možno špecifikovať ako D3-3,0/5.
g ĺ'I" $:n*:néh-o p ľiäst" - ;";;h";-"*J1omunikácie j e min. 4,00m.
Sírka hlavného dopľavného prĺestoľu jä 3o0m.
Síľka prislúchajriceho zelenéhô pásu miň 0,0m
- Umožnená premávka na komúnikácii _ oĹojsmerná

Vetva Kl1 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou l0,50m
Komunikáciu možno špeciťlkovať ako D3_3,0/5.

?ľI" $:p*lného pľiestoľu navľhovanejlomunikácie je min. 4,00m.
šĺ.ku nl"ooého dopľavného pľiestoľu je 3,0m.
Sírka prislúchajúceho zelenéhb pásu mĺn o,óm

Umožnená pľemávka na komunikácii - oĹojsmerná

Skladby jednotlĘch druhov komunikócií:. Vozovka - skladba typ D
ACl l obrus.,PMB45/80-75; I; 50mm; STN EN l3 lO8_l
PS; CBP 0,25 kým2; STN 73 6129:2009
AC
PS,
Šo

16 |oż'lá.; PMB45/80-55; I; 50mm; STN EN 13 108-1cBP 0,50 kým2; STN 73 6129:2009
63; Gs; 250mm STNEN t32BS ;

2
Konštrukčnó plál ł

I

Ed"Íz'.in : 80MPa; Ea"Íz,.in /Ea.ft, min ( 3,0

DL; ; 50mm; STN 73 6l3l-l
LoŽná vrstva HK, fľ'4-8; hľ.40 mm, STN'12lĺll
Betón* sTN EN 206-l c20/25-XC2,XF1

' 
(sK)-Cl0,4-D.ol6-S3 hľ. 100 mml)Šo o:; ca ; 200 mm STN EN 13285 ;

s'

Konštľukčnó pláň2)

hr. 500 mm

54Omm
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odvodnenie komunikdcií:
odvodnenie komunikácií v lokalite je navrhované dvomi spôsobmi .

1) pomocou pozdižnychvsakovacích drénov. Projekt uvaŽuje so zadlźůdením vsakovacieho
dľénu dl. max. 3m pre jeden dom. V prípade väčšej dlŽky je potrebné ľiešiť odvodnenie
vozovky v danom mieste náhľadným spôsobom' Vsakovací dľén bude mat' rozmeľ
(šxh) 0'5 x 1,1m a bude vystlaný geotextíliou (pozri ýkresy IS-2 Situácia -

Komunikácie / Vzoľové priečne ľezy)' Pouźitá geotextília musí zabezpeéiť dostatočnú
priepustnosť vody, ale zároveň je jej úěelom vymedziť objem drénu a zamedziť
zahlineniu z okolitého podložia.

2) U parkovacích plôch pomocou kanalizaěných vpusti s integrovaným oRL zaústeným do
dažďovej kanalizácie ukončenej vsakovacím objektom. Samotná kanalizácia je
pľedmetom samostatného stavebného objektu.

Statícktź đopľava:
Státie motoroých vozidiel využívaných majitel'mi jednotliv'ých objektov/nehnutelhosti a ich
návštevníkov v riešenom tlzemí sa uvažuje nasledovne.
l) Samostatne stojace rodinné domy objektov qýluěne na pozemkoch majiteľov

jednotliqých nehnutelhostí. ( konkľétny poěet PM je potľebné stanoviť na zźlk|adę
pľojektu budovy v zmysle STN 74 6110+0l+Zl)

2) Pre bytové budovy sa státie motoľových vozidiel uvaŽuje na veľejných parkovacích
miestach vybudovaných ako súčasť vetvy K6 a K8. Celkovo sa pľedpokladá s výstavbou
87 PM. V prípade, že sa na zźlk|adę konkrétneho návrhu ukáže daný počet ako
nevyhovujúci, je potľebné ďalšie parkovacie miesta situovať v podzemnej garźňĹ

So.02 VeľeinÝ vodovod a pľípoikv
Predmetom tohto Soje veľejný vodovod pozostávajúci s troch radov, ktoĘý rieši zásobovanie
pitnou nezávadnou vodou v rámci pripravovanej novej obynej zóny RZ_I8/II. Plánované
vodovodné potrubie bude na jesfuujúcu vodovodnú sieť napojené v ýchto bodoch napojenia:
Bod napojenia č' l _ na veľejný vodovod sa nachádza v uličnom priestoľe miestnej
komunikácie vedúcej na parcele ě. l34 KN,,c" k.ú Miloslavov. Vodovod bol vybudovaný
v rámci lokality RZ_I&lIa' Dimenzia vodovodu, na ktoý sa potrubie napojí, je DNl00 a je
ľealizovaný z materiálu HDPE.
Bod napojenia ě. 3 a 5 _ na verejný vodovod sa nachtĺdza v uliěnom pľiestore miestnej
komunikácie vedúcej na parcele č,' 134 KN ,,C" k.ú Miloslavov. Vodovod bol vybudovaný
v rámci lokality RZ_I6|I. Dimenzia vodovodu, na ktoý sa potrubie napojí, je DN100 a je
ľealizovaný z mateľiálu HDPE.
Bod napojenia ě. 2. 4 a 6 _ na verejný vodovod sa nachädza v uličnom priestore miestnej
komunikácie vedúcej na parcele č,. I33l3 KN ,,C* k.ú Miloslavov. Vodovod bol vybudovaný
v rámci lokality RZ-l8/Ib' Dimenzia vodovodu, na ktoý sa potrubie napojí, je DN100 aje
ľ ealizov aný z materiźiu HDPE.

Prepojením vodovodu realizovaného v rámci tohto objektu dôjde k zokruhovaniu celej
vodovodnej siete v űzęmi.
V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu nasledovných vodovodných radov:

' rad ,,\" HDPE PE 100;PN l0 DN 100 dl. 167,10 m
. rad ,,Ż" HDPE PE l00; PN l0 DN 100 dl. 133,60 m

HDPE PE 1 PNI
E 480.00 m

V rámci stavby dôjde k realizácii vodovodných prípojok po hranicu nehnutelhostí
resp' l m za hranicu nehnutelhosti. Vo vodomerných šachüách bude osadený 1 vodomer.
Vodovodné prípojky sú navrhnuté zHDPE PE10 _ DN 32 (80) _ PN 16 sukoněením
vo vodotesnej betónovej šachte. Vodomeľné šachty budú realizované v súlade s oN 75

541 l.
Celkovo bude teda vybudovaných (24+3) 25 ks vodovodných prípojok

VÝpočet množstva potľebv vodv:
Poěet BJ, v zőne (RD+BD): 57+68:125
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Celkovy poěet obyvatelbv v zőne:
Priemerná denná potreba vody:
Maximálna denná potľeba vody:
Maximálna hodinová potreba vody:
Roěná potreba vody:

Predmetom tohto So;" u.."jná känäEiia, ktorá rieši odkanalizovanie splaškových vôdpripravovanej 
19vej .obľl.: lokality Rz_l}/II' Plánované kanalizaěné potrubia budú najestvujúcu kanalizaěnú_sieť ńapojene v troch bodoch ;"p"ŕ;i";*

Bod napojenia ě' l - betónováJestvujúca koncová sa"łriu DN 1000 nakanalizálcii vedúcejv-uliěnom priestore miestnej tómunitacie na parcel e č;' 133/3 KN ,,c., k.ú Miloslavov.Kanalizačná stoka, do ktorej zaústĘe plánovaná kanalizácii lokality je zmateriálu PVCo dimenzii DN 300.
Bod napojenia ě' 2 a 3 _ betónovájestvujúca koncová šachta DN 1000 nakanalizźrcii vedúcejv-uličĺom pľiestoľe miestnej komunikäcie na parcele ě. 134 KN ,,c,. k'ú Miloslavov.Kanalizaěná stoka, do ktorej zaúsťuje plánovaruá kana|izácia lokality je zmateriálu PVCo dimenzii DN 300.

375 osôb

Qo:0,586 l/s
Q':0,937 l/s

Qĺ: l,055 l/s
Q,ok: 18 478,12 m3/rok

nasledovných vodovodných radov :

DN 300 dl. 111,80 m
DN 300 dl. 126,05 m

V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu. stoka ,rB-la.. PVC - hladké. stoka ,,C-1,, PVC - hladké

E 381,20 m

Kanalizačné prípojky pre rodinné domy sú navrhnuté z kanalizaěného potrubia Pvc DN 150/200 od' verejnej kanalizácie po revíznu fu:t:'ľpg:l'i: p.'p":Ly na verejnú kanalizáciu jenavľhnuté pomocou prípojkovej odboěky PvC DN'3óolisĺiĺz_öó) zaústením do hornej tretinyprietoěného profilu kanalizaěnej stoky. Na kanalizae".J p.ĺpijĹ.1" uo vzdialenosti 0,60 m zahranicou nehnutelhosti navrhnňtá ,"łírru šachta - Rś: RJíä šachta je navrhnutá AwA -šachta DN 3l5/4o}, je osadená na betónovej doske zvodotesného betónu a je opatrenávstupným poklopom, ktoý_je osadený v úľovni terénu. Kanalizaěná ň;'p;jď ".u ilozĺ aootvo.ľenej paženej ryhy š. l,1 m. PotruĚie sa kladie v sklone .'".o. k verejnej kanalizácii dopieskového lôźka hr. 10 Cffi' obsype sa do vyšky30 cm azasype vykopanou zeminou.
Celkoło bude teda vybudovaných (26+2) 28 ks kanali zač,nýchprípojokJT

Priemerný denný prietok splaškw' Qa : 54,375 m3/d : 0,6293 I/sPriemerný hodinový prietok: Q,zł = 2,265 m3/hMaximálny hodinový pľietok splaškov: Q,,*: o,zgi --)n : 1,887 t/s

SoJ4 Dažďová kanalizácia
Pľedmetom tohto so je daźďová kanalizácia, ktorá ľieši odkanalizovanie daždbvých vôdz liěeloých komunikácii K6 a K8, ku ktoým prislúchajrí paľtovacĺe miesta o celkovompočte 43 a 44 ks. U ýchto plôch je možné. u p.ipua" đ;"ń' vozidla predpokladať uníkropných látok a aj pre19 

Ę.oJ:k! uvažuje s instäleciou Lanahłač,ných vpustí s integľovanýmodlučovačom ropných htók. ćelkovo sä uvažuje s inštaláciou 6 ks takýchto vpustí. Daždbvévody po preěistení v oRL na parameter NEL 
"max 

0,l Ĺuáí-po.o"ou dažd,ovej kanalizźrcieprivedené do vsakovacích objôktov realizovaných z plastor1i"t Losou x-Box. Umiestnenie
ýchto sa predpokladá priamo pod parkovacímiplochämi.

ľ
Z transformovne 2x630 kvA sa rlapoja 5 nových káblov NAYY-J 4x240
Jednotl ivými káb lam i sa zab ezpeč,i näpáj anie :r Bytového domu BD 0l a RD_ rozyádzaěeR93 a R94,
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. Bytového domu BD 02 a RD _ rozyádzać R90 a R9l,
r Tepelného čerpadla v BD 02 _ rozvádzač,R9}
o Rodinných domov (RD) _ rozlláđzaěe R95' R96 a R97
o Rodinných domov (RD) _ rozvádzač,e R98 a R99

ostatné káble medzi rozvádzaěmi R92 a R93, R93 a R94' R97 a R99 slúžia ako zálohové
napájanie. Rozvody sa uloŽia v chodníkoch popri komunikáciách. Pľe uzemnenie
jednotlivých rozvádzač,ov sa použije vodič FeZn 30x4, uložený v spoločnej ryhe s káblami.
Zá|<|adné technické úd aj e

Rozvodná sústava: 3/PEN- 50 HZ,4OOV/TN-C
ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom - STN 33 2000-4-4l

- Samočinné odpojenie napźýania čl. 4l1+ príloha N2
Dôležitosť dodávky el. energie podlh STN 34 1610 : 3

Celková bilancia pľíkonu:

Počet b.i Pi (kw) Ps (kW) kwb.i.
Býový dom s 34bj.
Býový dom s 34bj.
Tepelné čerpadlo pre BD
57 bj. v RD
Verejné osvetlenie

34

34

1

57

479,0

479,0

120,0

1459,2

1,0

73,5

73,5

96,0

Ż54,3

1,0

1)

))
r,4
4,5

Výkon celkom

Zaťaźenie rozvodov NN - Po:

126 2538,2 498,3

Po:398,7 kW

50.06 Domové pľípoikv NN
Z distribučných rozvádzačov sa samostatnými káblami napoja pilierové elektromerové
ľozyádzaée RE pre napájanie jednotlivých parciel. Rozvádzaěe sa napoja káblami :

NAYY-J 4xŻ5,rozvéldzače s dvomi meľaniami meraním RE(2E), a RVo
NAYY-J 4x35, rozvźldzač s tromi meľaniami RE(3E)'
NAYY-J 4x95, roz:ĺádzač,e pre bytové domy s 34 bj.
NAYY-J 4x24,roz:lźldzaě pre tepelné čeľpadlo býových domov

Pľieľezy káblov pľe skupinové rozvádzače bytoých domov sa upľesnia v d'alšom stupni PD,
podlä výkonových pomeľov projektovaných býových domov. Rozvádzače sa osadia na
hľaniciach parciel tak, aby bolo možné odčítať stavy elektromerov z verejne prístupných
miest.

Technické údaje:
Rozvodná sústava: 3/PEN- 50 HZ,4OOV/TN-C
ochľanné opatrenia pľed úľazom elektrickým prudom _ sTN 33 2000-4-41

- Samoěinné odpojenie napájania čl. 4l l+ príloha N2
DôleŽitosť dodávky el. energie podl'a STN 34 1610 : 3

Bilancia pľíkonu:
Príkon bytových jednotiek (bj.)

Bilancia edeného odberatel'a

Svetlo
Zásuvky Ż30 v
Spotrebiěe

1,0

|,Ż

ll,4

7

Rodinný dom
Pi PsmaxKs

0,80

0,40

0,35

0,8

0,5

4,0



El. kúrenie 10,0 0,9
vaTÚV

kde : Pi - lnštalovaný príkonjedného bytu
Psmax - Maximálny súěasný príkon jedného RD

Zaťaženie prípojky pre jeden RD
Poěet bj v RD: 2,O
Výpočtové zaťaženie prípojky pre RD PpRD :

PpRD = 22,9 kW

Pi: 51,2 kW

Pi: 1459 kW

(k

0,6

0,3

4,0

9 6

15,7

Pi: 460,5 kW

8,0

I

Počet bj' v RD : 57,0
Výpoětové zaťażenie distribučných ľozvodov NN Pp :

pp: 254,3 kW

Príkon bytového domu (BD) s 34 bj.
odbeľjednej bj. :

Svetlo

Zźsuvky230v
Spotľebiče

Byt spolu

Spoločná BD:.
Svetlo

Výťah
ostatné

Spol. spotľeba BD spolu

W) ks PsmaxPi( t

0,9

0,9

,4

0,80

0,40

0,35l1
13,0

12

18,5

5'0

2,0

4,5
1,6

4,5

0,8

I

0

Zaťaženie prípojk}' pre jeden BD - PpBD
Poěet bj v BD: 34,o
Výpoětové zaťażenie prípojky pre BD - PpBD :

PpBD: 57,8 kW

poěet Pi Ps
BD celkom odberov (kw) (k
Býové jednotky 34,0 460,5 57,9

ba 18,5 I

BD Spolu 35,0 479 73,5

So.07 Vereiné osvetlenĺe
Miestne komunikácie lokality sa osvetlia ocelbvými stožiaľmi sTK 60/40/3 , v:4m, a LED
svietidlami. Navrhované sú LED svietidlá Ęp BGP 203 30w' osvetlenie priechodov pre
chodcov sazabezpeěí 6 m stožiarmi s 3m v1ilożnĺtmĺ.
Verejné osvetlenie sa' napojí z nového rozvádzaěa verejného osvetlenia RVo, kde sa
zabezpeč'í aj meranie elektrickej energie a ovládanie Vo. Jeänotlivé vetvy rozvodu verejného
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osvetlenia (Vo) sú navrhnuté káblami CYKY-J 4x10' uloženými v zemi,v pieskovom lôžku
s krytím PVC fóliou, pľípadne v noých chodníkoch.
Z hl'adiska ochrany pred bleskom sa osvetlbvacie stožiare uzemnia vodičom FeZn 30x4,
pripoložen;ým do výkopov káblových nýh.
Zái<ladné technické údaj e :

Rozvodná sústava :
Napájanie Vo: 3/PEN - 50 Hz,4OOV/TN-C
Rozvod stožiarov: IAI/PE - 50 Hz,400v/TN-c-S

ochranné opatrenia pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41:
Samoěinné odpojenie napájania, čl. 41l

PS.01 Úprava tľansfoľmovne
V rámci lokality RZ_18/Ib, je osadená kiosková transformovńa Żx630 kVA typ EH5,
s kompletnou výstrojou a s jedným transformátorom 630 kVA. V rámci úpľav sa osadí dľuhý
transformátor 630 kYA, zktorého sa napojí pole č.2 NN rozvádzača ANG. Zpo|'a č. 2 sa
napoja navľhované distribuěné rozvody. ostatné zariadenia v transformovni zostávajű bez
zmeny.
Zź.kladné technické údaj e

Rozvodná sústava
Rozvodvn 3 -sDHz,ŻzkvlIT
Rozvod nn 3/PEN - 50 Hz,4OOV/TN-C

I /PE/I.{ - 50 HZ,230V/TN-C-S

ochrana pred úrazom elektrickým pľúdom
o na stľane vn vn - STN EN 61936_1:201 l :

Pľed dotykom živých častí čl. krýom
8.2.l.l zábranou.
Pľed dotykom neživých častí Uzemnením v sieť s izolovaným neutrálnym

bodom, kapit l0 a STN EN 5022:2011
o na strane nn _ ochľanné opatrenia STN 33 Ż000-4-4I:2007

ochľanné opatrenia : - samoěinné odpojenie napájania ěl. 411 (+ príl N2)
- opatrenia nazttkt'adnú ochranu (ochranu pred pľiamym dotykom): či.4II'2

pľíloha A: AI-zźk|adnáizolácia žiqých častí
A2-zźbrany alebo kryty

- opatrenia na ochranu pri poruche (ochľanu pred nepriamym dotykom):
ěl.41 l.3

-ochľanné uzemnenie a ochranné pospájanie- ěl. 4l1.3.1
-samoěinné odpojenie pri poruche - é|. 4ll.3.2

-doplnková ochrana - ěl. 4l5
-prúdové chrániče (RCD)-ěI. 4l5.1
-doplnkové ochľanné pospájanie- č,|. 4l5.2

Bilancia príkonu TS celkom:

Transformovňa 2x63 0 kVA Pi (kW) Ps (kW)

Lokalita RZ_I8/Ib
Lokalita RZ lSlII

2096,9

Ż538'Ż

486,7

498,3

TS Spolu 4635,7 985,0

Ilr. ÚDAJE o vPLYvE sTAvBY NA ŽIvoTNE PRosTREDIE:
U plánovanej zástavby sa nepredpokladá zhoľšujrici vplyv na okolité Životné prostľedie' V
rodinných ani býových domoch sa nepredpokladá podnikatel'ská činnosť výrobného
charakteru spôsobujúca vznik nadmerného hluku, prachu pľípadne odpadu (autodielne,
zámoěnícke dielne a iné). Jediným vážnejším zdľojom hluku môžu byť plánované
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komunikácie. Vykurovanie rodinných abytových domov je uvažované zemným plynom
prípadne elektrickou energiou'
V súvislosti s výstavbou nedôjde ani k zániku väěšej plochy vysokej zelene, nakolko na
záujmovom űzemí rastu len náletové kroviny-. Na priebezňych kómunikáciách
v.novobudovanej zástavbe sa predpokladá len nízkô dopľavńé zaťažénie. Toto zaťaženie
súvisí s dopravou osobn1ými automobilmi majitelbv jednoiliv;;ch objektov. S prihliadnutím
na tieto skutoěnosti možno predpokladať, že zaťażenie hlukóm nepľesiahne bežné hodnoty
vyhovujúce z hygienického hl'adiska pre obytné a ľekreaěné z^óny. Všetky plánované
komunikácie z hlädiska intenziĘ dopiavného zaťaženia spadajú áo triedy däpravného
zaťatenia VI - vel'mi l'ahké a V - l'ahké (STN 73 6114- normitívná príloha C )''

ry. PoŽIADAVKY NA oCHRANU KULTÚRNYCH PAMIAToK:
Navrhovaná stavba sa nedoýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sana pamiatkovom území.
V d'alších stupňoch projektovej prípravy je potrebné dodľžiavať pľíslušné zttkony z oblasti
ochrany kulturnych pamiatok.

v. Úołľn o PoŽIADAvKÁcH sTAvBY z HĽADIsKA PoŽIARNEJ oCHRAIvY:
Predmetom posúdenia z hlädiska poŽiarnej ochrany je malopodlažnźt zástavba. Jedná sa
o komplex 34 samostatne stojacich ľodinr1ých domov- a dvojĹe bytových domov. Všetky
samostatne stojace rodinné domy budú mať max. 2 nadzemié pođuziá + podkľovie, príń.
ustupujúce podlaŽie' 1ožf je aj jedno podzemné podlažie. Ro ź nruaiska P'o majú qýšku h: 

95 Býové domy budú mať max. 3 nadzemné podlażia + podkrovie' príp. ustupujúce
podlažie, možné je aj dvojica podzemných podlażí. Navrhované odstupy Řo u BD sú
dostatočne vel'ké. Preto je moźné za samostáhý pożiamy risek považoił uuzai, objekt
stojaci v plánovanej zástavbe'
Požiarna bezpeěnosť jednotlivých objektov bude riešená foľmou samostatných projektov,
ktoré budú súčasťou PD jednotlivých budov.
V rámci verejného rozvodu vody budú zriadené podzemné uličné hydraný max' po 100 m'
Pľístupové komunikácie musia mať trvale volhú šírku aspoň 3,0 m á ich únosnosŕ musí byť
aspoň 80 kN. Vjazdy na pľístupové komunik źrcie a piejazdy na nich musia mať šíľku
naj|nenej 3,5 m a vyšku' 4,5 m, prístupové komunikáôi e- na'zásah musia viesť aspoň do
vzdialenosti 30 m od stavby a vchodu dđ nej, pľi rodinných domoch postačuje vzdialenosť 50
m.

vI. ÚPRÁvY NEZAsTAvANŕCH PLÔcH PoZEMKU:
Po ukončení stavebných'prác na samotných objektoch dôjde kvýsadbe nižšej vegetácie _
stromov a kľíkov na vybraných miestach v zelených pášoch kómunikácií a násředne po
ukončení qýstavby RD a BD dôjde aj k výsadbe sĺt<rońne; vegetácie na plochách zźhrad .K výsadbe dôjde aj na verejne prístupných plochách pľislrichä;úclch k BD.

vII. NAKLADÄNIE S ODPADMI:
Pri realizácii stavby sa predpokladá' vznik odpadov v skladbe: betón, tehly, drevo, źelezo a
ocel', zemina a kamenivo, zmesi betónu, tehál, obkladaěiek, dtażdíc a keraíiky' bítuménové
zmesi. Predpokladá sa vznik odpadu s celkoqým objemom so -'. Dokladom o uioz"nĺ uua"
faktúra zau|oženie odpadu na príslušnej skládke.
Počas výstavby bude dodávatel' stavby dodrżiavať VZN obce o nakladaní s komunálnym
odpadom naűzemí.

VIII. DoTKNUTE ocHRAľľÉ pÁsnĺł ALEBo crrnÁľnľÉ Úznnĺrł:
Riešené územie z hl'adiska plánovanej infraštruktúry spađá do alebo sa doýka:

'ochranného pásma verejného vodovodu akanalizźrcie v zmysle ztlkona č,. 44212002 Z'z.,
' ochľanného pásma plynovodu stanoveného v zmysle zákoia č)' 656/2004 Z.z' $56,
'Výškového ochranného pásma _ výška stavieb mäx. 20 m nad terénom , 

u

'obojstranné ochranné P_asmo pobrežných pozemkov vodných tokov v zmysle ustanovení
$ 49 zákona čl' 364/Ż004 o vodách a o Zmene zákona SNR c. 372ll9g} Zb. o
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priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášky c' 2|Il2005 - 5 m
od brehovej ěiary od kanála Tomášov - Lehnice a ostatných hydromelioračných kanálov,

. ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej
telekomunikačnej siete v zmysle zźlkona610/2003 Z. z. o telekomunikáciach,

. Návrh verejnej dopľavnej a technickej infraštruktúry musí ľešpektovať trasy a zariadenia
existujúcej technickej infraštruktury a ich ochranné pásma.

Ix. PoDMIENKY vYPLÝvłľÚcn Zo sTANovÍsx DoTKI\ruTÝcrr oncÁľov:
1.MV SR ORPZ v Senci.oDl. stanovisko ě'ORPZ-SC-ODI-l-343/2018 zo dňa 26.06.2018 :

okľesný dopravný inšpektoľát sÚrĺr,łsÍ s predloženou projektovou dokumentáciou za
splnenia nasledovných podmienok:
_ odstupy oplotení pozemkov musia bý ľiešené v súlade s STN 73 6056 (bod ě. 18) tak, aby
bol zabezpeč,ený nźiežiĘ rozhl'ad pľi vychádzani zpozemkov na komunikáciu - žiadame
stavebný úrad. aby pri povoľovaní oplotení striktne zabezpeěil dodržanie uliěnej ěiary. tj.
2.0 m od okaja vozovky.

- odstupy aza|omenia oplotenia pozemkov musia bý v súlade s požiadavkami STN 736102
o ľozhl'ade v križovatkách,

- objekty meracích zariadení inžinieľskych sietí požadujeme umiestniť na hľanici dopravného
pľiestoľu komunikácií,

_ na kom. F.t. Dl požadujeme vybudovať prvok upokojenia dopravy v zmysle STN
736tr0122,

- chodníky požadujeme ľiešiť bezbaľiéľovou úpľavou v mieste sĘku s komunikáciou
v súvislosti s pohybom telesne a zľakovo postihnuĘých osôb v zmysle právnych noľiem
a technických predpisov (vyhláška č). 9/2009 Z.z', vyhláška é' 532lŻ002 Z.z.),

- RD budú len s lBJ s ohl'adom na navľhovanú komunikáciu a dopľavnú zźtat'. V pľípade
stavby RD s viacerými BJ ten súhlas stráca platnosť a investoľ je povinný poźiadať o nové
stanovisko ODI,

- pre potreby každého z ľodinných domov musia bý navrhnuté minimálne 3 parkovacie
miesta na státie na vlastnom pozemku, z tohto počtu bude jedno miesto určené pľe návštevy
v zmysle STN 73 6110lZ2 (do celkového poětu môžme zarźúať aj gartňové státie),

- žiadame do katastrálnej mapy v pľojekte zakľesliť vlastnícky vďah ku každej stavebnej
parcele ajeho súvis s dopľavným priestoľom navľhovanej komunikácie tak, aby vyhovoval
príslušnej STN... podl'a typu komunikácie,

- priechody pľe chodcov požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle vyhlášky ě.

9/2009 MV SR,
- toto stanovisko nenahrádza povolenia iných správnych a dotknuých orgánov a organiztrcii

a platí 6 mesiacov od vydania. Akákoltek zmena vyššie uvedenej stavby mtĺ za následok
neplatnosť stanoviska oDI SC,

- Investoľ v d'alšom stupni predloŽí projekt dočasného dopravného znaěenia na vyjadrenie
stanoviska,

- Investor stavby predloží projekt trvalého dopravného znaéenia, ktoým bude komplexne
riešiť oľganizáciu dopravy v danej lokalite (napojenie najestvujúcu cestnú sieť, zásobovanie
a parkovanie) na vyjadrenie stanoviska,

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

Doporuěujeme pľíslušnému stavebnému a obecnému úradu, aby rozvojové poplatky,
vyberané obcou na zźtkl'ade Zźtkona č)' 447/Ż015 Z'z' v aktuálnom zneni, boli použité na
doriešenie technickej infraštľuktúry v danej lokalite napr. na dobudovanie chodníkov
a zvýšenie tak bezpeěnosti chodcov ako aj obyvatelbv obce'
okresný dopľavný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknuými
orgánmi a organizáciami v pľípade potľeby riešenia aktuálnej dopľavno-bezpeěnostnej
situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.

2.Kľajský pamiatkový úrad Bľatislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2018/18816-
02/07 6089 |PRA zo dřla 24.09.2018 :
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Súhlasí s umiestnením arealizáciou stavby, ktorá sa nedodka národnej kultúrnej pamiatky
evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkävého fondu SR á nenach ádza sana pamiatkovom
űzem| s pođmienkou:
_ V pľípade archeologického nálezu ná|ezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prácpodlä $ 40 ods.2 a3 pamiatkového zátkona oznámi nález rbÚ BA análěz ponechá bezo

zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
Toto zt'Ňäzné stanovisko po uplynutí tľoch rokov odo dĺa jeho vydania stráca platnosť, aknedošlo kjeho použitiu na. účel, na ktoré je urěené' Je podĹladom pre vydanie rozhodnutia
príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom Ĺonaní o posudzovanej stavbe..

Súhlasí sa s návrhom żiadatel,a Pozemných stavieb TTK, s.r.o., Slneěná 472,900 42Miloslavov na územné konanie stavby,,Technická infraštruktriľa, obec Miloslavov, lokalitaRZ l8/Il"'okres Senec, riešenéúzemie sa nachádza na paľcelách ě. l33l1, 133167 aŽ'/5, l34
a častiach parciel l2l a l55 KN ,,C,., k.ú. Miloslavov , s tymito podmienkami:

- Pri kolaudácii predložiť výsledok laboľatórneho rozboru vzorky vody zvodovodného
rozvodu, ktoý preukĺáževyhovujúcu kvalitu pitnej vody podlä vyhlášky ě.247l2ol7 ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody' v pľograme monitorovania
a manažmentę rizíkpri zásobovaní pitnou vodou

- Protokolom z merania hluku z upľavenej kioskovej trafostanice preukázať, że JEJpr ev ádzka nebude zdroj om nadmerného hluku pľe súvisiace obytné pľostľedie podlä
vyhlášky MZ sR č,. 54912007 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

OSZP-2Ol8/l l240AIIM dňa 05.06.2018 :

l. Stavba sa navľhuje mimo zastavaného
ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona

űzemia obce a v űzemí,, pre ktoré platí prvý stupeň

2' Realizácia stavby nepredstavuje ěinnosť podlä zákonav űzemí zakázantl.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté ieri^y územnej ani druhovej ochľany.
4' V prípade nevyhnutného výrubu dľevín v súviilosti . ."älirá"iou stavby Vás upozorňujeme,že mimo zastavaného 

-tlr:emia 
obce sa podlä zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov

s obvodom kmeňa nad 40 cm, meranýnrvo výške l30 cm nuđ ,"rnou u t .ouĺĺy"t ioľastovs výmeľou nad 20 m2, o súhlase na výrub drlvín podl'a $ 47 ods' 3 zákona je pľíslušná
rozhodnúť obec Miloslavov orgán ochľány pľírody a ilra;iny.
5' V prípade stavby v blízkosti đrevín je poiľebné-postuiovď v zmysle sTN 83 7010 ochranaprírody _ ošetľovanie, udrŽiavanie aochraĺa strômovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebnýchprácach sa dľevina chráni celá (koruna, kmeň' koreňävá 

"sústava) 
pred poskodením. Pripoužívaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciupoškodenia dľevín. V zelenom páse ukladaŕ potľu^bia a káble vo vzdialenosti l,5 m od osistľomov' Výkopové pľáce v blízkosti stromov a kľíkov sa budú uskutočňovať ruěne

s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcichdľevín' Narušené trávnaté porasty bůdú upravené do povooneno stavu s opätovným
zatrávnením.
6' Popri komunikácii ponechať dostatočný šiľoký pás na založenie technickej ze|ene
s ľešpektovaním ochranných pásiem inŽinierśkych sietí.

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźtkonao odpadoch považuje za zźwäzné stanovisko
pre úěely územného konania podl'a zźlkona č,. 50/1976 Zb. o územnoň plánovaní a stavebnomporiadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlaś a nie je rozhodnutím
podl'a predpisov o správnom konaní.

- nemá námietky k umiestneniu stavby v navľhovanom území podl'a predloženej pĄektovej
dokumentácii.

-12-



6.okľesný úrad Senec. odbor SoŽP. úsek štátnej vodnej spľávy. vyjadrenie čj.oU-SC-oSZP-
20 l 8/01 1?'68lv -1 67 ĺK e. zo c1ř'le ?R 06 ?oĺ R
Navľhovaná investícia je z hloadiska ochľany vodných pomeľov možná za splnenia
nasledovných podmienok:
l.Stavba bude v súlade s územním plánom obce Miloslavov,
2.Budú dodľžané príslušné ustanovenia ztlkona č;3642004 Z.z. o vodách a o zmene zźlkona
SNR č.37211990 Zb. opriestupkoch vznení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) a
ustanovenia zźtkona č,' 442lŻ00Ż Z.z' o verejných vodovodoch a verejných kana|izźrcitph a o
zmene a doplnení zźlkona č,' 276/Ż00I Z.z' o ľegulácii v sieťoých odvetviach v znení
neskorších pľedpisov.

3. Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať jestvujúce inžinieľske siete a ich ochranné pásma,
resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovatelbv.

4. Napojenie sa na verejný vodovod a veľejnú splaškovú kanalizáciu bude možné aŹ po
odsúhlasení s ich vlastníkom a pľevádzkovatelbm a uzatvorení zmhiv na napojenie sa a na
odvádzanie splaškových vôd.

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

6' Do vsakovacieho systému možno nepľiamo vypúšťať len vody z povľchového odtoku, pľi
ktoých sa nepľedpokládá, že obsahujú látky, ktoré môŽu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu
povľchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č,'Ż69/2010, ktoým sa ustanovujú
poŽiadavky na dosiahnutie dobľého stavu vôd. V opačnom prípade sa treba ľiadiť
ustanoveniami $ 9 NV SR č,. 26912010 _ vody z povrchového odtoku odtekajúce zo
zastavaných űzemi, pri ktoých sa predpokladá,że obsahujú látĘ, ktoré môžu nepľiaznivo
ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd
nepriamo len po pľedchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení.

7 . Ziadatel' o vydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeěí predchádzajúce zisťovanie, ktoré
musí byť v zmysle ust. $ 37 vodného zźtkonazamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie
hydľogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy
a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných
vôd.

8. Dodržať podmienky stanoviska spľávcu vodných tokov, povodí a podzemných vôd na
Slovensku _ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

9. Vzhl'adom k tomu, źe sa zénjmové územie nachádza v chránenej vodohospodáľskej oblasti
Žitný ostrov, možno plánovať a vykonávať ěinnost, len ak sa zabezpečí všôstranná ochrana
povrchoqých vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich worby, výskytu, pľirodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodrtať podmienky $ 3l a $ 39
vodného zákona'

l0. Bude dodrŽané ochľanné pásmo II. stupňa prírodných liečiqých zdrojov v Čilistove podľa
Vyhlášky MZ SR č,. 552lŻ005, ktorou sa vyhlasujú ochľanné pásma príľodných liečivých
zdrojov v Čilistove, nakol'ko k.ú. Miloslavov spadá do tohto oóhľannéĺo pásma II. stupňa.
Dodržať podmienky stanoviska MZ SR podl'a zttkona č. 538/2005 Z.z. o prírodných
liečivých vodách, prírodných liečivých kúpel'och, kúpelhých miestach a prírodných
minerálních vodách a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov
(podl'a $ 40 a $ 50 ods. (17) pís. b)).

l l. Výstavbu ,,Technická infraštruktúra obec Miloslavov, Lokalita RZ l8/II* zosúladiť
s výstavbou inžinieľskych sietí' na ktoré sa táto napája.

So 02 VeľeinÝ vodovod. SO 03 Vereiná kanalizácia. SO 04 Dažd'ová kanalizácia sú
vodné stavbv.
rnvestor požiada o wdanie povolenia na vodné stavbv v zmvsle ust. 8 26 a o povolenie na
osobitné užívanie vôd v zmvsle $ 21 ods. 1 písm. D) zák č..36412004 Z.z. o vodách a o
zmene zátkona sNR č. 372/1990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný
zákon) a o súhlas na komunikáciu a TS podl'a $ 27 ods. 1 písm. B) a c) zálk ć..36412004
Z.z. o vodách a o zmene zátkona shĺR č. 37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších
predpisov (vodný zákon) pľed wdaním stavebného povolenia na hlavnú stavbu.
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Toto vyjadľenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nena\tádza povolenie, ani súhlas
9ľsány štátnej vodnej správy vydávané podl'a vodného zźtkonaa podlä $ z: oo.. í8 zákona ě'
364/2004 Z'z. o vodách a o zmene zátkona SNR č. 372/I9go Zb' o priestupkoch v znení
neskorších pređpisov-_(vodný zźłkon) sa považuje za záviůzné stanovisko. iodl'a $ 140b
zźlkona č' 50/1976 Zb' o územním pláńovaní a stavebnom poriadku v znení neskoľších
pľedpisov je obsah záväzného stanovĺska pre správny orgán v konaní podlä tohoto zźlkona
zűv'ůzný.

Po pľeštudovaní predložených podkladov okresný úľad Senec, odboľ starostlivosti o životné
Ę.:t_.:qią konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kľitéľiá podlh $ l8 zákona č.
Ż4/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredió a o zmene á dophénĺ niektoých
zákonov v zneni neskoľších predpisov a nedosaňuje pľahové hodnoty poaru prílohy č. 8
zákona, pľeto nepodlieha zisťovaciemu konańiu v zmysle zákona ě. 24lŻ006Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov.
Zároveřĺ Vás upozorňujem9, Že podl'a prílohy ě.8 zákoná č,. 24/2006 Ż.r. oposudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
predpisov:
-Pľojekty ľozvoja obcí vľátane a) pozemných stavieb alebo ich súboľov (komplexov), ak
nĺe sú uvedené v iných položlĺích tejto pľílohy) v zastavanom území od 10 000m2
podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajri
zisťovaciemu konaniu,

_Pľ9jektľ ľozvoja obcívľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk' podliehajú
zisťovaciemu konaniu.

20.06.2018:
- súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu ,,Technická infraštruktúra, obec
Miloslavov, lokalita RZ lglIľ*.

Po preverení predloženej dokumentácie a dosfupných mapových podkladov Vám
oznamujeme, že na parcelách |33lI, 133/67, 1 33 / 69, 133 / 69, t33 /7 0, 133 17 t, 133 /72, 133 17 3,
l33174,l33l75,134 ana častiach parciel č. l 2l a l55 v k'ú. Miloslavov , urěených na stavbu
',Technická infraštruktúra, obec Miloslavov Lokalita RZ lg/II* neevidujeme žiadne
hydromelioľ aěné zariadenia v správe Hydromelioľácie, š.p.

K predloženej Vám v zmysle zákona ě. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch
a veĘných kanalizáciźrch dávame nasledovné vyjadrenie:
I. Z hlhdiska situovania navľhovanej stavby:

Y inemi navrhovaného zámeru sa v súčasnosti nenachádzajú zariadenia BVS a preto
k umiestneniu stavby nemáme pľipomienky. Veľejný vodovod a kanalizácia v danej lokalite
sú v správe iného prevádzkovatel'a.

II. Z hl'adiska zásobovania pitnou vodou:
- Z majetkoprávneho hl'adiska wádzame, že verejný vodovod predmetnej lokality sa podlä

predloženého návrhu pripája na vodovod, kioý nie je v prevádzke BVS, pľeto sa
k napojeniu na tento vodovod a k priamemu zásobovaniu lotaiĺty ,,RZ_\1/II* n.rnôž"'"
vyjadriť.

- Zbilanćného hl'adiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného
vodovodu BVS možné, v súlade s dohodnuými podmiánkami medzi BVS äspoločnosťou
KUNKUR s.r.o.

- K navrhovanej koncepcii a technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na vodovod

-v 
správe iného prevádzkovatel'a sa nevyjadrujeme.

ÍJJ.Z hl'adiska odvedenia odpadových vôd:
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l. Z hlädiska kapacity Čov je odvedenie splaškových vôd do verejnej kanalizácie BVS
možné, avšak z hl'adiska kapacity kanalizačného systému v línii Miloslavov _
Dunajská Luźná _ Čov Hamuliakovo obmedzujúcim faktorom pre odvádzanie
odpadoých vôd môže byt'kapacita dotknuĘých exist. kanalizaěných čerpacích staníc,
ktoľé kapacitne nie sú vybavené aj pre odvedenie odpadoqých vôd z navrhovanej
stavby. Uvedené bude treba aktuálne riešiť, aj v kontexte s predpokladaným ěasovým
haľmonogramom výstavby a pripájania navrhovanej zästavby), pri spracovaní ďalších
stupňov PD' Zdôrazňujeme, że odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako pľísne
delenú sústavu, do verejnej splaškovej kana|izárcie bude možné vyprišťať výlučne
splaškové odpadové vody.

Ż. Z majetkoprávneho hl'adiska uvádzame, Že splaškovákanalizäcia predmetnej lokality
sa podl'a predloženého návrhu pľipája na splaškovű kanalizáciu, ktorá nie je
v prevádzke BVS, preto sa k napojeniu na túto kanalizáciu k priamemu odvedeniu
splaškových vôd z lokality ,,Rz_I&lII" nemôžeme vyjadľiť.

3. Knavrhovanej koncepcii atechnickému riešeniu pripojenia pľedmetnej stavby na
kanalizáciu v správe iného prevádzkovatel'a nemáme pripomienky, avšak po splnení
vyššie uvedenej podmienky.

4. odvedenie dažd'ových vôd na terén alebo do vsakovacích objektov neposudzujeme,
nakol1ĺo sa nedoĘýka našich zaríadeni. Za spľávnosť technického riešenia zodpovedá
projektant.

IV. Z hl'adiska budúcej pľevádzĘ
Budúce majetkoprávne a prevádzkové usporiadanie navľhovaného verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie treba deklarovať a zmluvne upľaviť do vydania vodoprávneho
ľozhodnutia v súlade so Zákonom č,. 44Ż1200Ż Z.z. o verejných vodovodoch averejných
kanaliztrciách.

Vzhlädom na súčasný stav nie je predpoklad, że navľhované VH siete budú v prevádzke
BVS.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie żiadame pľedložiť na vyjadľenie BVS.

l l ' Západoslovenská distribučná a's.. vyjadrenie zo dňa 20'06.20l8:
Z hl'adiska ľozvoja siete eneľgetiky s pľedkladanou pľojektovou dokumentáciou
pľedmetnej stavby ,, Miloslavov, Techniclaĺ infraštľuktúľa, lokalita RZ-l8/tr. etapa
v rozsahu: so.05 Rozvody NN", ako dokumentáciou pľe územné ľozhodnutie v zásade

"súhlasíme" za pľedpokladu splnenia nasledovných podmienok
l. Hore uvedená stavba bude napojená z vypľojektovanej kioskovej TS Ęp: EHS - 2 x

630 kvA po jej doplnení o 1 ks tľansfoľmátoľa 630 kVA, ktorá bude vybudovaná
v ľámci lokality Rz-l8/Ib. etapa na základe uzatvoľenej Zmluvy o spolupľáci ě.

1818100047_ZoS medzi spoločnost'ou Západoslovenslaĺ distľibučnár ä.S.

a spoločnost'ou LT II{vEsT, s.ľ.o.. nĺN distľibučné káblové ľozvody budú
ľealizované z novej kiskovej TS káblami typu NAYY-J 4x240 mmĄ pričom budú
okľuhované v 10 ks I\N skľine SR a budú pľepojené na existujúci NN káblový
distľibučný rozvod vybudovaný v ľámci lokaliĘ RZrcn etapa. Vybudovanie l[N
ľozvodov, ktoľé budú mat' distrĺbučný charakteľ a doplnenie tľansfoľmátoľovej
stanice zabezpečí v ľámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenslľá distľibučná
a.s. na základe zmluvy o spolupľáci uzatvoľenej medzi spoločnost'ou
Západoslovenská distribučná a.s. a investoľom.

2. Jednotlivé lĺĺblové pľípojky NN vrátane skupinových elektľomerových rozĺ,ádzaćov
a elektromerových rorvńdzaćov vybuduje na vlastné náklady investoľ pľičom
deliacim miestom budú h[N skľine SR.

3. Skupinové elektľomeľové ľozvádzač'e bytových domov budú sústľedené v jednom
spoločnom elektľomeľovom ľozvádzači pľe každý bytový dom samostatne alebo
v samostatnej miestnosti, prístupných pľacovníkom ZsD, a.s. z veľejného
pľiestranstva pľe každý bytový dom samostatne. Samostatná mĺestnost' musí byt'
vybavená dvoma vstupmi, kde jeden bude pľístupný z veľejného pľiestľanstva
osadený zámkom ZSD, a.s. a bude slúžit' výlučne pľe pracovníkov ZSD, a.s.

Skupinové elektľomerové ľozvádzače a elektľomeľové ronádzače ľodinných domov
budú umiestnené na veľejne pľístupnom mieste na hľanici pozemku zvonka tak, aby
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ľ:ľ:ľ*nné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu - zodpovednýlnvestoľ.
4' Hlavný istič pľed elektľomeľom bude 3 x 25 A chaľ. B pre odbeľné miestav ľodinných domoch, 3 x 20 A chaľ. B pľe odbeľné miesta v bytových domoch a3 x
- 16.0 Ą char. B pľe kotolňu tepelných čeľpadiel.
5' Pripojenie budúcich koncovýóh oábeľatelbv bude riešené samostatn e na záłklade Zmluv

o pľipojení odbeľných elektrických zariadení žiadatel'ov do distribuěnej sústavy
spoloěnosti Západoslovenská distľibučná a.s., po vydaní kolaudačného ľozhodnuiia stavby.ó' V d'alšom stupni pľojektovej dokumentáci: b* sP žiudurn" pľedložiť výkaz _ výmervyp.rojektovaných kapacít s dôľazom na aĺxý VN a NN káblových disĺibffich vedení
a výkopových prác.

7 ' Ziadame ľešpektovat' všetĘ eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnostiZápadoslovenská._distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat, ĺch ochranné
Pis1a podl'a $ 43 zákona č,.25112012 Z.z. äeneľgetike a jeho noviel. Zakreslbvanie
9ie1ĺ 

je možné vykonať pľe zaľiadenia VN a NN na ł." ,p.áuy energetických zariadeníVN aNN Bľatislava-mesto, Hľaničná 14, pre zariadenĺa vVN azariadeniaoznamovacie
na tíme spľávy sietí VVN Čulenova 3.

8' Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN' VN a NN vedení definovanýchpodlh $ 43 Zákona o energetike ě. 251/2012 Z.z' a'ozmene a doplnení niektoýchzákonov, s ktoými osoby a mechanizmy.vykonávajrice práce súvisiaie so stavebnýmiprácami danej stavby môžu pľísť do styku' Zodpőueanä osoba na stavbe je povinnáv1'konať pouěenie (oboznáńenie) všetkých o'ou vykonávajúcich činnosť alebo
?!'::j!'"bh sa na stavbe, o pravidlách bežpečnosti práJe v blíziosti VVN, VN a NNveoenl.

9' Pre potreby budovania energetických zaľiadení poskytne žiadatel'prevádzkovatelbvi
pozemok (koľidor) ľesp' pľiestoľ, vhodný p'e 'budouanie 

energetického zariadenia.
- ^ ]v_íajejkoprávne vyspoľiadanie pozemku bude riôšené samostatnou zmluvou.lo'V prípade, že novonavrhováné eneľgetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasťdistribuěného rozvodu el. eneľgie budú osadené na pozemĹu iného vlastníka, je potrebnéľiešiť pľed realizáciou predmetnej stavby majetkopľáun. uy.po.iadanie pozemkov preosadenie Ęýchto zar.iadení v zmysle platnej legistatĺvy, priěom ńebude účto;aný pľenájom

poěas ich Životnosti.
ll'Budovanie elektroeneľgetických zariadeni distribuěného chaľakteru bude zabezpeč,ovaťspoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. na základe ,,Zmlwy o spolupr,ĺci., akovlastnú investíciu.
lz'Zmluva o spolupráci bude vypľacovaná po pľedložení d'alšieho stupňa pĄektovej

dokumentácie pre stavebné povďenie.
l3'Pred zaěatím zemných.prác na energetických zariadeniach budovaných vtejto stavbe jepotrebné v navrhovanych trasách pđziuał o presné vyýěenie a identifikovanie káblov
' - 

patriacich spoloěnosti Západosloveńská distribuiná,u.r. ' '
l4'Zemné práce - pri kriŽovaní a sribehu zariadenispoločnosti Západoslovenská distribučná,a's' - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou _ ruěným spôsobom. ľĺ precu"łr
_ dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadienie vlastníkďsioluvlasiníka pozemku Západoslovenská
distľibuěnrá/Západoslovenská enórgetika, a.s.
Za detailné technické riešenie v zńysle platných predpisov a STN zodpovedá pĄektant.

dňa 05.06.2018:
S realizáciou akcie podlä predloŽenej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedenýchpodmienok' Investor /projektanť je povinný. j1prmovaľ oýchto podmienkach príslušnýtnemný orgán a stave'bný úrad' Spoj-ovacie káble ani iné iniinierske siete vo vlastníctvevojenskej správy nie sú v priestoľe śtavby evidované.
Vyjadľenie pla|í za predpokladu, že neäô;de ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah u pog 

2 vy';adľenie piuii auu roky a to súčasne prevšetky d'alšie stupne projektu i pľe všetký a'aisie t<onanĺu. Ňu 1"lro zźlkladeje možné vydaťúzemné i vodohospodárske rożhodnutie a stavebné povolen"ie. Investoľ (pĄektant) je
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povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizźrciám, ktoré budri na akcii
zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

l3. oRHaZZ v Pezinku. stanovisko čj.oRHZ-PK2-2Ol8/001389-2 zo dňa 15.06.2018:
- Súhlasíme bez pripomienok.

l4.SPP-distribúcia. a.s. vyjadrenie č. TD/|.,IS/0454/20l8/An zo dňa 05.11.2018:
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrżaĺia nasledujúcich podmienok:
vŠnoľncNÉ PoDMIENKY:
- Po posúdení pľedloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme,

že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynáľenskými
zariadeniami v spľáve SPP-D,

- Stavebník zabezpeěí vypracovanie pĄektovej dokumentácie pre úěely stavebného
konania alebo pre konanie podľa iných pľávnych pľedpisov, podlä podmienok uvedených
v tomto vyjadrení,

- Stavebník je povinný pred zaéatím stavebného konania pľedložiť projektovú
dokumentáciu pľe účely stavebného konania alebo pľe konanie podl'a iných pľávnych
predpisov, na posúdenie SPP-D,

- V projektovej dokumentácii pre úěely stavebného konania alebo pre konanie podl'a iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:

. rešpekÍoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení ala|ebo pľi ochranných
ďalebo bezpeěnostných pásiem;

o pľi súbehu a kľižovaní navľhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP
906 0l;

ozabezpeěíl vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vďahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam;

ozabezpećil vypľacovanie situačného výkľesu so zakreslením všetkých súbehov
a kľižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynáľenskými zariadeniami;

ozabezpeěil' vypracovanie detailných výkľesov všetkých súbehov akĺiŽovaní
existujúcich plynárenských zariadení a navľhovanou stavbou;

- k technickému ľiešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme
OSOBITNE PODMIENI(Y:

- źiadne

15 Slovak Tele'knrn e s wviqrĺrenie ň ÁÁ o za ÁÁą ĺ < n< ,nlo1t 4ŻŻ
- Pre vyznačené záujmové ílzemię dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (
d'alej len SEK) spoloěnosti Slovak Telekom a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Počas rea|izäcie stavby dodrźať podmienky uvedené v stanovisku ě. 661 191342Ż zo dÍru
15.05.2019
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečiťz
.ochranu alebo pľeloŽenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok urěených zamestnancom

Slovak Telekom, a.s.
oVypracovanie pľojektovej dokumentácie v pľípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
oodsrihlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

tęlekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať prźrce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partneľ: Július Varga,
julius.varga@nevitel.sk, 0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadeni (káble, potrubia)
s rôznou funkěnosťou.
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2- Pľi aĘchkolŤek pľácach, ktorými môžu byt'ohľozené alebo poškodené zaľĺadenia, je
žiadatel' povinný vykonat' všetĘ objektívne r'ičinné ochľanné opatľenia tým, źe
zabezpečíz
oPred začatím zemných pľác vytýčenie avyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu

terénu,
oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov' ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou

a vyznačenou polohou tohto zaľiadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho- ochranu
stanovené

oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku t 30
cm skutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia ođ vyznačenej polôny na povľchu terénu

oUpozoľnenie zamestnancov, aby pľi prácach v miestach výskytu vedení aziriadenipracovali
snajväčšou opatľnosťou abezpodmienečne nepožívali-n"uhodné náradia 1napr. hĺbiace
stroje)

'Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeč,ené proti akémukol'vek ohrozeniu, kádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti l,5 m na každú stranu ód vyznačenej polohy zariadenía

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadeniana telefónne č,ís|o l2l29
ooveľenie výškového uloženia zariadenia ruěnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLovAKlA' s'ľ_o. nezodpoveđ ajű za zmeny priestorového
uloŽenia zariadeniavykonané bez ich vedomia )

UPoZORNENIE: V prípade, že poěas výstavby je potrebné zllýšiť, alebo znižiť kytie tel.
káblov je toto možné vyŘonať len so súhlárorn pou".óného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavky napojenia lokality, ľesp. objektu, na VSST (verejná siet'ST) je
ryo!ľ_et-né 

si podat' žiadost' o uľčenie bodu napojenia (włvw.telekom.sk).
4. Ziadame dodľžat' platné pľedpĺsy podl'a sTN 73 ĺoos p"" p"i"*to-vú 1ipľavu vedení
v plnom ľozsahu.

16.SlovenskÝ vodohosoodárskv noĺlnik o.- č.i.CS sVP oZ B 991/2018/1o zĺ dňe
13.06.2018 :

Po oboznáme1í sa.; predloženou dokumentáciou SVP, š.p. oZ Bratislava, Správa vnritorných
vôd Samorín k realizácii uvedenej aktivity nemá zásadné pripomienky, žiada však:l. Pri realizácii stavby żiadame dodržať ustanovenia ,źrkora č,' 364/Ż004 Z.z. o vodách a

o Zmene zźlkona Slovenskej národnej rady ě' 372/1990 Zb. o pľiestupkoch v zneni
neskorších predpisov (vodný zákon).

Ż. Uzemie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Żitneho ostrova, na
zék|ade čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd.3. V prípade vybudovania parkoviska resp. parkovísk pľe 5 a ulu" *ôtorovýcń voziđiel
musia byť dažd'ové vody zaústené do odlučovača ropných látok, ktoĘŕ musí mať
podlä nariadenia vlády č. 26912010 Z.z' výstupnú hodnôtu v ukazovateli ŃEL menšiu
ako 0,1 mýl.

4- Podl'a $ 2l, ods. l, písm. c, zákona ě. 36412004 Z.z' o vodách, je na vypúšťanie
odpadových vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd potre-bné poválenie na
osobitné užívanie vôd, ktoré vydávapríslušný orgán štátnej vodnej správý.

5. Vhodnosť a vel'kosť vsakovacích systémov doporučujem" u aaisorn sfupni
projektovej dokumentácie preuktnať kladným ńydrogěologickým posudkđm,
v ktorom bude preukázaná schopnosť horninového piostr.aiu u"'p"ene äbsorbovať
odvádzané dažd'ové vody zriešeného areálu.

6. Povolenie org:ánľ 
9tátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podlä $ 26 ods.l zákona č,' 36412004 Z'z. vodný zákon na uskutoěneniô, zmenu alebó na odśtránenie

vodnej stavby.
7. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutoěnenie' zmenu alebo odstránenie

vodnej stavby na základe odseku ě. 4 s 26 zákona č). 36412004 Z.z. vodný zákon je
súěasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súěasne
kolaudaěným rozhodnutím.

8. Další stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie našej organizácii.
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l7. PROGRES-TS. s.ľ.o.. Ęvjadrenie zo dňa 02.07.2019:
- v záujmovom území obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, ntnov stavby:
,,Technická infraštľuktúra obec Miloslavov lokalita RZ_L&/II*, paľc. ě. l33/I, l33167,l30/68,
l33l70, 133/7I, 133/73, 133/74, 133175, l34, l2l,155 nemáme položené rozvody káblového
distľibučného systému.
Vzhl'adom k tomu, že v Žiadosti nie sú uvedené všeĘ parcely, ýmto listom by som Vás
chcel zároveň požiadať, aby ste si u nás písomne objednali minimálne 15 pracovných dní
vopred vyĘýčenie daných sietí.

l8_ ori Senec_ orĺhoľ SoŽp_ úsek ochranv ovzclušia_ wiarlrenie č i OU-SC-
oSZP/20l 8/1 1280-Sl dňa 05.06'20 l 8:
Kpľedmetnej projektovej dokumentácii nemá pripomienky. Vzmysle zátkona č,. 13712010
Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nevzniká żiadny stredný ani veĘý zdroj
zneěisťovania ovzdušia.

20 l 8 l 1 1 89Ż /Ílan. zo dťla 0 4.09 .20 l 8 :

Pred ľealizáciou stavby treba pożiadať o trvalé odňatie polhohospodárskej pôdy na
nepolhohospodárske použitie podl'a $ 17 ods. 1 a6 alebo ovydanie stanoviska podlä $ 18
ods. 2 k použitiu polhohospodárskej pôdy na nepolhohospodársky účel na čas kratší ako
jeden rok, podl'a zźlkona sR č. 5712012 Z. z', ktoným sa mení a dopiňa zźJľ.. ć,.22012004 Z. z'
o ochľane avwżivaní polhohospodárskej pôdy a o Zmene zákona č. 24512003 Z. z.
o integľovanej prevencii a kontľole znečisťovania životného prostľedia a o ZÍnene a doplnení
niektoých zákonov.

20' Dopravný úľad M.R.Štefánika. vyjadrenie č. l6613/2018/RoP-002/23763 zo dňa
25.07.2018:
Stavba s qýškou 4,0 nad +0 tj' cca 133,0 m.n.m. Bpv a stavebné mechanizmy rešpektujú
výšku určenú ochrannými pásmami Letiska M.R.Štefánika Bratislava 218,7 m'n.m. Bpv a
svojím charakterom neohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky' V pľípade zmeny
umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby, resp. stavebných mechanizmov, je nutné
akciu opätovne pľerokovať. Toto vy,jadrenie platí dva roky od dátumu jeho vydania.

) 1 Á -i l i+o ĺlná Á.o- oL.ś o^^ nsP c ľ n rnriqáĺpnia ň ŕ\D-1 oln) l^1)2,Q ęn áňą A1 ?Ô1 o
K predloženej pľojektovej dokumentácĺi Yám v zmysle zátkona č,. 44212002 Z.z. o
veľejných vodovodoch a veľejných kanalizáciách dávame nasledovné vyjadľenie:
I. Z hl'adiska situovania stavbv

o Stavbou budú dotknuté existujúce vodovodné a kanalizaéné potrubia, ktoré budú na
zák|ade majetko-právneho vysporiadania v prevádzke AVS (d'alej len VH siete) a ktoré sa
nachádzajű v priľahlých komunikáciách.

o Pľi umiestňovaní stavby Źiadame rešpektovať existujúce vodovodné a kanalizaéné
potrubia vrátane ochľanného pásma, v súlade $ 19 zákona 4421200Ż Z. z. o veĘných
vodovodoch a verej ných kanalizáciách.

o V trase potrubí, vľátane ochranného pásma, je zakázané vykonávať zemné práce,
umiestňovať stavby a objekty trvalého chaľakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kana|izźlcii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
vysädzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
Akákol'vek činnost v ochrannom pásme našich zariadení môŽe by' vykonávaná iba so
súhlasom prevádzkovatelä veľejných inŽinierskych sietí v danej lokalite.

II. Z hl'adiska zásobovania pitnou vodou
o Navrhovaný veľejný vodovod sa napája na veľejný vodovod DN l00 lokality Ul l/lb

(d'alej pre RZ_l6fi' RZ_I8/I, RZ_|9ĺII a RZ_L91III), Veterná u|' _ Zźlhrady za
centrálnou vodomernou šachtou s odbemým miestom zazm|uvneným na dodávku
pitnej vody v Bratislavskej vodárenskej spoloěnosti a.s. Bratislava (d'alej len ,,BVS").
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o Zbilaněního hl'adiska bude zásobovanie navrhovanej stavby ,,Lokalita RZ_|V/II*
pitnou vodou z verejného vodovodu v budúcej prevádzke AVS možn á, iba za
podmienky rekonštrukcie potrubia DN l00 (v súčasnosti charakterizované ako
,,vodovodná prípojkď') na potľubie DN l50 pre pripojenli lokalitu Ull/lb a pripojené
na veľejný vodovod DN l50 v pľevádzke BVS _ na rozhrani dvoch pľevádzkovo
súvisiacich vodovodov a ukoněené v existujúcej vodomernej šachté s meľaním
spotreby vodomerom DN 80 BVs. o podmienky k rekonštrukcii a k napojeniu bude
potrebné požiadať BVS.

o Zźroveň bude potľebné navrhnúť a zrea|izovať rekonštrukciu vodovodného potrubia
zDN 100 na DN 150 od existujúcej vodomernej šachty na Úzkej ulici vdĺžke cca
200 m po bod napojenia novonapájanej lokality: ,,Lokalita RZ 18/II". Uvedené je
potřebné ľiešiť s pľevádzkovatelbm tejto vetvy vodovodu

III. Z hl'adiska odvádzania odnadových vôd
o Zbilanč,ného hl'adiska je odvádzanie splaškových odpadových vôd navrhovanej

stavby budúcim pľipojením na verejnú kanalizáciu možné. obmedzujúcim faktorom
pre odvádzanie odpadoqých vôd môŽe by' kapacita dotknuých existujúcich
kanalizačných ěerpacích staníc, ktoľé kapacitne nie sú vybavené aj pre odvedenie
odpadových vôd z navrhovanej stavby. Uvedené bude tľeba aktuáhe ľiešiť aj
v kontexte s pľedpokladaným ěasovým harmonogľamom výstavby a pripájaniá
navľhovanej zástavby, pri spracovaní d'alšieho stupňa projektovej dokumentácie.

o Odvźńzanie odpadoých vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd
z povrchového odtoku (zĺážkových vôd) požadujeme ľiešiť mimo splaškovú
kanalizáciu a spôsobom, ktoĘý vyhovuje konkľétnym hydrogeologickým
podmienkam' AVs si vyhradzuje pľávo kontroly spôsobu odvádzania ýchto vôd' Do
veľejnej kanalizácie bude možné vypúšťať výluěne splaškovéodpadové vody

fV. Z hl'adiska budúcei pľevádzkv
o Budúce majetkovo-právne a pľevádzkové usporiadanie navrhovaného verejného

vodovodu a verejnej kana|izácietreba deklarovať a zmluvne upľaviť do vydania
vodoprávneho rozhodnutia v súlade so Zákonom č,' 442/2002 Z'z. o veľejných
vodovodoch a verej ných kanalizáciách.

o V prípade záujmu vlastníka navrhovaného verejného vodovodu a veľejnej kanalizźrcie
o odborný výkon pľevádzky našou spoloěnosťou je potrebné pred vydaním
vodoprávního ľozhodnutia uzaťvoriť s AVS budúcu zmluvu o prevádzkovaní
verejného vodovodu a verejnej kana|izárcie.

Nevyhnutnou podmienkou prevzatia pľedmetných vodohospodáľskych zariadeni verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie do zmluvnej prevádzky našou spoloěnosťou je o.i. spĺnenie
nasledovných podmienok:

1. Všetky novonavrhované vodohospodárske zańadenia, ktoré majú v zmysle zákonač,.
44Ż/2002 Z.z. funkciu verejných zariadení, je nutné trasovať vo verejnom
pľiestranstve, v komunikáciách umožňuj ric i vh v jazd servisných vozidiel.

2. Technické riešenie navrhovaných zariadení musí byť v súlade s príslušnými
normami, najmä STN 73 6005, 75 540l, 75 610l a ostatných STN, tľasovanie
podzemných inžinierskych sietí treba riešiť v srilade s STN 75 6005, pri budovaní
stavebných objektov rešpektovať pásmo ochrany existujúcich i nävrhovaných
vodohospodárskych sietí v súlade s $ 19 zźtkona č,. 44212002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciźrch v znení neskorších predpisov.

3. Územie pásma ochrany (v zmysle zálkona č,. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
veľejných kanalizérciách v znení neskorších predpisov) je potrebné zachovať ako
verejne pľístupný priestor umožňujúci vjazd servisných vozidiel, oplotenie pozemkov
treba riešiť mimo ochľanné pásmo potrubia.

4' Technické ľiešenie a návrh vodovodných akanalizačných prípojok musí byť v súlade
so zákonom č,. 442lŻ002 Z.z. o verejných vodovodoch a veľejných kanalizáciách
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v Znení d'alších zákonov, za súěasného dodržania STN, EN a oN (oN 75 5411, sTN
75 540l, STN 75 5403, sTN 73 6005) vrátane zmien a dodatkov a v súlade s platným
dokumentom: ,,Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnutelhosti na
veĘný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriad'ovania a
odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach AVS" (d'alej len
,1echnické podmienky"), ktoľé sú zverejnené na internetovom sídle AVS.

5. V zmysle ,,technických podmienok" je potľebné navľhnúť všetky zariadenia ýkajúce
sa pripojenia stavby na verejný vodovod a veľejnú kanalizáciu.

6. odvedenie dažd'ových vôd z ričelových komunikácií K6 a K8 s parkovacími
miestami v počte 43 a 44 ks na terén alebo do vsakovacích objektov neposudzujeme,
nakol'ko sa nedoýka našich zariađeni'
Za spľávnosť technického riešenia zodpovedá projektant.

Schopnosť vsakovania dažďových vôd do terénu třeba zdokumentovať, riešenie odvedęnia
nekontaminovaných dažďových vôd zo striech objektov źiadame riešiť pri každom dome
(vsakovacie studne, dľény, dażd'ová nádrž a pod').
V rámci spracovania d'alšieho stupňa pľojektovej dokumentácie žiadame dodržať podmienky
uvedené v texte vyjadrenia a detaily technického riešenia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie a súvisiacich prípojok pľerokovať s AVS.
Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie'
AVS si vyhľadzuje právo zmeny vyjadľenia nazźlkl'ade novozistených skutočností.

22. Slovenský pozemkový fond Bratislava. vyjadrenie ě. SPFSl7239/20l9 SPFZ048371/2019
zo dřla lŻ.04'Ż0l9:
(časť dotknutého pozemku KN C č,' l34, časť dotknutého pozemku KN C ě. 155)
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia
k stavbe ,rTechnická ĺnfľaštľuktrira, obec Miloslavov, Iokalita RI'_|8m", pre stavebné
objekty ,,SO.01Komunilcĺcĺe a spevnené plochy, so.02 Veľejný vodovod a pľípojĘ,
so.03 Veľejná kanalizácia a pľípojĘ, so.05 Distľibučné ľozvody I\N" v k. ú'
Miloslavov, podlä CS a za podmienok:
- stavebník na dotknuých pozemkoch SPF najneskôr do vydania kolaudačného ľozhodnutia
zriadia vecné bremeno, ktoľé bude zapisané v príslušnom katastri nehnutel'ností ato odplatne
v pľospech SPF' Súčasťou zmluvy o zriadenie vecného bľemena bude na náklady stavebníkov
vyhotovený geometrický plán podl'a skutoěného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potľebný súhlas prípadného użív ateľ a pozemku SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli bý
vyuŽívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebníci odstránia na svoje
náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a Žiadatel mi,
na zźlklade ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na
Žiadatelbv, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuĘými
pozemkami.

x. PoDMIEltKY sTÄvEBNEHo URADU:
1/ Projekt stavby pre stavebné povolenie vypľacovať v koordinácii s vydanými pľávoplatnými
Stavebnými povoleniami obytných zón dotknutého územia.
2l K źiadosti o stavebné povolenie stavebník pľeukáže vďah k pozemkom, ktoré nevlastní,
formou ,, iného prtxa" v zmysle $ 139 ods. l zźtkona č,' 5011976 Zb. v znení neskoľších
predpisov (stavebný zákon)
3/ V projekte stavby pre stavebné povolenie stavebník dodľží podmienky vypl;ývajúce zo
stanovísk dotknuých orgánov a otganizácií a zźlroveÍl zapracuje ich požiadavky do PD pre
stavebné povolenie.
4/ Projektovú dokumentáciu pľe stavebné konanie a povolenie predloží stavebník stavębnému
úradu spolu s posúdením splnenia podmienok územného ľozhodnutia.
5/ Projektová dokumentácia musí byť vypľacovaná v súlade s $ 47 stavebného zźtkona, s $ 9
Vyhlášky MŽP sR č,. 45312000 v zneníneskorších pľedpisov.
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xI. RoZHoDhtUTIE o ľÁľrrnľKACH ÚčłsľľÍroV KoNA]rIIA:
V územnom konaní vzniesla spoločnosť PROGRES-TS' s.r'o., Kosodrevin ová 42, 821 07
Bľatislava nasledovnti námietku :

,, Týmto Vóm podĺźvame námietku ku konaniu Vaše číslo 550-377g/201gKK, nózov stavby
Technickó infraštľuhúľa obec Miloslavov, Iokalita RZ/|8/II, parc. č. 133/I, 133/3, I33/74,
]33/75, 12], l22, 26/5, I31/3, 134, t33/266, 133/267, I33/2ig, ]33/240, t55, t33/457, k'ú.
Milosląvov, z dôvodu, že sme k predmetnej stavbe s pľedmetnými parcelami nedostąli
dokumentóciu a žiądosť o vyjadrenie k existencii sietí akołčastník konąiia.,,
Námietke sa vyhovuje.

xII. PLATNoSŤ ÚznnĺrĺÉHo RoZHoDNIUTIA:
Toto rozhodnutie platí vzmysle $ 40 ods'l) stavebného zákona tri roky odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť; nestľáca však platnosť' pokial' bude v tejto lehote podaná žiadosť
o stavebné povolenie.
Cas platnosti územného rozhodnutia moŽno v zmysle $ 40 ods'3) stavebného zźtkonapredĺziť
na zźlk|ade dostatočne odôvodnenej žiadosti navľhovatel'a podanej pred uplynutím uvedenej
lehoty správnemu oľgánu, ktoý územné ľozhodnutie vydal'
Uzemné rozhodnutie je v zmysle $ 40 ods.4) stavebného zélkona záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatelä a ostatných účastníkov územného konania.
Toto ľozhodnutie stľáca platnosť dňom, ked' stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovatelä alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeľu, ku ktoľému sa
rozhodnutie vďahuje.

Odôvodnenie:
Navrhovatel': R development s.r.o., Haanova 12,851 04 Bratislava, ĺČo: ąl085 8l9

v zast. Pozemné stavby TTK s'r.o'' 900 4Ż Miloslavov 472 podal dřla 2l.08'20l8 na tunajší
stavebný úľad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení siavby: ,, Technická infraštruktúľa
obec Miloslavov, lokalitaRZ_L8/II" na pozemkoch podl'a registľa ,,C., parc. č,. I33/I,133/3,
133/74, 133/75, l2l, l22,2615,73l/3, l34 (podl'a KN E l035/30i, 133lŻ66, 1331267,
133/239,I33l240,155 (podlä KN E ě. l037), l33l457, k.ú. Miloslavov.
Vlastníkom pozemkov paľc. č. 133/1 a l33l74je Tomáš Rarbovský, Čerešňová 7, g03 0l
Senec - podl'a LV č. 2542. Navrhovatel' predložil písomný súhias vlastníka pozemkov
s umiestnením stavby a vydaním územného rozhodnutia.
Vlastníkom pozemkov paľc. č. 133/3, I3ll3, |2l, lŻ2, 133/75 je obec Miloslavov _ podl'a
LV č. 440. Navľhovateľ predložil písomný súhlas vlastníka pozemkov s umiestnením stđvby a
vydaním územného rozhodnutia.
Vlastníkom pozemku parc. č. Ż615 je Katarína Bogárová, Štvľ sNp 7,924 0l Galanta _
podlä Lv č,' 1769. Navľhovatel'predloŽil Nájomnri zmluvu zo dňa 14.02'2018'
Vlastníkom pozemkov parc. č' 133/266, 133/267, l33/23g, l33l240 je spoloěnosť LT
INVEST s.r'o., 900 42 Miloslavov l45Ż _ podl'a Lv č,. Ż62I. Navrhovatel'-pľeđložil písomný
súhlas vlastníka pozemkov s umiestnením stavby a vydaním územného rozh-odnutia.
Vlastníkom pozemkov paľc. č. l34 (podlh KN E 1035/30), 155 (podl'a KN E ě. 1037), je SR_ Slovenský pozemkový fond' Búdkova 36,8l5 17 Bratisláva - podl'a Lv ě. 1375.
Navrhovatel' predloŽil súhlas s vydaním územného rozhodnutia a stav;bného povolenia zo
đňa 12.04.2019.
Vlastníkom pozemku parc. ě. 133/457 je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova ó, 816
47 Bratislava _ podl'a LV ě. 1480. Navrhovatel'predloŽil súhlas zo dňa20'06.2018.

Nakolko pľedložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby
neobsahoval'potrebné náležitosti vzmysle $ 3 vyhlášky č:' 453/2000, stavebný úraä ,yrvál
listom č. sÚ-1964/20|8l1/I<K zo dřli 04.10.2018 stavebníka na jeho doplnenie azäroveřl
konanie listom č,. sU-l964l2ol8/2/I(K zo dňa04.l0.2018 pľerušil. Ěožadoväné podklady boli
v urěenej lehote doplnené.

Dňom podania návrhu bolo začaté uzemné konanie o umiestnení predmetnej stavby.
Zač,atie územného konania bolo oznámené úěastníkom územného konania á dotknuým

oľgánom oznámením veľejnou vyhláškou ě. j. 550-377g/20lg/KKzo dňa23'05.20lg.
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Stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Miloslavov,
ktorou je Územný plán obce Miloslavov, ktoý predmetnú časť űzemia definuje pre funkciu
b1ývania formou výstavby rodinných domov, ako aj funkciou určenou na občiansku a
sociálnu vybavenosť, ktorej prípustnou doplňujúcou funkciou sú aj zariadenia technickej
infraštruktury.

Stanoviská a požiadavky úěastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto
územnom konaní, boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia.

V územnom konaní podala spoločnosť PROGRES-TS, s.r.o., Kosodľevinová 42,82I 07
Bratislava námietku. Podanej námietke stavebný úrad vyhovel. Navrhovatel'pľedloŽil dňa
15.07.2019 písomné vyjadrenie PROGRES-TS, s'r.o. zo dřla02'07 'Ż0l9.

V ťrzemnom konaní stavebný úrad pľeskrimal návrh a priložené doklady v zmysle
ustanovení s$ 37'38 stavebného ztlkona priěom zistil', źe umiestnením stavby nebudú
ohrozené veľejné zźtujmy, ani ohrozené prźwa aprávom chránené zźlujmy ostatných
účastníkov územného konania.
Svoje stanoviská oznámili :

- MV SR ORPZ v Senci,oDl, stanovisko ě. ORPZ-SC-ODI-l-343l20l8 zo dňa 26.06'2018
- KPÚ Bľatislava, zźlvazné stanovisko zn. KPUBA-20I8/I8816-oŻ/o76o89ĺPRA zo dňa

Ż4'09.2018
- RÚvZ Bratislava, zttväzné stanovisko č,.HiPl6337/Żol8l[zo dňa 20.06.Ż018
- oÚ Senec, odbor SoŽP, risek oPaK, vyjadrenie ěj. oU-Sc-osZP-2ol8/ll240[VIM dňa

05.06.20 I 8

- oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek oH, vyjadrenie čj. OU-SC-OSZP-20l8/l1389^/IM zo dňa
07.06.2018
óďš;;;;' odbor SoŽP, úsek ŠVS, vyjadľenie ěj. OU-SC-OSZP-20l8loII268N-l67lKe
zo dňa 28.06.20l8

- oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek PVŽP, vyjadľenie ěj.oU-SC-osZP-zOI8loll75l_002-Gu
zo dňa 17.07.Ż0l8

- oÚ Senec, odbor KR, vyjadrenie č. OU-SC-OKR-2O1813797-|3o zo dňa20.06.2018
- HYDROMELIORACIE š.p., vy'jadrenie č,j.3278-2/120lŻ018 zo dňa 06.06.2018
- BVS,a.s., vyjadľenie č,.44704/4020l20l8/Me zo dňa 24.10.2018
- Zźtpadoslovenská distribuěná a.s., vyjadrenie zo dňa 20.06.20l8
- Mo sR' ASM' vyjadrenie čj. ASM-50-l35ll20t8 zo dňa 05.06.20l8
- oRÍIaZZ v Pezinku' stanovisko ěj. ORHZ-PK2-2018/00|389-Żzo dřla 15'06'2018
- SPP_distribúcia, a.s. vyjadrenie ě' TDNSl0454/20l8lĄn zo dňa 05'11.2018
- Slovak Telekom,a.s., vyjadrenie č,. 6611913422 zo dńa 15.05.20i9
- SVP,š.p.' čj' CS SvP oZ BA993/20l8lI0 zo dňa l3'06.20l8
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadľenie zo dńa0Ż.07.Ż0I9
- oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek oo, vyjadrenie čj. oU-SC-osZP/2oI8lll280-Sl zo dňa

05.06.2018
- oÚ Senec, pozemkový a lesný odbor, vyjadľenie ěj. OU-SC-PLO-2018/1189ŻlŘan' zo

dňa 04.09'2018
- Dopľavný riľad M'R'Štefánika, vyjadrenie ě. l66l3l20l8/RoP-002/Ż3763 zo dňa

25.07.2018
- Agilita vodárenská spoločnosť, s.ľ.o., vy'jadľenie č. oP-l9/02/0|Ż38 zo dřla01.02.20L9
- Slovenský pozemkový fond Bratislava, vyjadľenie č. SPFSl7239l20l9 SPFZ04837l12019

zo dňa lŻ'04.2019

Na základe zistených skutočností stavebný lirad ľozhodol tak, ako znie qýroková časť
tohto rozhodnutia.

Toto ľozhodnutie oumiestnení líniovej stavby platí vzmysle $ 40 ods.l) stavebného
zákona tľi roky odo dňa, keď nadobudlo pľávoplatnosť; nestľáca však platnosť, pokial'bude
v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti územného rozhodnutia
možno v zmysle $ 40 ods.3) stavebného zttkona pľedlžiť' na žiadosť navrhovatel'a podanú
v pľimeľanej lehote pred uplynutím lehoĘ jeho platnosti. Uzemné rozhodnutie je v zmysle $
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40 ods'4) stavebného zákona zźtväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovatelä
a ostatných úěastníkov územného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo qýške 100._ Eurpodl'a položky 59 ods.a), bod 2' zźtkona č,^.l45/1bgś za.'o'sptrernych popĺatkoch, v zneníneskorších predpisov.

Poučenie :
Podl'a $ 53 a nasl' zákona ě' 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneníneskoľších pľedpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŽno p;á;' odvolanie (ľiadny opravnýpľostľiedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozńodnutia. odvolan}e .u poáĺuu nutunajšiu obec - obecný úľad Miloslavov, 900 42 Miloslavov l81 .

Rozhodnutie je po vYceľpaní ľiadnych opravných prostriedkov preskrimatelhé spľávnymsúdom podl'a ustanovení Spľávneho súáneho-poriaäm (zaton č,.162/2015 Z.z.).

Milan B a ký

účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1/ R development s.ľ.o., Haanova l2' 851 04 Bratislava
2/Pozemné stavby TTK s'r.o', 9O0 4zMiloslavov 472
3/ Známym aj neznámym právnickým a
k pozemkom a stavbám na nich n.átun"

fyzickým osobám, ktoých vlastnícke alebo iné práva
susediacich pozemkov a stavieb môžu byť úzeńným

Rozhodnutie sa doručí :

rozhodnutím pľiamo dotknuté

situácia
overená PD pre ÚR

Toto ľozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a $ 36 ods. 4 stavebného zákona v zneníneskorších zmien a doplnkov u póań 5 zo ođ'. 2 zákőna č.71/1967 Zb. o správnom konaní
::y"\í neskorších pľedpisov .a uyu".i na úradnej tabuli a zverejní na webovom sídle obceMiloslavov po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty3e dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené aĺa :|/.'7 b tr Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Pečiatka,podĐbec Miloslavov Pečiatka,podpis

J Miloslavpv l8t @1 90042Miloslavov
Co: Ičo: oo 304 948 DIČ: 2020ó 62182

- stavebný úrad _ spis
- Obec Miloslavov, 900 42 Milosalvov 1gl

Na vedomie:

1 R development s.r.o., Haanova 12,85l04 Bratislava _ nemá účinky doručenia2. Pozemné stavby TTK s.r.o., g00 4;2Miloslavov 472 _nemá účinky doručenia

Prílohy
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