
,, OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č j. Ún-słs 4 /33 17 /2OI9 tPl V Miloslavove 10.07.2019

ROZHODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad l.stupňa podľa $ 117 ods. I zźú<ona č.50/1976 zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v nleni neskorších predpisov (stavebný zákon) v spojení
s $ 5 písm.a) zźú<ona ě.608/2003 Z.z. oštatnej spľáve pľe územné plánovanie, stavebný poriadok
ab;ilvanie ao zÍnene adoplnení zź*ona č,.5011976 Zb. oűzemnom plánovaní a stavebnom pońadku
v zĺęní neskorších predpisov, na zékJade vykonaného konania, podľa $$ 39, 39a ods.l'2 stavebného
zákona v spojení s $ 4 vyhl. uŽp sn ě.453/20OO Z.z., l<torou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zäkona apodľa $ 26 ods.1 a $$ 46,47 zźi<onač).7111967 Zb. osprárnom konaní vzneni
neskorších predpisov (správny poriadok) vyďáva

navľhovateľovi : Slovak Telekomo a.s. Bajkalská,28,817 62 Bratislva, lČoz są?łoaze
v zastupení Nevitel, s.ľ.o.' Kračanská cesta 40, 929 0L Dunajská Stľeda ICo: 3624082ó

rozhodnutie o umiestnení stavby :

,,FTTH-SC-IBV Miloslavov 8-A. Dvoľ"

verejnou vyhláškou

mięsto stavby: na pozemkoch parc. č,. 440lI,482/207,482/246,482/Ż47,482/248,48zl249,48ŻlŻ32,
482/233, 48Ż/234, 48u235, 482/236, 482/237, 482ĺ238, 48Ż/239, 482/240, 482l24I, 482lŻ42,
48Ż/243, 482/244, 48zl245, 482126I, 482/262, 48Ż1263, 4821264, 48Ż/Ż65, 4821266, 482lŻ67,
48ŻlŻ68, 482/269, 482lzl0, 482lŻ7Ż, 4821273, 48Ż1274, 48Ż/275, 48Ż/Ż76, 4821277, 48Ż1278,
48ŻlŻ9Ż, 48Ż/293, 48Ż1294, 4821295, 4821296, 4821297, 482lŻ98, 48Ż/299, 4821300, 48Żl30I,
48Ż1304,482/305, 48214,4821252, 482/253, 482/254,48Ż/255,4821257, 48Ż/258, 482/284,48Ż1256,
48ŻlŻ59, 482/279, 4821280, 48Ż/282, 4821283, 4821270, 482lŻ08, 482l27I, 482l28l, 4821285,
48Ż1286,48Ż/287,482/288, 482lŻ89,48Ż/290, 48Ż/29l, 482130Ż, k.ú. Miloslavov

účel stavby : inžinierska stavba - podľa $ 43a ods.3 písm. h) stavebného zélkona

ÁJ Popis stavby, údaje o polohe a technickom prevedení :
Vybudovanie optickej siete FTTH, ktorá bude riešená z existujúceho rozvádzača PODB. Trasa
povedie existujúcou trasou a novým qýkopom až k novému PODB. Sekundáma časť povedie od
PODB doZB vlaknoqými zväzkami.
Zemný vykop povedie prevažne cez nespeurené plochy a priestranstvá v zeleni.
Umiestnenie stavby na uvedených pozemkoch je nawhnuté podľa PD k územnému konaniu, situčné

ýkresy N.1, N.2, N.3' N.4. Trasa je umiestnená vo verejnom priestore pozdiz miestnych obslužnych
komunikácii v chodníku alebo v zelenom páse na paľcelách veľejného uličného koridoru.

Umiestnenie navrhovanéj optickej siete nevyvoláva potrebu prekládky žiadnych inžiniersĘch sietí'
uloženie existujúcich inžinierskych siętí sa bude v maximálnej miere rešpektovať, rovnako aj
požiadavky správcov jestvujúcich sietí k prtnam v ochranných pásmach ich vedení. Pri križovaní
všetkých podzemných inžinieľskych sietí a v súbehu s nimi bude dodržaná norma ,,Pľiestoľová úprava
vędení tęchnického vybavenia - sTN 73 6005*. Stavba svojím charakterom nebude mať nepriaznivý
vplyv na životné prostredie.
Stavba sa umiestňuje podľa overenej projektovej dokumentacie stavby pre územné konanie,
vypracovanej hlavn;fon projektantom Ing. Katarína Kolenčiak, reg.č. 5068*SP*A2, apnl 2019,
overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia.
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Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakĺeslené v situácii stavby na podklade katastľálnej mapy' \
ktorá worí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia'

B) Podmienky pre uskutočnenie navrhovanej inžinieľskej..stavby:

1. Výkopové práce .u Ĺ.'aĺ rea|lzovať l"n so-s-úńlasom vlastn_íkov a iprávcov pozemkov' Pń ręa1'izź,oii

predmetnej stavby budú minimalizované stavębné zźĺsahy na verejnýcĹ a súkĺomných pozemkoch'

Ż. Trasy vedení i"zĺ"i.rrtv"r' sietí budu 'uL'"ĺ"ńe 
u pĺślusn;;'ch spľávcov sietí a doložené

kręalizaěnému projektu. Preá realize"iou .árouv uuoĺ všetky podzemné inžinierske siete vytýčené a

vyznačené pńamo v terénę príslušným správcom siete'

3. Križovanie miestnych aúče1oqých Lo-""iťa"iĺ supravenym perłĺrým p9y':h9* bude vykonané

podvrtaním, Na-s.ľf páŕ"ľ, r.o.unikácií' chodníĹov a spevnenjlch plôch bude uvedęný do

ľľr*:lľ.Ťľun" ochranného pásma: ochranné pásmo v zmysle ztĺkona. 'ě, 35IlŻ0I! Z'z.

o elektronick'ich Lomunik iciźĺch$6'8 ods. s.ĺ,- octrľańé pá'*o veáenia je široké 0'5 m od osi jeho

trasy po oboch *.u"J"r' 
" 

pfii.ľru po ..r.i Jĺx. ietro trasy ľ.ou" 
a qýška ochľanného pásma je 2 m

od úľo'nę zeme,ur. iä. o päú"."é vędeniĹ u n ok uh,' Ż m akide o nadzemné vedenie'

C) Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých oľgánov :
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ASM-40-756/2019:
V zmysle zfüonného řstanovenia $ 7 zákona ě.3IglŻOO2 Z. z' o obrane Slovenskej republiky v męni

nęskorších predpisov a $ 125 ztkoĺa č,. 5011976 Zb' o űzęmnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zźĺkon)u 'rr"ní 
nęskorších prepisov a ako ođborná z|oika oprávnená v predmetnej veci

vydať stanovisko "" 
ů-irt*swo obrany_sŔ va.n oznamujeme uýsledok posudzovacieho konania z

hladiska záujmov obrany štatu. S realizáciou akcie poďď preďoženej dđkumentacie súhlasíme pń

splnení nižšie 
"""d;;;Ĺh 

-poaÁi*or. il;'d /p.q.r.t""v je póvinný informovať o dchto

p'oáňi""Lu"h pńslušný územný.orgán a stavebný úrad'

Spojovacie káble ani'ine inžinierj<. ,i.t" .,oo vlastnícwę vojenskej správy nię sú v pľiestore stavby

iłffitr; plati zapľedpokladu,:.--.:d9jd. ku zmenáľn v hlarłrých parametľoch-sĘvby (situovanie'

zqýšenie objektov, ;;h ; ńá.l.vy:ua'.nie platí dva ĺoky a to súčasne pre všetĘ ďalšie stupne

projektu i pre všetkfäärsi. lorr*ĺu."Nul.i" -r.r"oe je.ńožné vydať územné i vodohospodárske

rozhodnutie a stavębné povo1enie. lnvestäi $rojettant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým

ďalším orgánom a organizźlclám, ktoré budď na akcii zainteresované, aby sa zabrźnllo ďalšiemu

pľerokovaniu

Ż.
Ż

Nakoľko sa v srilade s $ 1 ods. 2 písm. f) bod 8 vyhlášky MV sR č. 9412004 Z.z.,ktoľou sa ustanovujú

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri qýstavbe apn uźivaĺí stavieb, citovaná

vyhláška sa na Vašu stavbu nevďahuje, Vám v pńlohe predloženú PD vraciame späť

04
3.

a dostupných mapoqých podkladov Vám oznamujeme, źe
Po preverení predloženej dokumentácię

v k. ú. Miloslavov neevidujeme
v trase navrhovanej stavby,,FTTH- SC IBV Miloslavov 8-4. Dvor"

źiadnę hy dľomeli o ruč'ĺé zaiadenia v
od dátumu vyhotovenia'

správe Hydromelioľácie, š.p. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky

4. 1

Ministerstvo doPravY a výstavby SR., Úwar vedúceho hygienika ľezortu, oddelenie oblastného

hygienika Bratislava (ďalej len,,MDV SR') ako orgán štatnej správy príslušný podl'a $ 3 ods. 1 písm'

Đ a $ 7 písm. e) zákona č. 355lŻ007 Z .2. o ochrane, PodPore aron!ĺoJi verejného zďravia a o zmęne a

niektoých zákonov v znęni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č,. 355ĺ2007 Z.z.") vo
doplnení

źiadateľa.Slovak Telękom' a. s., Bajkalská 28, 8I7 6Ż Bratislava' rČo: :s ĺ0:
veci posúdenia návrhu

ská Streda, lČo::0 240 8Ż6 ĺa
469 v zastupení Nevitel, a.s', Kĺačanská cesta 40, 9Ż9 0I Duna;

8 A. Dvor" projektová dokumentacia
,,FTTH-SC IBV Miloslavov
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k územnému konaniu stavby



$ 13 ods' 3 písm. b) ákona č,. 355/2007 Z. z. vydáva toto zźtvämé stanovisko: súhlasí sa s
źiadatęľa.

zźlHadę vyššie zisteného možno konštatovať, źę z ltadiska ochĺany veĘného zdĺaviaje stavebné
riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákonač,.355/2007 Z.z

5.

/1 2018/Ż4854-7/87633ĺPRAzodřnŻI.l2.20Ig' KĺajsĘ pamiatkoqý úrad Bľatislava (däej KPÚ BA) podl'a $ l1 ods. 2 písm. d) zákona č,. 49/2002 Z
z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskoľších predpisov (ďalej len pamiatkoý zákon), ktoý je
vecne príslušn;im spľávnym orgánom a podl'a $ 9 ods' 5 pamiatkového zákona je miestne príslušn:ŕm
správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu vydáva toto zéĺväzné stanovisko a

KPU BA podľa $ 30 ods. 4 pamiatkového zéů<ona súhlasí s umiestnenim area|izáciou líniovej stavby,
kÍorá sa nedotýka národnej kulturnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zoznamepamiatkovéńo fonđu
SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s podmienkou: v pľípade archeologického nétlenl ntúezca
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podl'a ustanovenia $ 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona
oznttmi nálęz KPÚ aněůęzponechá bezo zmeny až do obhliadkrKPÚ alebo níä poverenou odbome
spôsobilou osobou.
Toto zźxäzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k
jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným
stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

6. I
SC-PLO-20 1 8/l 83 3 2/ľIan

Pred realizáciou stavby tľeba poźiadať o trvalé odňatię polhohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske použitie podľa $ 17 ods' 1 a 6 alębo o stanovisko podl'a $ 18 podl'a zákona SR
č).57/20IŻ Z. z', ktoqim sa mení a dopĺňa zak. č,. 2ŻO/2OO4 Z. z. o ochrane a využivani
polhohospodárskej pôdy a o zmene ztłkona č).245/2003 Z. z. o integľovanej prevencii a kontrole
zľrečistbvarria živoĺrého prostredia a o zmene a doplnení niektorych zákonov.
K žiadosti o trvalé (dočasné) odňatie je potrebné doložiť: (umiestnenie pozemkov mimo zastavaného
územia obce)
a) Súhlas podl'a $ 3 až $ 15 ĄJdelenię súhlasu oÚ v Bratislave a Vyjadrenie k funkčnému využitiu

pozemku / - originál
b) Prqektovu dokumentaciu /techniclĺu a sprievodnú správu z technickej časti pĄektovej

dokumentácię a situáciu osadenia stavby na pozemku / - orlginźĺl, podpis, pečiatka prqektanta
c) Bilanciu sĘi,vky humusového horizontu polhohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne

využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie_ originál
d) Projekt spätnej rekultivácie dočasnę odnímanej pol'nohospodárskej pôdy s časoým

harmonogramom a ękonomickým prepočtom nákladov, ktoré vypracúva právnická osoba, alébo
fyzická osoba, oprávnená na jej vypracovanie_ originál

e) ZákJadné identifikačné údaje o pozemku
l. jedno vyhotovenie geometrického plánu - originály, ovęrené okresným riradom Senec, katastrálnym

odborom
2. potvrdenie o bonitnej pôdno-ekologickej jednotke - originál
f) Právoplatné územné rozhodnutie, alebo oznámenie stavebného úradu o zlúčení územného a

stavebného konania - originál
g) Iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho ámeru na polhohospodárskej pôde /

Vyjadrenie od Hydromeliorácií' Vrakunská 29, Bratislava / - originál
h) Kolok 33 €
i) Súhlasy vlastníkov dotknuých pozemkov- originál

K žiadosti o vydanie stanoviska podľa $18 zakona č). z20/ŻO04 Z' z. k použitiu polhohospodárskej
pôdy na nepolhohospodársĘ účel na čas kľatší akojeden rokje potrebné doložiť:

ďBilancia sĘj.vky humusového horizontu polhohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou
osobou) - originál

d/ Návrh vrátenia polhohospodarskej pôdy do pôvodného staw (vypracovaná oprávnenou osobou) -
originál
ę/ Kolok 3 €
fl Súhlasy vlastníkov dotknuých pozemkov- originál

J



7
odpadového hosnodáľstva - v.vjadrenie zo dňa 27.l2.2018. č: OU-SC-OSZP- 2018/018188

Po preslúmaní žiadosti na ztlklade doručených podkladov podľa $ 99 ods. 1 písmena b) bod I. zźĺkona

o odpadoch vydźxa tunajší úľad k predmetnej činnosti nasledovné vyjadrenie: nemá námietky
k umiestneniu stavby v navrhovanom území podľa predloženej PD.
Toto vy'jadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 ztú<ona o odpadoch považuje zazävázné stanovisko pre účely
územného konania podľa zákoĺa ě. 50/1976 Zb. o,ĺyęmnom pláĺrovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, nenahĺádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o spľávnom
konaní.

8. OKRESNÝ ÚRAD SENEC - odboľ starostlivosti o životné prostľedie" úsek štátnej vodnei
27 1

okresný úrad Senec' odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štatnej vodnej správy, ako
príslušný orgáĺr štatnej správy preskúmal pľedložené podklady.
Navrhovaná invęstícia je z hladiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných
podmienok:
l./ Výstavba musí byt v súlade s IIPD obce Miloslavov.
2./ Budű dođržané príslušné ustanovenia zźů<ona ě.364/Ż004 Z.z. o vodách a o zmene zfüona SNR
č,j77lgg} Zb. o płestupkoch v znęni neskorších predpisov (vodný ztkon), ust. Vyhlášky MŽP SR
ě.55612002 Z.z. o vykonaní niektoých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a
technické norÍny.
3 ./ Pn realiztrc1i stavby źiadamę rešpektovať všetky j estvujúcę inžinierske siete a ich ochranné pásma,

ľesp. zohl'adnené požiadavĘ ich vlastníkov a prevádzkovateľov.
4.lY pnpađe, ak stavba zasahuje do územia zźxlah, treba predložiť stanovisko Hydromeliorácii, š.p.

BA.
Toto vyjadľenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahĺádza povolenie, ani súhlas orgánu
štatnej vodnej správy vydavané poďa vodného zćů<ona a podľa $ 73 ods. 17 zćů<ona č,. 364/2004 Z.z. o
vodách a o zmene ztú<ona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení nęskorších predpisov (vodný

zákon) sa považuje za zźwänlé stanovisko.
Poďa $ 140b zÁkona č,. 5011976 Zb. o űzęmnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších
predpisov je obsah zźłviimého stanoviska pre spľávny orgáĺr v konaní podľa tohto zákona závänlý '

ochrany príľody a kľajiny - Ęvjadrenie zo dňa 08.11.20l8. č: OU-SC-OSZP-20l8/17489/VIM
okresný úrad Senec, odbor staľostlivosti o životné prostredie, úsek štatnej správy ochĺany pľírody
a kĺajiny, orgán ochľany prírody a kĺajiny, ako dotknuý orgán podl'a ztlkona č,' 543/Ż00Ż Z.z.
o ochrane pńrody a krajiny v znęni neskorších predpisov(ďalej len 

',zakon"), 
dáva v zmysle $9 ođs. 1

písm. b) zćlkona nasledovné vy'jadrenie :

1. Stavba sa navrhuje umiestniť mimo zastaveného územia obce av űzemi, pľe ktoré platí prqý stupeň

ochľany v ľozsahu ustanovení $|2 zákona.
Ż. Realizźlcia stavby nepredstavuje činnosť podľa zźkonav území zakźuanű.
3. Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté ztlujmy územnej, druhovej ochľany ani ochľany dĺevín

a nevyžaduje si vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochĺany prírody
a krajiny.

4. V prípade stavby qýkopoqých prac je potrebné postupovať v zĺnysle STN 83 7010 ochľana
prírody _ ošetrovanie, uđržiavanie aochľana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných pńcach
sa dĺevina chĺani celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní
stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia dręvín.
V zęlęnom páse ukladať potrubia akáble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stľomov. Výkopové práce

v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňoqých
systémov' Činnosťou nepoškodiť kmene exisĘúcich drevín. Narušené trávnaté porasĘ budú

upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrźĺvnenim.

10. Bratislavská vodáľenská spoločnost'. a.s. - v.vjadrenie zo dňa 03.12.2018. č: 48235/20l8/Th
1 Alqikoľvek stavebnri alebo inú činnosť v trase veĘného vodovodu a veĘnej kanaliztĺcie, vrátane
ich pásma ochĺany, je moŽné vykonávať len v spoluprćrci apodľa pokynov príslušného pľacovníka
BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len ,,DDV") aDivlzia odvádzaĺria odpadových vôd (ďalej len

,,DOOV").

-_':^Á-^^:^ -^ l:^ ĺ Ą^1o x. ŕ\T] cr1 ŕ\c7Dl1ŕr1a/'^ a/n .ro2Ä 
^I

llta^I -35I
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Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktoĘ by mohlo dôjsť ku kolízii
7vodohospodárskymi zańadęniami požadujem rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany
vráłtanę všetkých ich zariadení a súčastí podľa $ 19 zakona č. 442lŻ002 Z. z. o veľejných vodovodoch
a veľej ných kanalizáciách.
3. Vtľase vodovodu akanalizźĺcie, vrtĺtane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné prace,
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné
zanađenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístupu k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohĺoziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasĘ, umiestňovať
skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Zđővodu určęnia presnej polohy vodohospodársĘch zańađení vzhl'adom na navrhované stavbu
žiadame vyýčenie smeru a qýšky verejného vodovodu, veĘnej kanalizácie a súvisiacich zariadení
vteréne podľa zákona č,. 442/200Ż Z. z. o verejných vodovodoch averejných kanalizáciách vznení
neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vyqýčenie, odporučame objednať cez podateľňu
BVS na zćú<Iadę objednávky na práce (tlaěivo nájdete na našej webovej stránke wĽ5ibr.ag5k alebo
v kontaktných centrách.)
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanaliztĺcie je potrebné doložiť
situáciu širších vzťahov aj kópiu katastrálnej mapy so zákĺesom veľejných vodohospodársĘch
zanadeni v danej lokalite.
6. Pri tęsnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je
potrebné dodrtať STN 73 6005 o priestorovej úpľave vedení technického vybavenia vrátane zmien
a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochľany vodohospodársĘch zańadęru a pri križovaní s nimi požadujeme
vykonávať ručne, v otvorenom qýkope. Pri zemných prácachje potľebné v plnom rozsahu rešpektovať
rozvođy vodovodov a kanalizácii, armatury, poklopy, šachty, signalizačné zanadenia, pľenosy'
jestvujrice objekty a pod. odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred ásypom skontrolovať
príslušný pracovník DDV a Doov.
8. Zaht|erue qýkopovych prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDv a DooV.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátaĺle zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme
ochĺaĺry je stavebník' v záujme ktorého sa tieto zźsahy vykonávajú, povinný na svoje náklady
bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia apríslušenstvo verejného vodovodu
averejnej kanalizácie majúce vnah kterénu' kpozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce
môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastľríka verejného vodovodu alebo veľejnej kanalizćĺcie,
prípadne prevádzkovateľa.
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovou alebo kanaliztrcie je potrebné doložiť
informatívny zákľes GIS BvS, ktoý Vám zasielame v prílohe.
BVS si vyhĺadzuje pľávo zmeny vyjadrenia na základę novozistených skutočností. Vyjadrenie BVS je
plaüré 2 roky.

11. PROGRES-TS. s.ľ.o. - wiadrenie zo dňa 08.12.2018
V záujmovoműzęmi stavby nemáme položené rozvody káblového distribuěného systému.

12.
V záujmovom űzęmi sa nachädzajú: STL plynovod s ochrann;ýłn pásmom. orientačné znéaomenie je
prílohou stanoviska, má qýhĺadne informatívny charakter a nenahĺádza vytýčenie plynárenského
zaiadęniapre účely presného umiestnenia ďalebo ręalizácie stavby ala|ebo qýkonu iných činností.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, poď'a ustarroveni ztkonač,l.25I/20I2 Z. z. o energetike
a o znene a doplnené niektoých zákonov v znęni neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon
o energetike") súhlasí s umiestením predmetnej stavby za đodĺtaĺĺa nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:
_ Pľed realizáciou zemných pĺác a/a|ebo pred zač,atim vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiađať SPP-D o presné vyĘýčenie existujúcich plynárenských zariadeni na zćlk7adę
písomnej objednávky, ktoru je potrené zaslať na adresu SPP - distńbúcia, a.s., Sekcia űdrźby,
Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bratislava, alebo elektľonicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zanadenia, ohrozenia jeho prevádzky ďalebo
preváłdzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne výyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialęnosti l00 m,
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- Stavebník je povinný zabeąeěiť prístupnosť pl1łrárenských zanaÄení počas ręalizície činnost'
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení' najmä výkonu kontroly prevádzky'

údržby a qýkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opĺáv, rekonštrukcie (obnovy)

pl1łrárenských zariadení,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na süavenisko a ýkon kontroly realizácię

činností v ochĺannom pásme plynárenských zaiadeni,
- Stavebník je povinný ręalizovať qýkopové práce vo vzdialęnosti menšej ako l m na každú stranu od

obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom

vfiýčení plyrárenských zaľadení výhľadne ručne bez použitia strojoqých mechanizmov,
- Ak-pri vykopoqých pľácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovď

p.eđ 
"asypaním 

výkopu zástupcu SPP-D na vykonaĺlie kontľoly stalu obnaženého pl5ĺnárenského

zanadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia ýstražnej folie, qýsledok kontroly bude

zaalamenaÍIý do stavebného denníka,
- Prístup k Ąýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolené a manipulácia s nimi je

prísne zakäzanźĺ, pokiaľ sa na tięto práce nevzt'ahuje vydané povolenie prevádzkovateľa'
- 

-oaryte 
plynovody, káble, ostatné inžinieĺske siete musia bý počas odkrytia zabezpečené proti

poškodeniu,
- śtavebník nesmie nad trasou plyrovodu realizovať také teréne úpravy, ktoľé by zmenili jeho

doterajšie krytie a nĺun uloženia' v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetĘ zariadenia

a poklopy plynárensĘch zariadęní osadiť do novej úrovne terénu,
- Každépoškodenie zaťladenia SPP-D, vratane poškodenia izolácie potrubia, musí bý ihneď ohlásené

SPP-D natel. č. : 0850 III727,
- Upozorňuj eme, źe SPP-D môže pri všetkých pńpadoch poškodenia plynárenských zariadení podať

podnet na Slovensku obchodnú inšpekciu, ktoráje oprávnená za porušenie povinnosti v ochĺannom

alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zaiadenia uložiť poďa ustanovení Zźů<ona

o eneľgetike pokutu vo qýške 300'- € aź I50 000,- €' poškodením pl1márenského zariadenia möźę

dôjsť áj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa $ 284 a $ 285, prípadne tresfuého

činu poškodzovalia a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zaiadęĺia podľa $ 286, alebo

$ 288 ákona č' 300/2005 Z.z'Trestný záikon,

- Stavębník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Ztĺkona o energetike, Stavebného

zźtkoĺa ainých všęobecne zttvämých predpisov, ako aj podmienky uvedené vZtĺpise zvýýč,eĺia
plynáľenských zariadeni ataktiežustanovenia Technických pľavidiel pľe plyn (TPP) najmä 700 0Ż,

-śtavebník je povinný ĺešpektovať azohladniť existenciu plynárenských zanadeni ďalebo ich

ochĺanných al alębo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými

zariadeniami dodržať minimálnę odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01'

- V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle $79 a $80 Ztlkona o energetike nie je možné

umiestňovať nadzemné stavby' kontrolné šachty, trvalé porasty a pod',

osobitné podmienky:
- Żiadĺe
Upozornenie:
orientačné zninomęnie nie je možné samostatne' t. j. bęz tohto stanoviska použiť. Toto stanovisko

reflekÍuje stav (existenciu pl1łrárenských zańadení a ich ochĺanných a bezpečnostných pásiem) ku dňu

jeho vydania. Kaź,dű zmęnu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktoľej dôjde po vydaní tohto

itanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D apoźiadať SPP-D o vy'jadrenie k navrhovanej

zmene. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, źę nź';uĺh (žiadost) na vydanie

územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 15.4.Ż0Ż0, ak stavebník tuto lehotu zmešká, je

povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
śpp-o je v súlade s príslušn;imi právnymi predpismi opľávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak

dôjde I podstatnej zmonę skutkoqých okolnostĺ, z ktoqých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska

vychźĺdzala alebo v prípade, ak dôjdę k zmenę ustanovení právnych predpisov, na zétkJade ktoých
bolo toto stanovisko vydané.

13. Západostovenská distribučná a.s. - {vjadrenie zo dňa: 05 . 1 l '2018.č: 201 8 1 l0509260210637/l/4

V záujmovom území sa nachádzajú elektrické siete v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s..

Vzdušné a káblové veđenia poŽadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, wátane ich ochranných pásiem

(viď. pńloha č.2). Elektrické siete v záujmovom území sú zakľeslené informatívne.
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začiatkom zemných prac požadujeme zemne káblové vedenia vytýčiťv teľéne pracovníkom
distribučnej a. Realizáciou povolených prac nesmle byt' narušená stabilita

exlstul úcichpodperných bodov vedenia vrátanę uzemňovacej sústavy
Každéprípadnénaruserue zanadenia Je potrebné bezodkladne hlásiťna poruchovú linku spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s. telęfónne číslo 08 00 I I I 5 67
Toto vyjadrenie k pľieb9hu sietí vrátane grafickej prílohy nenabrźĺdzavyjadrenie k dokumentacii pre
územné alebo stavebné konanie a nie je moäré ho použii' pre akékoľveĹprávne úkony v súvislosii s
existęnciou elektrického vedenia/ zaĺadenia'
Existenciu komunikačných káblov v majetku Záryadoslovenskej distribučnej a.s. v záujmovom územíje potrebné zakresliť v sídle spoločnosti Západoslovenská énergetika a.s., Čulenóva 6, 816 47
Bratislava.
Vyjadľenie je platné 90 dní odo dňa vydania.
V zmysle $ 43 Zćtkona o energetike č).25t/2OI2 Z.z. sana ochranu elektrických zanadęru distribučnej
sústavy zriadujú ochranné pásma.
ochľaĺrné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia, ktoý je určený na zabezpečenie
spoľahlivej aplynulej prevádzky anazaberyečenię ochrany životaazdraviaosôb amajetku'
Vymedzenie ochĺanného pásma :

ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislýłni rovinami po
oboch stranách vedenia vo vodoĺormej vzdialenosti meranej kolmó na vedenie od krajného vodiča.
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napŕĺtí:

a) od l kVdo 35 kVvrátane
l. pre vodiče bęzizolércie 10 m; v súvislých lesných pńesekoch 7 m'
2. pľe vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislýcń lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m'
b) od 35 kv do 1l0 kV vrátane 15 m.

ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od
kĺajného vodiča na kaŽdú stranu.
ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elęktrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch_stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzđialenošti meranej kolmo na toto vedęnie od
krajného kábla. Táto vzdialenosťje 1 m pri napätí ođ tto kV vrátane vedänia riadiacej regulačnej a
zab e4 eč ov acej techniky.
V ochrannom pásme je zakéaané :
pri vonkajšom nadzemnom elektrickom vedení a pod elektrickým vedením je zakázané:

a) znaďovať stavby' konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasĘ s vyškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovat'trvalé porasĘ s qýškou pľesaĘúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od

kĺajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou iżobciou,
d) uskladňovať l'ahko hoľľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohĺozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
Đ vykonávať činnosti ohrozujúce elektńcké vedenie á bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
sústavy.

Vysádzať a pestovať trva1é porasĘ s vyškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujricej 5 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedý' ak je zaberyečené, ž,e tiLto poľásty pri páde
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
Vlastník nehnutel'nosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického
v9{eni1ľfstup apńjazd, k vędeniu a na ten účel umožniť preváÄzkouät ľor.i vonkajšieho nadzemného
elęktrického vedenia u!ľžiavď priestor po vedením a volh;1pruh pozemkov (bezlósie) so šírkou 4 m
po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedinia._Táto vzđiaienosť sa vymedzuje od
d9tľku kolmice spustenej od kĺajného vodiča nadzemného elektrického vędenia na vodoiovnú róvinu
ukotvenia podperného bodu.
pri vonkajšom podzemnom elektńckom vedení a nad qfonto vedením je zakźľ:ané :

a) zriadbvať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé poľasĘ a použivať osobitne täžké
mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektľického vedenia zemné prérce
a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevadzky,
prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu

ochranné pásmo elektrickej stanice :

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 1l0 kv a viacje vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú
vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu eiektrickej
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staÍilce,
b) vonkajšieho vyhotovenia s napżĺtím đo l10 kV je vymedzené zvisl;ými rovinami' ktoré sú
vedené vo- vodoľovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alębo hranicu objektu elektrickej
stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hľanicou objektu

elektńckej stanice, pńčom musí bý zabeqečený prístup do elęktrickej stanice na výmenu
technologických zariadení.

V ochrannom pásme elektńckej stanice je zakźvané vykonávať činnosti, pri ktoýh je ohrozená

bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

V blízkosti ochranného pásma elektńckých zanađenije osoba, ktorá zriad'uje stavby alebo vykonáva

činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zańadeniam, povinná vopred oznämiť takúto činnosť
prevádzkovateľovi pľenosovej sústavy, pľevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho

vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
Katdý prevádzkovatęľ, ktorého ęlektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na
jednosmerný prud s možnosťou vzniku bludných prudov spôsobujúcich poškodenie podzemného

elekÍrického vedenia, je povinný pńjať opatrenia na ochranu ýchto vędení a informovať o tom
prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.
Znaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zaťladenia možno iba po

predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie

itauuy v ochĺannom pásme elektroenergetického zaťrađęĺia je dokladom pre územné konanie a

stavebné konanie.
Stavby' konštrukcie, skládky, qýsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom

pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

V ochĺannom pásme je ďalej nutné dodržiavať nasledovné podmienky :

- Pri praci sa nesmú osoby aĺri predmety priblížiť kźiým častiam pod napätím bližšie ako 2 metre.

- Nesmú sa vykonávať zęmnépľáce,ktoré by mohli narušiť stabilitu elektńckých zaiadení a stavieb.

- Nesmie sa skladovať materiál alebo predmety brániace prístupu k zariadeniu.

- Na elektrické zanadęl:lta a stavby nie je možné umiestňovať predmety, antény reklamy a pod. bez

súhlasu prevádzkovateľa.
- Pred zahájením prác musí realizáÍor präc zabeąečiť vyqýčenie podzemných vedení.

- Výkopové práce v ochĺannom pásme podzemných vedení je možné vykonávať iba ručne.

- V prípade prejazdu vozidiel a mechaĺrizmov cez podzemné elektrické vedenia je potrebné po

dohode s prevádzkovateľom zaberyeěiť ochĺanu pred mechanickým poškodením.
- Je zakéľ;aĺé manipulovať s káblami pod napätím.
- Pľeđ zahrnutím odkopaných káblovje potrebné pnzvať prevádzkovateľa na kontrolu uloženia.
- V prípade potľeby je potľebné poźiadať s dostatočn;iłn predstihom (25 dní) prevádzkovatęľa

zariadenia o zabezp eěenie vypnutia zanadenia.
- V ochrannom pásme podzemného vedęnia nie je možné bez súhlasu prevádzkovateľa vykonávať

zemné práce, odkopanie alebo navyšovanie vrstvy zeminy.

14. Západoslovenská dĺstľibučná' a.s. _ vyjadrenie zo dňa 15.11.2018

S predkladanou projektovou dokumentáciou pređmetnej stavby ako dokumentáciou pre územné

rozhodnutie v zásade ,, súhlasíme'', za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
1. Nakoľko vo Vami navrhovaných trasách uloženia optickej káblovej siete dochádza ku križovaĺriu a

súbehu s 22 kY kábloqým vedením spojovacieho póla liniek č. 228-437 a miestnym distribučným
NN kábloqým vedęním źiadame dôraane dodržanie nižšie uvedených podmienok.

z. Żiadamę rešpektovať všetky energetické zanadęĺia v majetku spoločnosti Západoslovenská

distribuěná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžať ich ochľanné pásma podľa $ 43 zakona

Ż5ll2OI2 Z. z. o eneľgetike a jeho noviel. Zakľesľovanie sietí je možné vykonať pre zanadeĺia VN
a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava.-- mesto, Hraničná č.14, pre

zai1adeniaWN a zariadenia oznamovacię natímę správy sietí WN Čulenova č. 3.

3. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých v\IN, VN a NN vedení deťrnovaných pođľa

$43 Zakona o energetikę č,.Ż5Il201Ż Z.z. a o zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktorymi
osoby a męchanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu

pľísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie )

všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdĺžujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti
práce v blízkosti WN, VN aNN vędení.
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Pred začatím zemných prác na energetických zańadeniach budovaných v tejto stavbeje potrebné v
navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti
Západoslovenská distribučná' a. s. .

5. Pri križovaní a súbehu zaiadeĺi budovaných v ráĺnci horeuvedenej stavby z distribučnými siet'ami
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavať ustanovenia noÍľny sTN 73 6005.

6. Zęmné práce - pń kľižovaní a súbehu zariadení spoloěnosti Západoslovenská distribučná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zqýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodľžiavať
bezpečnostné predpisy a ustanovenia pľíslušných STN.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distnbučntlZápadoslovenská energetika, a.s..

Za detallné technické riešenie v zmysle platných pľedpisov a STN zođpovedá projektant.
Vami požadované informatívne zakľeslenie sieti Vám nemôžeme zaslať nakoľko qýstavba VN a NN
kábloqých vedení v predmetnej lokalite v súčasnosti pľebieha. Projektová dokumentacia NN
kábloqých distńbučných vedení Vám môže byt poskyĺruta k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s. na Hraničnej 14 v Bratislave v termíne, ktoý si môžete dohodnúť na
dole uvedenej emailovej adrese.

15. MICHLOVSKÝ. spol. s r.o. - Ęvjadrenie zo dňa 06. l 1 .20l 8. č: BA-3480/20l 8

Nedôjde ku stretu PTZprevádzkovatęľa orange Slovensko a. s' Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Existujúce PTZ sú chĺanené ochľanným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené FIDPE trubĘ, optické
káble a spojky rômej funkčnosti. Úoaie o technickom stave a počte HDPE poskytneme po
zdôvodnenej potrebe pri vy!ýčení trasy'
Pri projektovaní staüeb dodržať priestorovú norľnu STN 736005 a ustanovenia zíú<oĺa o
elektronických komunikáciách č. 35I/20lI Z. z. o ochrarre sieti a zanadęni. Pri krížení sieti, tesných
súbehoch' pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke,
opticku trasu mechanicky chĺániť žľabovaním. Všetky vynitené práce qýstavbou na ochĺane TY',.Z a
prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ orange Slovensko, a.s..
Mechanická ochrana a prekládĘ budú realizované v plnej qýške na náklady investora. Ręalizáciu
prekládky PTZ orange vykoná na zćil<Iadę územného ľozhodnutia a " Zmhlvy o preložke '' so
spoločnosťou orange Slovensko a. s. ním poverená servisná organizäcia. Zahtłjerue stavebných prác v
ochrannom pásme optickej trasy oznámiť spravcovi PTZ.

Upozorňujeme, źe'.

1/ vo Vašom záujmovom űzemí, ľesp' v trasách oraĺrge Slovensko a. s.' sa môžu nachádzať TKZ
iných pľevádzkovateľov
2l rádiokomunikaěné stavby orange Slovensko a el' prípojky ku ním, nie sú predmetom toho
vyjadrenia.
Dalej, pľi Ąýchkoltek pľácach, ktoqimi môŽu bý ohrozené alebo poškodené PTZ' ste povinný
vykonať všetky objektívne účinné ochĺanné opatrenia najmä ým, źe zabezpečite:
- pred začatim zemných pľác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ piamo na povrchu terénu,

objednať u správcu PTZ /vyznač,enie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ faľbou,
alebo kolíkmi/

- preukázateľne obozrámiť pracovníkov vykonávajúcich zęmné präce, s vyĘčenou a vyznačenou
polohou PTZ, lpozomiť na možnú polohovú odchýlku qĘčenia +,- 30 cm od skutoěného
uloženia, aby pń prácach v miestach vyskr'tu optických vedení a zanaderu pracovali s najväčšou
opatľnost'ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme
1'5 m na každú straĺru od vyznačenej polohy PTZ

- dodržaĺrie zäkazl prechádzania ťawĺr' a vozidlami, kým sa nevykoná ochĺana proti
mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodľžanie zźú<azl skládok a budovania zanadení, ktoré by znemožňovali
prístup kPTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a spľávcu pri anene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom
pásme

- aby odkryté časti PTZ boli ńadne zabeąeč,ené proti prevysu' ohĺozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou

- pred záhrnom previesť złrutnenię zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a mačęnie
(zźůłýové dosky, folia, markery)

- aby bezodkladnę oznámili každé poškodenie PTZ na tęl. Čĺslo o:: ĺ 77 32O 32 ' mob. 0907 72l
378
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- je nutné preveriť qýškové a stranové uloženie PTZ ruěnými sondami (vzhladom na to, ä
nezodpovedáme za nneny pńestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)'

- pred záhrnom obnažených miest PTZ pnzvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovatel'a a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany veľejnoprospešného zaiadęniaPTZ je porušením právnej povinnosti
podľa $ 66 zákona č,.35I|20II aTZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentacie
a pre rozsah prácvymač,ených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť
dole uvedeným dátumom.
Výýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť oĺange Slovensko, a.
s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 ýždřlov od jej doručenia. Na objednávke uvedte číslo
vyjadľenia o existencii PTz. PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie
všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentacię však podl'a $ 66 ods. 7 zźú<ona č,.35Il20Il Z'
z. o ęlektronických komunikáciách zodpoveda projektant!

16. Slovak Telekom. a.s. aDIGI SLOVAKIA' s.ľ.o. - vyjadrenie č. 661l9IInI zo dňa 06.05.
Ż0l9

Vyznačené záujmové územie dôjde do sĘku so siet'ami elektronicĘch komunikácii (ďalej len
SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. požadujú zahĺniÍ do podmienok uľčených stavebným
úradom pre vydanie územného rozhodnutia Všeobecné podmienky ochľany SEK, ktoré sú
neođdeliteľnou súčast'ou tohto stanoviska. Záľoveňje stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúcę zanadenia sú chránené ochrann;fon pásmom ($ 68 zakona č. 35Il20Il Z.z.) a záĺoveřl je
potrebné dodrźať ustanovenie $ 65 zakona č,.35ll20llt Z'z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby plaürosti uveđenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípadę ak uvedené parcelné číslo
v žiadosti nezodpovedtĺ vyznaěenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť nasledovné
povinnosti:

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zamer, pľe ktoý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o. alębo
zasahuje do ochĺanného pásma dchto sieti (najneskôr pred spracovaním pľojektovej dokumentácie
stavby)' vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkĺétnych podmienok ochľany
alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Juraj
C siba, juraj . csiba@telekom. sk, + 42L Ż 58829 6Ż 1 .

4. V zrrrysle $66 ods. 7 zćů<ona č,. 35ll20ll Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakľesliť priebeh všetkých zanađeni v mieste stavba. Z splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.

5. Zäroveřt upozorňujemę stavebníka, že v zmysle $66 ods. 10 zákona č,.35I/20II Z. z.je potrebné
uzavneť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknudch
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možnépreloźiť, zręalizovať pľekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, źe vtextovej časti vykonávacieho projektu musí ťlgurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o ztlkazę zĺaďovania skládok materiálu
a znaďovania stavebných dvorov počas ýstavby na exisĘúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekláđok podzemných telekomunikačných vedení a zanadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom űzemi v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany źiađatęľa zabeąeěiť nadzemnú sieť pľoti poškodeniu alebo narušeniu
ochĺanného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zanadenije porušením povinností podľa $ 68
ziů<ona č,. 3 5 I l 20 l IZ. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. Vprípade, źe žiadatsľ bude so zemnými prácami alebo činnostbu zahŕchkol'vek dôvodov
pokľačovať po tom ako vydané vyjadrenie stratí platnosť , je povinný zastaviť zemné prźrce
apožiadať onové vyjadrenie. Pręd realizáciou qýkopoých prác je stavebník povinný poźiadať
o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. na povrchu
terénu' Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom i;;;emi sa môžu nachädzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zanadenia. ráđiové trasy, televízne káblové rozvody, qýmto
upozorňujeme žiadatęľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vy'jadrenia od prevádzkovatel'ov qýchto
zanadeni.
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2 Výýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telecom a DIGI Slovakia, s. r. o. na powchu terénuvykoná Slovak Telekom, a.s. na zźú<lale samostatrej objednávky 
-ce' 

irrte-etovú aplikáciu.' Vytýčenie budę zrealizované do tľoch dždňov od podania ou;eonavtý
ll.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná tez ohladu na vyšlie uvedené body dodräť pri
, ^ Y9j:j :iľ":l aj Všeobecné podmienky ochľany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadľenia.
|'Ż. Zladatęľ môže vyjadĺenie použiť iba pre účel' pre ktory mu bolo vystavené. okľém použitia pre

účel konaní podl'a stavebného ztlkona a následńej realiźäcie výstavby, žiadateľ nie jó oprávnený
posĘńnuté informácie a dáta ďalej rozširovat', prenajímať alebó vyuíivat bez suhlasu ,p^oločno.íi
Slovak Telekom, a.s.

l3.Ziadateľa zźroveřl upozorňujeme, že v prípade ak plrĺľruje napojiť nehnutel'nosť na veĘnú
elektronicku komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

l4.Poskýovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskýnutých dát, poskýnutie dát v elektronickej
_ 

p-od9be nezbavuje povinnosť žiadate|'apovinnosti požiadał o vyĘýčenie. 
_

15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochiany SEK, Situačný výkĺes obsahujúci záujmové
územie žiadatel'a.

Dôležité upozornenie: od 1.l.2017 vzmysle $ 67e ods. l zźlkonač,' 35Il20L1 Z. z. oelektronických
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú
stavebn;;iľni úpravami vnútomých rozvodov, na ktoýcń uskutočnenie je potľebne staveuné povolenie,
boli vybavené vysokoýchlostnou Ąlzickou infraštrukturou v budov. u pĺ'toporry;- bodom ŕnej.

V územnom konaní neboli vznesené žiadne námietĘ ani pľipomienky účastníkov konania
ani dotknutých orgánov.

odôvodnenie

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská"28,8l7 62Bratislava, lČo: :szo:469 v zastupení
spoločnosťou NEVITEL a.s. Kľačanská cesta 40, g2g 0l Dunajská Streda, lČo: :o 240 826,pđoĺĺ
dňa 24.04.2019' s doplnením dokladov dňa ŻO.O5.20l9 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby 

',FTTH-SC-IBV Miloslavov 8-A. Dvor.o, umiestnenej na
pozemkoch parc. č. 440/I, 48Ż/207, 48Ż/246, 482/247, 48Ż/248, 48Ż/2zg, 482/232, 482/233, 482jB4,
482/235, 482/236, 48Ż/237, 482/Ż38, 48Ż/239, 482/240, 48Ż/24l, ągz/ząz,'48Ż1243, 48ŻlŻ44,
4821245, 482126I, 482/262, 482/Ż63, 482/264, 482/265, 48ŻlŻ66:, 482lŻ67, 482/268, 48Ż/269,
482/210, 48Ż1272, 4821273, 48Ż/274, 4821275, 482/276, 482/277, 482/278, 482l2g2' 482/293,
48Ż/294,48ŻlŻ95, 482/296, 482/297,482/Ż98, 482/2gg, 4gżlzoo, ątźlzot,482h04,48Ż/305, 482/4,
48Żlz52, 482/253, 4821254, 48Ż/255, 482l25'l, 482/258, 482/Ż84, ątźlzss, 482/259, ągz/zlg',
482/280, 482/282' 48Ż/283, 482/270, 482/Ż08, 482/27L, 482/28l' 482/285, 48Ż1286, 48Ż/287,
48Ż/288' 482lŻ89, 48Ż/290,482/29I, 482/30Ż, k.ú. Miloslavov, umiestnenie stavby je navrhnuté podľa
PD k úzęmnému konaniu, situčné qýkresy Nl., N2., N3., N4.
Podľa $ l39 ods' 3 písm.f) predmetná stavba je zaradená ako líniová stavbao podlä $56 písm. b)
stavebného zźĺkona sa na uvedenú stavbu nevyžađuje stavebné povolenie ani o6ásénie'
Pľávo uskutočniť stavbu na pozemkoch vypl1ivá z $ 66 ił'lr. ĺ. 35l/20ll Z.z. o elektronických
komunikáciách s podmienkami, ktoré sú uvedené vo qii'roku v bode Bl aC/tohto rozhodnutia.
Dňom podania návrhu bolo zač,atéűzemné konanie o umiestnení predmetnej stavby.

Zač'atie územného konania bolo oznámené účastníkom územného konania a-dotknutým orgáĺrom
oznámęním verejnou vyhláškou č. j. UR-4l79/3317lzOIgĺPl zo dňa l0.06.2019, ..yro.rené na ĺ-rađnej
tabuli dňa 1l.06.2019 po dobu 15 dní. Vúzemnom konaní neboli vznesená žiadne námietĘ anipripomienky účastníkov konania ani đotknutých orgánov. Stanoviská a poziadavĘ účastníkov
konania a dotknutých orgámov, uplatnené v tomto územnom konaní boli presĹúmané, skoordinovanéa zahmuté do podmienok tohto ľozhodnutia.

V územnom konaní stavebný úrad preskumal návrh a priložené doklady v zmysle ustanovení $$37'38 stavebného zákona pričom zistil, źę umiestneĺím stavby nebudú ohrozené väľejné zćnjmy, in
ohrozęné P]tna aprávom 

9hran9né záujmy ostatných účastníkóv územného konania. svoie stäđíĺsu
oznámili: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. MICHLOVSKY' spol. s r.o., PR9GRĚS-TS, s.r.o.,sPP - distribúcia, a.s., Zźtpadoslovenská distribučná, a.s., okresný úiad Seneô, oauo.ióŽp:-;;;ŕ
odpadového hospodárstvu' 

^os:ný. 
úrad- Senec, odbor SoŽP - úsek ochrany prírody a krajiny,

okresný úľad Senec - odbor soŽP - úsek štát"eJ vodnej správy, okresné ńaditel'swô HazŻr, pe'ĺoLu,
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Ministerstvo obrany SR _ Agentura správy majetku Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Bľatislavi

Ministerstvo dopĺávy a qýsfuvby SR _ útvaľ vedúceho hygienika rezoÍtu' Hydromeliorácie' š.p.,

okresný úrad Sęnec, pozemkový a lesný odbor' Slovak Tęlekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s'r'o.

Na áklade zistenych skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako zrrie qýroková časť tohto

rozhodnutia.
Toto rozhodnutie oumiestnení stavby platí vzĺrysle $ 40 ods.l) stavebného zákona tľi roky

odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Čas platnosti územného rozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods.3) stavębného ztĺkona predlžiť na

ziadosť navrhovateľa podanú v prinreranej lehotę pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Uzemné

rozhodnutie je v zmysie $ 40 ods'4) stavebného zäkona zźtvánlé aj pre právnych nástupcov jeho

navrhovatel'a a ostatných účastníkov územného konania.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo qýške 100.- Eur podl'a

položky 5Ó ods. a) bod Ż. zźů<ona č).I45lI995 Zb. o správnych poplatkoch, v zneni neskorších

predpisov.

Poučenie :

Podľa $ 53 a nasl' zákona č,.7111967 Zb' o spľárnom konaní (správny poriadok) v zrrcní neskorších

pľedpisôv, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok)' a to v
lęhote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na tunajšiu obęc - obecný úrad Miloslavov, Lesná 181, 90042 Miloslavov'
Rozhodnutie ji po vyčerpaní riadnych opravných prostńedkov preskumatelhé správnym súdom podľa

ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č:- |6ŻlŻ0|5 Z.z.).

Milan B n ký

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v zmysle ustanovenia $ 26 zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní v znęni

neskorších predpisov doručuje všetkým znźĺmym a nezĺamym účastníkom úzęmného konania

verejnou vyľ'usĹou avyvesí sa po dobu 15 dní na úľadnej tabuli obce Miloslavov asúčasne sa

nerejnina jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa

Obec Miloslar't''
Miloslavov 181

gOO42Miloslavov
lČo:oo 3o4 948 DlČ:2020662l8'
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