
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

j.s -2950-6107t2019/KK V Miloslavove 21.08.2019

ROZIf,ODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušn1 stavebn; rirad I.stup a podl'a $ l l7 ods.1 zźtkona č;50/1976 Zb'
o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebn; zźtkon),v spojení
s $ 5 písm.a) ztlkona č.608/2003 Z'z. o štátnej správe pre zemné plánovanie, stavebn; poiiaáot
ab;vanie aozmene adoplnení zákona č,.5011976 Zb. o zemnom plánovaní astavebnom poľiadku
v znení neskoľších predpisov, na zźtklade vykonaného konania, podl'a ustanovení $37, $ :l, 5 :la
ods.1,2 stavebného zákona v spojení s $ 4 vyhl.MŽP SR č;4532000 Z.z., ktorou sa vykoruávajri
niektoľé ustanovenia stavebného zákona a podl'a $$ 26 ods. l a $$ 46, 47 zálkona é.7111967 Zb.
o správnom konaní v znení, neskoľších pľedpisov (správny poriadok) vydźlva

rozhodnutie o umiestnení stavby :

,,F TTH_SC_Miloslavov_IBV_RZ I 3-II,V..
veľejnou vyhláškou

miesto stavby : na pozemkoch paľc.ě. podlä ľeg. CKN : 148/300, 1481306, l48t256, l48/12l,
l48ll20, 148ĺ117 , 148ll22, 148/118, l48ll23, 148ĺ119, 148ĺ28I, 1481284, Ĺ481287 , 1481426, Ĺ481427
a t48l428; k.ťr. Miloslavov

navrhovatelbvi : Slovak Telekom, a.s., Bajkalslĺá 28, 8t7 62 Bľatislava, IČo: :s 763 469

čel stavby : inžinieľska stavba - podlä $ 43a ods.3 písm. h) stavebného zźtkona

Popjs stavby :

Uěelom pripravovanej líniovej stavby ,,FTTH_Sc_Miloslavov_IBV_RZ13-II, v", je vybudovanie
optickej siete a pľipojenie všetk; ch pripľavovan1 ch rodinn;ch domov a jej obyvatelbv
v novopripravovanej q stavbe na navrhovanťl telekomunikačn sieť.
Navrhovaná trasa bude napojená na existuj cu tľasu na parcele ě. 148/300. Následne pokračuje
podtlakom cesty (parcely 1481306 a 1481256 na opačn strany navľhovanej komunikácie na parcelu č.
148ll21' Následne pokľačuje smerom na sever pozdiż navrhovanej komunikácie, kde dochádza
k ľozdeleniu trasy. Jedna vetva pokľaěuje seveľne pľostredníctvom pľetlaku parcely č,' 148/120 na parcelu
č,. 148/1 17, kde pokľaěuje seveľne na navrhovanri komunikáciu a následne sa stáěa v chodne, tak aby
bolo moŽné pripojiť všetĘ ch potenciálnych zákazníkov. Parcela l48/l17 bude prekonaná taktieŽ
podtlakom aby bolo moźné pripojiť aj protilählé navľhované rodinné domy. Dľuhá vetva je vedená
smerom na q chod pozdlž' parcely l48ll20 po l'avej strane. Všetky seveľné odbočky ztejto vetvy budri
ľiešené pľetlakom navrhovanej komunikácie tak, aby bolo moźné pľipojiť na navľhovanri sieť aj
navrhované rodinné domy susediace s paľcelou 148/l 18, kde bude vedená navľhovaná trasa po oboch
stľanách parcely' Takisto budri pľetlakom riešené aj severné odboěky smeruj ce kparcele 148/l19, kde
nie je špecifikovaná navrhovaná q stavba. Z vyššie uvedenej vetvy' ktorá smeruje na v chod sri
navľhované aj južné odbočky, konkrétne na paľcelu č,' l48ll22, kde je navrhovaná trasa vędená po oboch
stľanách tejto parcely tak, aby bolo možné pľipojiť všetky navrhované rodinné domy. Spojenie
obojstrann; ch vetiev taktiež' prebehne prostredníctvom pretlaku navrhovanej komunikácie. Južné
odboěky s navrhované takisto smeľom kparcele č,. 148/123' Zl'avej odboěky je navrhnuté pripojiť
navrhované rodinné domy na l'avej strane, ale takisto navrhované byové domy, ktoré sa nachádzaj na
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parcelách č,. 148/426,148/427 al48l428. Trasy vedené k navrhovan m obytn m domom s ľealizované
pľostredníctvom pľetlaku parcely č,' 148ll2 a následne s vedené k pľedmetn1im obytn; m domom.
Poslednou odbočkou je južná odboěka taktiež' na parcelu č,. l48ll2i na jej p'uuo* okraji' kde je
navrhnutá trasa tak, aby bolo možné pripojiť všetky navľhované ľodinné domy na pľavej s rane tejio
parcely. Tľasa je vždy ukoněená v navľhovan]y'ch nehnutelhostiach, či už ide o rodinné- domy alJbo
navrhované bytové domy.

Realizácia stavebn ch p1ác po^zostáva z qkopoq ch prác zemnej ryhy 25 x 60 cm, pľetlaku
miestnych komunikácií v hibke 0,9m , pretlaku chodníkov v hĺbke b,6 '" s následn;m u^ložením
multir r. Krytie telekomunikaěnej siete bude 50 cm, čomu odpovedá v1 kop zemnej ryhy 25 x 60 cm.

Miestne komunikácie budri pretláčané v hĺbke 0,9m pod nlvelitou cesty s uloŽením äo ochľannej PVC
r ry s priemerom 90 mm presahuj cou l m na každri stranu od okľajá cesty. Dĺžky chráničiek budri
navrhnuté tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnyih jám. Pred zač,atím stavby je
nutné presne vyt' ěiť tľasy existuj cich inŽinieľskych sietí v mieste križovania. V prípade nemožnošti
vykonania pľetlaku pri prekopaní miestnej komunikácie je potľebné montážn. p.á.. na komunikácii
zabezpeč,iť dopravn; m značením v zmysle vypracovaného projektu dopľavnéĹo znaěenia odbome
sp sobilou osobou ods hlasené dopľavn] m inšpektorátom príslušného ORPZ.

Stavba sa nachádza v ochrann;ch pásmach inžinierskych sietí. Nevyžaduje žiadnu rekultiváciu, ani
odlesnenie, ani obnovu meliorácií.

Predmetná stavba ani jej prevádzka nebude mať żiadny negatívny vplyv na životné pľostredie. Pri
v] kopoq ch prácach d jde k zásahu do zelene _ trávnaĘ ch poristov, tieto terénne zásahy^budri uvedené
do p vodného stavu, trávnaté plochy osiate trávoq m ."m"nom. V1ikopy bud realizouuné tuk, aby neboli
poškodené drevnaté poľasĘ, priěom sa nesmie poškodiť kore ov1 .yiie*. Poěas zemn ch prác sa bude
dbať na dodrŽiavanie ustanoveniazákona NR sR ě.543/2002 ż'r. oochrane príľody ät'á1lny. Vtejto
stavbe ned jde k q rubu Žiadnych stľomov ani kríkov.

Pľi v kopovych prácach v zelenych pásoch m že vznikn ť odpad z prebytoěnej q kopovej zeminy,
ktoľá bude použitá na spätny zásyp vykopanej ryhy' VzniknuĘ odpađ buáe znetkoaneny na riadnej
skládke, alebo in; m sp sobom v zmysle platnej legislatívy v odpädovom hospodárswe. Dodávateľ
q kopoq ch prác bude rešpektovať zákono odpadoch ě.7g/20l5 Zb. asním s visiáce predpisy.

Podl'a cestného zákona l93l97 Zb' s 9 ods. 5 až. 7 je stavebník povinn; počas v stavby udržiavať
čistotu na verejn;ch komunikáciách užívan1 ch stavebnou činnosŁou. V piípade znečistenia alebo
poškodenia musí bezodkladne komunikácie očistiť alebo opľaviť aq stavbu'zibezpeč,ovať bez rušenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej pľemávky.

Pri vykonávaní stavebn; ch prác na stavenisku budri zo stľany dodávatel'a stavby zabezpeč,ené všetky
opatrenia na ochľanu životného prostredia po celri dobu ľealizáciá.

Projektovaná trasa je znázornená,na v1ikľese ě. Kl (pľíloha ľozhodnutia).

Stavebník je povinn; majetkoprávne sa vysporiadať v zmysle $ 66 ods. 5) zákona č,. 35ll20ll Z.z.
o elektronick; ch komunikáciách v znení neskorších predpisov: ,, Ak je vlastník alebo užívatel'
nehnutel'nosti v d sledku v 'konu prdv podniku podl'a odseku 1 obmedzen , v obvyklom užívaní
nehnutel'nosti, m právo na jednorazov primeran ndhľadu za n tené obmedzenie užívania
nehnutel'nosti. Nźrok na jednorazovtł ndhradu sj musí vlastník nehnutel'nosti uplatnit,
v príslušnom podniku do jedného roka odo d a, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došto ivzniku
n teného obmedzenia užívania nehnutel'nosti, najnesk r však do troch rokov odo d a, keď
k vzníku n teného obmedzenia užívania nehnutel'nosti došto, Ak sa podnik avlastník
nehnutel'nosti na v 'ške primeranej n hrady nedohodn , je každ , z nich oprlźinen , podat' sĺÍdu
n vrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo d a uplatnenia si ntźroku v prislušnom podniku.*

A) PRE UMIESTNENIE sTAvBY sA URčUJÚ TIETo PoDMIENKY :

l/ Stavba sa umiest uje podlä overenej projektovej dokumentácie stavby pre lizemné rozhodnutie,
vypracovanej zodpovedn; m pľojektantom : TTL Gľoup s.r.o., Sládkoviěova 47,g57 01 Bánovce
nad Bebravou - Ing. Ján Hroněiak, reg.č' 1064*A2, jil zols, overenej v zemnom konaní, ktorá
fuorí neođdelitelh s časť tohto rozhodnutia. Stavba sa umiest uje ták, ako je to zakreslené vo
q krese Kl na podklade katastrálnej maPY' ktoré tvoria neoddelitel'n s ěasť to to rozhodnutia.
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2/ Stavebník sa nesmie odchyliť od schválenej dokumentácie. KaŽdri Zmenu umiestnenia stavby nie je
moźné uskutočniť bez predchádzaj ceho odsrihlasenia na stavebnom ľade.

3/ V zmysle zźtkona ě. 35l/20ll Zb. z. o elektronick ch komunikáciách je uvedená stavba stavbou
verejnej telekomunikačnej siete' pre ktorri sa podl'a $ 56 písm. b) stávebného zákona stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje -,,Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri
nadzemnych a podzemnych vedeniach elehľonicĘch komunikačn ch sietí, vr tane oporry"ĺ, o
vytyčovacích bodov". Na základe vyššie uvedeného je možno so stavbou zač,ať po nádobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktor potvľdí stavebn: rad v zźthlavítohto rozhođnutia.

4/ Stavba bude uskutočnená dodávatel'sk; m sp sobom. Zhotovitel' stavby bude stavebnému ľadu
oznźtmen do l5 dní od ukončenia vybeľového konania.

5/ Stavebník je povinn; písomne oznźtmiť listom tunajšiemu stavebnému liradu term ín zač,atia
stavebn ch prác.

6/ Stavebník je povinn; na viditelhom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s tymito
dajmi : názov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitel'a; meno koordinátora bezpe8nosti

prérce; kto a kedy stavbu povolil; termín zaěatiaa dokončenia stavby
7/ So stavbou možno zaě,ať aŽ,po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8/ Stavebník je povinn pľed zač'atím stavby požiadat' majitel'ov podzemn ch inžinieľsĘch sietí

o ich presné vydčenie a počas v stavby rešpektovat' jestvuj ce inžinieľske siete a dođržiavat'
ich ochľanné pásma v zmysle pľíslušn ch platn ch pľedpĺsov a noriem.

9/ Stavebník je povinn; zabezpeěiť počas realizácie stavby vytvorenie takych opatľení, kton-mi bude
minimalizovan negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostiedie. odpad vzniĹnuq pri
realizźrcii stavby bude odvážan1 na ľiaden skládku, zemina z v1 kopov káblovej ryhy bude po"iĺte
na jej spätn] zásyp. Pre skladovanie stavebného materiálu budťr používané ibä vopred urěené
plochy. Stavenisko musí mať zabezpeěeny odvoz alebo likvidáciu odpadu.

10/ Stavebníkje povinn dbať na to, aby pri uskutoč ovaní stavby nedošlo k sp sobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinn1 počas ľealizácie stavby zaiezpeč,iť vytvorenie
tak) ch opatrení' ktoqmi bude minimalizovan1 negatívny vplyv stavby na okolie a na Životné
pľostredie. Stavebník je povinn počas v stavby udrŽiavať čistotu na stavbou znečisten; ch
verejnych komunikáciách aveľejn] ch priestľanstvách a dokončovanie stavby zabezpeěiť Ĺez
porušenia plynulosti cestnej a pešej premávky.

l l/ Pri uskutoě ovaní stavby musia by' dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a ľodiny SR č.14712013 Z.z' v znení neskorších pľedpisov, ktorou sa ustanovuj podrobnosti
na zaistenie bezpeěnosti aochrany zdravia pľi stavebn; ch prácach aprźrcach snimi-srivisiacich
a podľobnosti o odbornej sp sobilosti na qkon niektoqiich pracovn ch ěinností.

l2l Y pripadę nź ezu kult rne cenn ch predmetov, detailov stavby aleĹo chránen;ch častí pľíľody ako
i archeologick; ch nźiezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému ľadu alebo príslušnému o.gánu.

l3l Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích os b na miesta, kde m že ađ1sľ t
ohrozeniu Źivota, a to pľípadne aj pln; m ohradením

14l Stavebník je povinn mať na stavbe overen; projekt stavby, právoplatné ilzemné rozhodnutie o
umiestnení stavby a o stavbe musí byť vedeny stavebn1 denník.

15/ Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebn1 materiál uložen; na pozemkoch, ku kton- m
má vlastnícke alebo iné právo.

l6l Po cel dobu v1 stavby musia b zabezpečené podmienky pre q kon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávan1 autoľsk; dozor projektanta.

17l Stavebník je povinn zabezpečit', aby počas ľealizácie stavby nedošIo k zasahovaniu do
vlastnícĘch alebo in ch práv dotknut ch pľávnicĘch, alebo fyzicĘch os b. V prípade
potreby stavebníka vstupovat' na cudzie pozemĘ je stavebník povinn zabezpečíť písomn
dohodu s jeho vlastníkmi.

l8/ Stavebník je povinny zabezpeěiť dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, poěas realizácie
stavby tak, aby nebola narušená pohoda b1vania v okolí stavby.

19/ Stavebník je povinny zabezpeěiť pravidelné čistenie komunikácií v bezprostľednom dotyku
riešeného zemia, tak aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované resp. trvalo poškodené'

20l Stavebník je povinn1 zlikvidovať zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení u- stavby a
preberacieho konania.
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Żll v prípade, že pri realizácii d jde k zvláštnemu užívaniu verejného pľiestranstva, je potrebné
poźiadať tunajší ľad o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopávkov; ch prác)
vzmysle $ 8 ods' l zźtkona č,. 1351196l Zb. opozemn; ch komunikáciách vznení neskoľších
pľedpisov, a to spravid|a 4 Ężdne vopred.

B) PoDMIENKY vYPLÝvAJucr, zo sTANovÍSK DOTKNUTÝCH oRcÁľov :
SC-oSZP-2019l0l1622 zo d a 10.07 'Ż0l9 :

Z hl'adiska odpadového hospodáľstva oľgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva nemá námietĘ
k predmetnej žiadosti za dodrżania nasledovn; ch podmienok:

o Dľžiteľ odpadu je povinn; uplatniť hieľarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v $ 6
zäkona č) 79l20l5 Z.z' o odpadoch,

o Dľžitel' odpadu je povinn; správne zarudiť odpad alebo zabezpeěiť správnosť zaradenia
odpadu v srilade s Vyhláškou MŽP SR č,. 36512015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katal g
odpadov,

. odpady sa m Žu uložiť len na riadenli skládku pľevádzkovanti na zźtk\ade rozhodnutia
pľíslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,

o Skladovanie q kopovej zeminy tak akoje uvedené v $3 ods. 18) zákona o odpadochje možné
len na zźtklade slihlasu príslušného oľgánu štátnej správy odpadového hospodáľstva v srilade s
$97 ods' l) písm. v) zákona o odpadoch,

o Priestory shižiace na zhtomaŽd'ovanie odpadov musia spĺĺať požiadavky ustanovené $ 8
Vyhlášky MŽP SR č). 37I/20l5 Z.z., ktorou sa vykonđvajťl niektoré uštanovenia zttkona
o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźtkona o odpadoch považuje za ztlväzné stanovisko pre čely
rizemného konania podl'a zákona č,' 50/1976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskoľších predpisov, nenahrádza povolenie, s hlas a nieje rozhodnutím podlh pľedpisov o spľávnom
konaní.

2. okĺesny rad Senec-odboľ starostlivosti o životné pľostľedie-risek ochrany príľody a kajiny ěj'
OU-SC-OSZP-2019/194/IM zo d a 03.01.2019 :

l. Stavba sa navrhuje umiestniť mimo zastavaného zemia obce a v zemí, pľe ktoľé platí prq stupe
ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona
2' Re alizácia stavby nep redstavuj e č inno sť p o d lä zźtkona v zemí zakázan .

3' Navrhovanou stavbou nebudli dotknuté záujmy lizemnej, druhovej ochrany ani ochrany drevín
a nevyžaduje si vydanie predchádzaj ceho s hlasu osobitn1m rozhodnutím orgánu ochrany pľíľody
a kľajiny.
4. V prípade v1 kopoq ch prác v blízkosti dľevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010
ochľana prírody _ ošetrovanie, udržiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.l pri stavebn ch
prácach sa drevina chľáni celá (koruna, kme ' kore ová s stava) pred poškodením. Pri používaní
stavebn; ch mechanizmov, nástrojov a pom cok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.
Vzelenom páse ukladať potrubia akáble vo vzdialenosti l,5 m od osi stľomov. V; kopové práce
v blízkosti stromov a kríkov sa budri uskutoěliovať ruěne s d razom na ochranu ich kore oq ch
systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existuj cich drevín. Narušené trétvnatépoľasty budri upravené
do p vodného stavu s opätovn1 m zatrźpnenim.

SC-OSZP/2O19/002048/V-5/Ke zo d a 08.01.2019 :

Navrhovaná investícia je z hl'adiska ochľany vodn ch pomerov moźná za splnenĺa nasledovn ch
podmienok:

l./ V stavba musí byť v slilade s Úpo obce Miloslavov
2./ Budri dodržané príslušné ustanovenia zělkona č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
37211990 Zb. o pľiestupkoch v zneni neskorších predpisov (vodn; zákon), ust. Vyhlášty tvĺŽľ SR
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č,.55612002 Z.z' o vykonávaní niektoq ch ustanovení vodného zźtkona, spolu s visiace pľávne
predpisy a technické noÍTny.
3./ Pri realizácii stavby żiadame rešpektovať všetky jestvujrice inŽinierske siete a ich ochranné
pásma' ľesp. zohlädnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovatel'ov.
4.lY pľípade' ak stavba zasahuje do rizemia záv|ah, treba predložiť stanovisko Hydromeliorácii, š.p.
BA.
5./ V prípade, ak sa stavba bude nachádzať na pobrežnych pozemkoch, v inundačnom zemí
a v ochrann ch pásmach vodárensk; ch zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej
päty ochľannej hrádze treba požiadať o srihlas oľgán štátnej vodnej správy v zmysle $ 27 ods. l písm.
a) vodného zákona.
Toto vyjadrenie nie je ľozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie' ani s hlas orgánu
štátnej vodnej spľávy vydávané podl'a vodného zttkona a podlä $ 73 ods. 17 zákona č:' 364/Ż004 Z.z'
o vodách a o Zmene zźlkona SNR ě. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších pľedpisov
(vodn; zákon) sa povaŽuje zazá.ľ'ázné stanovisko. Podl'a $ l40b zétkonač,' 50/1976 Zb. o ĺlzemnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znęní neskorších pľedpisov je obsah záľväzného stanoviska pľe
spľávny oľgán v konaní podl'a tohoto zákona záväzny.

4. okľesnÝ rirad a lesnÝ orlhoľ č i oII-sC-pĺ 'o-?ilq/1 519/Han z.o d a
Ż9.0|.2019:
Pred realizáciou stavby treba potiadať o trvalé (doěasné) od atie polhohospodárskej p dy na
nepolhohospodáľske pouŽitie alebo o stanovisko podl'a $ l8 podlä zttkona SR č. 5712012 Z'z., ktoq m
sa mení a dopl a zák. ě. 220/Ż004 Z'z. o ochrane avyużívaní pol'nohospođáľskej p dy a o Zmene
zźtkona č,. Ż45/2003 Z.z' o integrovanej prevencii akontrole zneěisťovania Životného prostredia
a o zmene a doplnení niektoq ch zákonov.

5 RVŚrs rrĺriqĺĺľenip ?ĺ77Di19/Th zn rl q l' n, 
'nĺ 

o '

K umiestneniu ,,FTTH SC Miloslavov IBV Rz l3-I*, Miloslavov" nebudeme mat'námietĘ, len ak
bud splnené nasledovné podmienky BVS:

l. AkrikolVek stavebn alebo inli ěinnosť v tľase verejného vodovodu a verejnej kana|izźrcie,
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupľáci a podl'a pokynov príslušného
pľacovníka BVS, Divízia distľibricie vody (d'alej len ,,DDV") (p' Hájovsk , kontakt: 0902 964
455) aDivizia odvádzania odpadoq ch v d (d'alej len ,,DooV") ( p' Valek, kontakt: 0903
ss7 077).

2. Pri akejkolVek stavebnej alebo inej ěinnosti, pri ktorej by mohlo d jsť ku kolízii
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme ľešpektovať naše zariadęnia a ich pásma
ochľany vrátane všetk; ch ich zariadení a sričastí podl'a $ 19 zákona ě.442/2002 Z.z'
o veľejn; ch vodovodoch a verejn ch kanalizźrciäch.

3' V trase vodovodu akanalizźrcie, vľátane pásma ochrany' je zakázané vykonávať zemné pľáce,
umiest ovať stavby a objekty trvalého chaľakteru, umiest ovať konštrukcie alebo iné podobné
zaľiadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujri prístup k veľejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohľoziť ich technick1i stav, vysádzať twalé porasty,
umiest ovať skládky, vykonávať terénne ripravy a podobne.

4. Z d vodu urěenia presnej polohy vodohospodárskych zaľiadęní vzhl'adom na navrhovan
stavbu je potľebné vyt1 čenie smeľu a v šky verejného vodovodu, veľejnej kanalizácie
a s visiacich zariadeni v teréne podl'a zákona ě' 442/Ż002 Z'z' o verejnych vodovodoch
a veľejn; ch kanalizáciách v znení neskorších pľedpisov. Uvedenri službu, resp. Žiadosť
o vyt'- ěenie, odporučame objednať cez podatel' u BVS na zźlk|ade objednávky na práce
(tlačivo nájdete na našej webovej stránke rvvvrv.bvsas'sk alebo v kontaktn; ch centrách).

5. K objednávke na vyĘ čenie existujriceho veľejného vodovodu alebo kanalizźrcie je potľebné
doložiť situáciu širších vďahov a k piu katastrálnej mapy so zákľesom verejn1 ch
vodohospodárskych zaľiadení v danej l okal ite.

6. Pri tesnom sribehu a kriŽovaní inŽinieľskych sietí s verejn mi vodohospodárskymi
zaľiadeniami je potrebné dodrźať STN 73 6005 o priestorovej pľave vedení technického
vybavenia, vľátane jej zmien a dodatkov.
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'7. V kopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri kriŽovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom q kope. Pri zemn; ch pľácachje potľebné v plnom
rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov akanaIizźrcií, aľmatriry'_ poklopy' šächty,
signalizaěné zariadenia, pľenosy' jestvuj ce objekty a pod' odkryté miestá na vbäovodnych
potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušn1 pľacovník DDV a DooV.

8. Zabź|enie q kopoq ch prác žiadame v dostatoěnom ěasovom pľedstihu nahlásiť pľíslušnému
pracovníkovi DDV a DooV.

9. Pľi zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemn; ch komunikácií alebo in; ch stavieb
v ochrannom pásme je stavebník, v zźnjme ktorého sa tieto zéłsahy vykonávaj , iovinn; na
svoje náklady bezodkladne prisp sobiť novej rovni povľchu terénu všetĘ' zariaáenia
a príslušenstvo verejného vodovodu a veľejnej kanalizźrcie majrice vďahkteľénu, k pozemnej
komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce m že stavebnik vykonávať iba so srihlasom
vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, pľípadneprevádzkovatel'a.

K 
-objednávke 

na vyq ěenie existujriceho veĘného vodovodu alebo kani|izácieje potrebné doloŽiť
infoľmatívny zákľes GIS BVS, ktoĘi' Vám zasielame v pľílohe.
BVS si vyhľadzuje právo zmeny vyjadrenia na zźtklade novozisten1 ch skutoěností.

6. Západoslovenská distribučná.a.s. zo d a 18.0l.20l9 :

Srihlasíme za predpokladu splnenia nasledovn; ch podmienok:
1. Nakol'ko vo Vami navľhovan ch tľasách uloženia optickej lcĺblovej siete dochádza ku

kľĺžovaniu a s behu s 22 kV káblorr m vedením spojovacieho polla liniek č'. 228-437
a mĺestnym distribučn m NN káblov m vedením žiadame d ľäzne dodľžanie nižšie
uveden ch podmienok.

2' Ziadame ľešpektovať všetky eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovens1ľá
distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľannđ pásma pod $ 43 zákona
č..25ll20l2 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel' Zakresl'ovanie sietí je *ozné vykonať pre zaľiadenia
VN a NN na tíme správy energetick; ch zaľiadení VN a NN Bratislava _ mesto, Éraničná č.14'
pľe zariadenia WN azariadeniaoznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova č.3'

3' Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetk;ch VVN, VN a NN vedení definovan;ch podl'a
$ 43 Zźtkona o eneľgetike č:. 25l/20l2 Z.z. a o zmene a doplnení niektor1 ch zákonov, s ktoryimi
osoby a mechanizmy vykoĺávajrice práce srivisiace so stavebn; mi prácámi danej stavby 111- zu
pľísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonáť poučenie (oboznámenie)
všetk) ch os b vykonávaj cich činnosť alebo zdržujílcich sa na stavbe, o pravidlách bezpeěnosti
pľáce v blízkosti vVN, VN a NN vedení.

4. Pred zač,atím zemn ch prác na energetick1 ch zariadeniach budovan; ch v tejto stavbe je potrebné
v navľhovan; ch trasách požiadať o presné vyĘčenie a identifikovanie káblov pätriacich
spoločnosti Západoslovenská distribuěná'a.s.

5. Pri križovaní a s behu zariadení budovan;ch v rámci horeuvedenej stavby s distribučn1mi
sieťami spoločnosti Západoslovenská distribuěná, a.s. dodržiavať ustánoveniá normy STN 73
6005.

6. Zemné práce - pri kriŽovaní a s behu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribuěná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zv šenou opatľnosťou - ruěn; m sp iobom. Pri pľácach dodľžiavať
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušn; ch STN'

Toto stanovisko nenahrádza vyjadľenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distľibuěnĺá/Západoslovenská energetika, a.s.
Za detailné, technické riešenie v zmysle platn ch predpisov a STN zodpovedá projektant.

7 ŚPPąa i TD/IJs/ÔÔn9'nn.1ol 
^^ 

-^ Ä ą ĺ1 o1 ?Ôĺo.
Srihlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrżanianasleduj cich podmienok:
vŠEoBEcNÉ PoDMIENKY:
- Po postidení predloženej pĄektovej đokumentácie vyššie uvedenej stavby konštaĘeme, že

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s äxistuj cimi piynárensk;mi zaľiadeniami
v správe SPP-D,'

- stavebník zabezpeč,í vypľacovanie projektovej dokumentácie pre riěely stavebného konania alebo pre
konanie podl'a in] ch právnych predpisov, podlä podmienok uveden; ch v tomto vyjadrení,
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- stavebník je povinn] pred zač,atim stavebného konania predložiť projektovri dokumentáciu pľe riěely
stavebného konania alebo pľe konanie podlä in1 ch právnych pľedpisov' na pos denie SPP-Ď,

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

r Rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynáľensk ch zaľiadení a{alebo ich ochrann; ch ďalebo
bezpeěnostn ch pásiem,

o Pľi s behu a kľižovaní navrhovan; ch vedení s existujricimi plynárensk ,mi zariadeniami
dodľžal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 600j aTPP 906 0l,

o Zabezpečil vypracovanie v kľesu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vďahu
k existujricim plynárensk; m zaľiadeniam,

o Zabezpeěil vypracovanie situačného vykľesu so zakreslením všetk; ch sribehov a kľižovaní
navrhovan] ch vedení s existujricimi plynárenskymi zariadeniami,

o Zabezpečil vypracovanie detailn1 ch q kresov všetk1 ch slibehov a kľiŽovaní exisĘťlcich
plynárensk; ch zariadení a navrhovanou stavbou.

- k technickému ľiešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
OSOBITNE PODMIEITIKY:

- žiadne

R ]VíTaLIT Y cnnl sľn rrrlią.l.o-i . EłÁ-oÔ1ÁDn1o -a ÄÁo nl ?nĺo
- ned jde ku stľetu PTZ prevádzkovateľa oľange Slovensko a.s., Metodova 8, 82l 08 Bratislava
- dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č' BA-00l6 /2Ol9 zo d a 03.01.20l9

9. Krajsky pamiatkovy rirad Bľatislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2O19/l3336-2l39922lPRA zo
d a23.05.2019:
S hlasí s umiestnenim areaIizttciou stavby, ktorá sa nedoĘ ka národnej kult rnej pamiatky evidovanej
v Ústľednom zozname pamiatkového fondu sR a nenachádza sa na iámiatkovom ínemi,
s podmienkou:
- V prípade aľcheologického nálezu nt ezca alebo osoba zodpovedná za vykonźtvanie pľác podl'a

ustanovenia $ 40 ods.2 a3 pamiatkového ztlkona oznámi nález KPÚ BA aná|ez ponechá bezo
Zmeny aŽ do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne sp sobilou osobou.

Toto zéĺv'đzné stanovisko po uplynutí tľoch rokov odo d a jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo
kjeho použitiu na čel, na ktoľé je určené. Je podkladom pre vydanie ľozhodnutia pľíslušn1 m
stavebn m riradom v rizemnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

l0.Ministerstvo obľany SR. agentílľa správy majetku. vyjadrenie čj' ASM-50-3376/20I8 zo d a
07.01.2018:
S realizáciou akcie podl'a predloŽenej dokumentácie slihlasíme pri splnení nižšie uveden; ch
podmienok. Investor /projektanť je povinn infoľmovať o q chto podmiénkach príslušn; inemny
orgźtn a stavebn; riľad'
Spojovacie káble ani iné inŽinierske siete vo vlastníctve vojenskej spľávy nie sri v priestore stavby
evidované.
Vyjadrenie p|ati za predpokladu, Že ned jde ku zmenám v hlavn1ch paľametroch stavby ( situovanie,
zvyšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva roky a to s časne pľe všetky d'alšie stupne projektu i pre všetky d'alšie konania'
Na jeho zźtk|ade je možné vydať zemné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investoľ (projektant) je povinn; doručiť ho v odpise všetk; m d'alším orgánom a organizáciám, ktoré
budri na akcii zainteresované, aby sa zabránilo d'alšiemu prerokovaniu.

ĺl pRC)GRFS-TŚ srn erĺrenie za ĺ1 ą )Q .01 tnt o.
Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme,žev danej oblasti obec Miloslavov, katastrálne zemie
Miloslavov, parc. ě. bez uvedenia v žiadosti, ntzov stavby ,,FTTH-SC Miloslavov IBV_RZI3-I.,,
nemáme poloŽené rozvody káblového distribučného systému.

š n wrliłárenie Ě i ?nĺ 1-1 111^l1ll1o -^ ,{'x^ 
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Po preverení predloženej dokumentácie adostupn; ch mapoq ch podkladov Vám oznamujeme, že
trasa optickej siete stavby ,'FTTH_SC-Miloslavov_IBV-RZ13-II,V" v k.ťl. Miloslavov sa nachádza
v záujmovom rizemí vodnej stavby ,,ZP HŽo II'*, Čs z st*. časť śtvrtok na ostrove Ż2 (evid. č)' 5202
133 007) v správe Hydľomeliorácie, š.p. Stavba zźlvlahy bola daná do užívania v ľ. 1968 s celkovou
v merou 1 470 ha' V trase optickej siete sa podzemné rozvody závlahovej vody nenachádzaj .

V prílohe Vám zasielame situáciu v M l:4 000 s oľientaěn:ŕm vyznaěením části záujmového ťlzemia
záxlahy, podzemného závlahového potľubia, riešen1 ch parciel a navľhovanej trasy ST. Závlahov
stavbu _ záujmové zemie zźtvl'ahy Źiadame rešpektovať.

13. Slovak Telekom.a.*.. vyjudreni" č. 6611913680 
"o 

d u l6.05.2019 ,

- Pľe vyznaěené záujmové rizemie ned jde do sĘku so sieťami elektronick;lich komunikácií ( ďalej
len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. ďalebo DIGI sLoVAKlA, s.r.o.
-Počas ľealizźrcie stavby dodrźať podmienkyuvedenévstanoviskuč' 6611913680 zod a16.05.2019

ĺ1 í^|p II^77 v DpzinL'' cŕa-n.'ioL^ c If7-Dv1-1fiĺ a/nnĄ" 8-2 á o AQ nl 
'nla- nemá pripomienky

Uradu pre reguláciu elektľonicĘ ch komunikácií a poštoqch služieb, odboľu technickej ľegulácie
(d'alej len ,,tiľad") bol d a 23 ' mája Ż0l8 doruěen1 Váš list ,,Žiadosť o potvrdenie skutočnostť'.
V uvedenom liste ako podnik v zmysle príslušn1 ch ustanovení zźlkona č. 35112011 Z.z.
o elektronick; ch komunikáciách v zneni neskorších predpisov (d'alej len ,,ZEK") żiadate, aby rirad na
zák|ade podkladov o splnení oznamovacej povinnosti, na základe rozhodnutí ľadu alebo podkludon
z elektronického zberu dát (d'alej len ,,EZD.), vydal pofurdenie skutoěností ułźĺdzan,ch
v predmetnom liste:
Urad Ę mto potvrdzuje:

- Spoloěnosť Slovak Telekom, a.s., IČo: 35736469 si splnila oznamovaciu povinnosť podl'a ZEK.
_ Rádiové siete spoloěnosti Slovak Telekom, a's. sl žia na poskytovanie služieb s použitím
frekvencií pridelen] ch individuálnym povolením, že rádiové siete podniku sli určené na
poskytovanie služieb s použitím fľekvencií pľidelen1 ch individuálnym povolením pľe celé lizemie
Slovenskej republiky.

_ Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. poskytuje svoje siete na celom zemí Slovenskej republiky,
pokrytie zemia Slovenskej republiky sieťami spoloěnosti Slovak Telekom, a.s' je zidaj'ov EZD
v tabul'ke ,,Infraštruktrllra a prevádzka siete"

Pokrytie rizemia SR
signálom

Pokrytie obyvateľstva SR
signálom

Ukazovateľ

Úua;e ł 3L.Lz.2o17

8

7

č. riadku

91.5

99.0

Sieť GSM
% pokrvtia

43.5

80.9

sieť UMTs
% pokrytia

62.5

89.0

sieť LTE

% pokrvtia

tabulka Infraštruktrira a prevádzka siete

- Prostredníctvom sietí Slovak Telekom je poskytovaná univerzálna sluŽba v rozsahu ľozhodnutia
riradu ě. 3l25/oTV20l2 z25' j laŻ0l2 (https://rvrvrł,.teleofŤ-.gov'sk/ĺlatďt-ilesi2964l .pclt)

- Podlä dajov z dotazníka ě. l EZD, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. poskyuje verejnri telef nnu
sluŽbu. Plnenie povinností podlä s 4l ZEKsa v EZD nesleduje.

- Spoloěnosť Slovak Telekom, a.s., má ako podnik poskytujrici verejn sieť podl'a $27 ZEK právo
a na požiadanie iného podniku poskytuj ceho verejnri sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí,
a ak je to uskutoěnitelhé, na zák|ade zmluvy o prepojení prepojiť svoju sieť so sieiou ziáaa;tceľlo
podniku.
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Urad eviduj e Zoznam zmlriv o pľepojení jednotliq ch podnikov a zveĘ uje ho na webovom sídle
radu: https://rvlvrł,.teleoff . gov'sk/zml trr,.v:-cl-pľepojen i/

- Spoloěnosť Slovak Telekom, a.s. poskytuje vysokon-chlostné verejné elektronické komunikačné
siete na základe technol gie optick ch vlákien alebo prístupové siete FTTH ( s aktuálnym
pokrytím domácností 25 %k3l.12.2017)' 3G alebo 4G, ktoré sri sriěasťou siete novej generácie.

Po pľeštudovaní a posridení dokumentácie pre vydanie zemného ľozhodnutia okľesny rad Senec
dospel k záveru, Že uvedená dokumentácia nemusí obsahovať ridaje o ľiešení požiadaviek na stavbu
zhl'adiska civilnej ochrany. Ztohto d vodu okľesn ľad Senec srihlasí svydaním rizemného
rozhodnutia na stavbu FTTH SC Miloslavov IBV RZ13-I.

okľesn1 dopľavny inšpektorát
nasledovnych podmienok:

s predloženou pľojektovou dokumentáciou za splnenia

_ stavba bude ľealizovaná v zmysle príslušn ch ustanovení zákona č). 135/196l Zb' o pozemn; ch
komunikáciáchv znęní neskorších pľedpisov a noviel,,

- pri pľácach nesmie d jsť k zamedzeniu prístupu k pľil'ahl m nehnutelhostiam a k objektom,,
' Zabezpeěiť, aby v kopov materiál nefuoril prekážku v CP, resp' chodníku,,
- Všetky ľiešenia stavby s chodníkom' ľesp. komunikáciu riešiť prekľytím ryhy,
- Po celej dlžke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fuzické zźtbrany (zźhrad|ie),
_ V prípade zźtberu veĘného pľiestľanstva alebo ztsahu do cestn; ch komunikácií žiadame pred

zač,atím prác predložiť projekt organizácie dopľavy počas v stavby (projekt doěasného dopravného
značenia), najnesk r 30 dní pred jeho zaćatím,

- toto stanovisko nenahrádza povolenia in1 ch správnych a dotknut- ch oľgánov aorganizácii ap|atí 6
mesiacov od vydania. Akákol'vek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok neplatnosť
stanoviska ODI SC,

- oDI Senec žiada, aby bol včas informovan1 o pľípadn ch zmenách v srivislosti s predmetnou
stavbou.

okresn; dopravn; inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknuĘ mi orgánmi
a organizźrciami v pľípade potreby riešenia aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite
na prípadné zmeny, pľavy alebo doplnenie tohto stanoviska'

l8. MV SR. sekcia ITB. odbor telekomunikácií. stanovisko č. SITB_oT4-20l9l000274_074 zo d a
16.01.2019:
V záujmovom ilzemí pre rea|izźrciu budricej stavby ,,FTHT_SC-Miloslavov IBV_RZI3-I",
v katastrálnom lizemí Miloslavov, na pozemkoch s parceln; mi ěíslami uvedenymi v dokumentácii,
nemá MV SR Žiadne vlastné telekomunikačné siete. Správca telekomunikačnej siete MV SR
k predloženej dokumentácii nemá Žiadne v; hľady, požiadavky, pripomienky ani pozme uj ce návrhy.

I R Aoilita wnrĺÁľencLá snn c f rr wwinĺlľenie ě Ôp-t oloÁlo111(| -n rl o ĺ o 6 )n1g
K umiestneniu a k stavbe ,,FTTH_SC_ Miloslavov-IBV RZ13-II,V" nemáme námietĘ, ak budťr
splnené nasledovné podmienky:

o Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pľi ktorej by mohlo d jsť ku kolízii
s vodohospodárskymi zaľiadeniami požadujeme rešpektovať všetky zariadenia a ich pásma
ochrany vrátane všetk ch ich zariadení a sliěastí podl'a zákona č)' 442/200Ż Z.z. o veľejn ch
vodovodoch a verejn; ch kanalizáciách.

o Akákol'vek stavebná činnosť m že byt'vykonávaná iba so srihlasom AVS, v spolupráci s AVS
a podl'a pokynov pracovníkov AVS.

o V trase vodovodu akanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakánané vykonávať zemné pľáce,
umiest ovať stavby a objekty trvalého charakteľu, umiest ovať konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujri pľístup k verejnému vodovodu alebo
veľejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohľoziť ich technick; stav' vysädzať trvalé porasty,
umiest ovať skládky, vykonávaťteľénne pravy a podobne.
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o Presn polohu vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na predmetn stavbu je potľebné
vyb čiť v teľéne podľa zákona ě' 442ĺ2002 Z.z. o veľejn1ich vodovodoch a verejn; ch
kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uveden službu si objednávate v AVS.

o Pľi tesnom s behu a kľižovaní inžinierskych sietí s verejn mi vodohospodárskymi
zariadeniami je potrebné dodrźať STN 73 6005 a pľiestorovej prave vedení technického
vybavenia vľátane jej zmien a dodatkov'

o Vykopové práce v pásme ochľany vodohospodárskych zariadení a pľi kľižovaní s nimi
požadujeme vykonávať ruěne, v otvorenom v;kope. Pri zemn; ch prácach je potrebné v plnom
rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov akanalizźrcií, armat ry, poklopy, šachty'
signalizačné zariadenia, prenosy' jestvujrice objekty a pod' odkryté miesta na vodovodn ch
a kanalizaěn1 ch potľubiach musí pľed zásypom skontrolovať pľíslušn; pracovník AVS.

o Pľi zasahovaní do terén, vrátane zásahov do pozemn; ch komunikácií alebo in ch stavieb
v pásme ochrany je stavebník, v zálujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajli, povinn; na svoje
náklady bezodkladne pľisp sobiť novej rovni povľchu všetky zariadenia a príslušenstvo
verejného vodovodu a veĘnej kanalizácie maj ce vďah kteľénu, k pozemnej komunikácii
alebo inej stavbe. Tieto práce m že stavebník vykonávať iba so s hlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verej n ej kanalizáci e, pľípadne pľevádzkovatel'a.

AVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadľenia nazźtklade novozisten;y'ch skutočností.

2l.01.Ż0l9:
Ako vlastník ciest II. a III. triedy podl'a $ 3d ods. 2 zźtkona ě. 135/196l Zb. o pozemn; ch
komunikáciách (cestn1 zákon), v zneni neskorších predpisov sa nebudeme vyjadrovať k pľedloženej
pľojektovej dokumentácii nakolko navrhované tľasy optickej siete elektronick;ch komunikácií FTTH
sa nedo|.ikajri ciest vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.

1Ą D^^i^_Ál_^ ^^^k' D_^+:^ ''.';-á*^_i^ x 1c}/1Ô/1 ?/ŕ\cÍ -^ Ax^ ĺ < ^ĺ Ąŕ\ íl
I

Predmetná stavba sa nedoĘ ka ciest v našej správe, pľeto sa k danej stavbe nevyjadľujeme'

2|.okľesny rirad Senec-odbor CDaPK. vyjadľenie čj. SC-OCDPK-20I9/0024I2/VAR zo d a
09.01.2019:
Vzhl'adom na to, Že sa navľhovaná telekomunikaěná sieť ,,FTTH_SC_Miloslavov_IBV_RZl3_I"
nedoĘka żiadnej ľegionálnej cesty II. a III' triedy, pre ktoré sme cestn;m správnym orgánom nemáme
k predmetnej stavbe pripomienky.

22. Slovenská správa ciest Bratislava. stanovisko ě. SSC/7496/20l9123l01732 zo d a l l.0l.2019:
Z hl'adiska ochrany záujmov Slovenskej správy ciest nemáme k stavbe pripomienĘ. V záujmovom
inemi sa cesty a dopravné zariadenia vo vlastníctve a správe SSC nenachá zaj . Konkrétne
podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi komunikáciami je potrebné ods hlasiť s ich
správcom.

t2 E-^.^^+-l ^. D-^+:-l^. ĺrrriaá.a-io 
'n1o/I'TDI'I -^ sx^ Ír2 n 1 a^ĺÔ

oznamujem Yźtm, že v záujmovom izemi neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami spol.
Energotel, a.s., vzhl'adom na to nemáme k Vašej žiadosti tiadne pripomienky.

24. UPC BROADBAND sLovAK[A. s.r.o.. Bratislava. vyjadrenie zo d a 10.01.2019:
Na dotknutom mieste hoľe uvedenej stavby sa siete fiľmy UPC Broadband Slovakia s.r'o.
nenachádzaj . Voěi vydaniu zemného a stavebného povolenia nemáme námietok.

?5 ÔTNŚ qe Elĺąficląĺrą.^';.,{.^-:^x ĺo/'í| Ô -^ '{x^ ŕr? 
^ĺ 

an 1crI

- v záujmovom ťlzemí danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. S vydaním
zemného rozhodnutia srihlasíme bez pripomienok.

26. Slovanet. a.s.. Bratislava. vyjadrenie zo d a 02.01.2019:
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- v lokalite stavby sa nenachádzaj podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a's. Slovanet, a.s.
nemá pľipomienky k pľedmetnej stavbe.

27. 02 Slovakia. s.r.o.. vyjadrenie zo d a 10.01.2019:
V záujmovom zemí sa nenachádzajri siete' objekty alebo zariadenia v
K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním

Tra
UR-

ve oŻ Slovakia, s.r.o.
SP srihlasíme.

28. ZáPadoslovenská vodárenská spoloěnosť. a.s. Topol'čany. vyjadrenie č. 2030/2019/2 zo d a
09.01.2019:
V obci Miloslavov sa inžinierske siete vo vlastníctve' resp. prevádzke ZsVS, a.s. Nitľa nenachádzaj .

o stanovisko k hoľe uvedenej stavbe požiadajte Bratislavskri vodárenskťr spoločnosť, a.s'

29. obec Miloslavov. vyjadľenie č. HS-S20 l 8/04779 zo d a 29.0 l .2019:
obec Miloslavov nemá uložené v zemi žiadne zaľiadenia v trase stavby.

c) osoBrTNE PODMTENKY:
1. Navľhovatel' je povinn; pľed ľealizáciou v kopov1 ch prźrc zabezpečiť vyb čenie a oznaěenie

všetk ch podzemn; ch sietí a vedení a ich ochrann1 ch pásiem, pożiádať príslušn; cestn; správny
orgán o ľozkopávkové povolenie

2. V kopy chodníkov a vjazdov musia byť vhodne zabezpećené lávkami pre peších a mechanickou
zttbranou proti možnému lirazu, stavenisko musí byt' označ,ené dopravnymi znaěkami, tabul'ami,
zábranami av' straźn mi svietidlami, ods hlasen mi dopľavnou políciou, otvorené v1 kopy vo
vozovkách musia byt' opatľené bezpeěnostn m premostením a v nechránen1 ch ěastiach ěérveno
natľet'- m zźhradlím'

3. Navrhovatel' je povinn pri ľealizácii stavby dodľžiavat' čistotu a poľiadok podl'a YZN obce
Miloslavov.

4. Navľhovatel' je povinn čistit' stavbou znečistené pľil'ahlé komunilcácie.
5. Navrhovatel' je povinn zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pred v jazdom zo staveniska

na miestnu komunikáciu boli d klađne očistené a nedochádzalo k jej znečist'ovanĺu, čo by
mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.

6. V zmysle zákona č'. 35l/20Il Zb. z. o elektľonick;ch komunikáciách je uvedená stavba stavbou
verejnej telekomunikaěnej siete, pre ktoľri sa podl'a $ 56 písm. b) stavebného zákona stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje -,,Stavebné povolenie ani ohl senie sa nevyžaduje pri
nadzemn łch a podzemnych vedeniach elehľoniclrych komunikačn ch sietí, vr tąne ,porry"h o
vyĘčovacĺch bodov"' Právo uskutoěniť stavbu na dotknuĘch pozemkoch vypl;va żust. $ 66
zákona ć,. 35l/20ll Z.z' o elektronick; ch komunikáciérch s podmienkami, uveđen1 mi vo v1 ioku
tohto ľozhodnutia v bodoch Al aBl.

D) NÁMIETKY ÚčAsTNÍKov KoNANIA:
V zemnom konaní neboli vznesené żiadne námietky ani
ani dotknutych orgánov.

pľipomienky ričastníkov konania

E) PLATNosŤ Úznmľnrĺo nozHoDl[UTIA:
Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného zźtkonatri roky
odo d a, keď nadobudlo právoplatnosť; nestľáca však platnosť, pokial' bude v tejto lehote podaná
žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti rizemného- rozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods'3)
stavebného zttkona pľedlžiť na žiadosť navrhovatel'a podanri v primeranej lehote pred uplynutím
lehoty jeho platnosti. Územné ľozhodnutie je v zmysle $ ło oa..łi stavebné o zźkoná zźtvázně aj pre
právnych nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatn ch častníkov zemného konania.
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Od vodnenie:

Navľhovatel' : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská28,817 62 Bľatislava, lČo: gs 763 469 v zast.
TTL Group' s.r.o.' Sládkovičova 183147,95'7 0l Bánovce nad Bebľavou, podal d a 1t '04.2019 na
tunajší stavebn ľad návľh na vydanie ľozhodnutia o umiestnení líniovej stavby :

''FTTH_sc_Miloslavov IBV-RZ13-II'V", na pozemkoch podl'a registľa ,,C" paľc. č. 148/300,
148ĺ306, 148lŻ56, 148lI2l, l48ll20, l48ll17, l48/lŻ2, 148/118, l48l123, I48/llg, 148ĺ28l,
l48/Ż84, 148ĺ287, 148/426,l48l427 a I48l428, k. ' Miloslavov.

Právo uskutočniť stavbu na dotknut'-ch pozemkoch vypl;va z ustanovení $ 66 zźlkona ě'
35l/20|1 Z.z' o elektronick; ch komunikáciách s podmienkami, uveden mi Vo v1ľoku tohto
ľozhodnutia v bodoch N aBl. Slovak Telekom, a's. je v zmysle $ 5 ods. l zźtkona čl. 35ll20ll Z.z.
o elektronicĘ ch komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej |en ,,ZEK") Podnikom, ktoq si
splnil oznamovaciu povinnosť podlä $ 15 ZEK - predložené stanovisko Úradu pre reguláciu
elektronick; ch komunikácií a poštoqch služieb' odbor technickej regulácie pod ě. 6/oTNŻoI8-Ż73
zo d a 13.06.2018. Ako podnik má podl'a $ 139 ods. l písm. c) stavebného zákona iné právo k cudzím
nehnutelhostiam vypl;vaj ce zosobitného predpisu. T1mto in1 m právom je zźlkonné vecné bremeno
podl'a s 66 ZEK, ktor je osobitn; m právnym predpisom lex specialis' Slovak Telekom, a.s. ako
podnik, ktoq poskytuje verejn sieť, je vo veľejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnen
vyużivať cudzie nehnuteľnosti za dodrżania podmienok podl'a ustanovení s 66 ZEK.

V zmysle zttkona č,. 35llŻ0l1 Zb. z. o elektronick; ch komunikáciách je uvedená stavba stavbou
veľejnej telekomunikačnej siete, pľe ktoru sa podl'a $ 56 písm' b) stavebného zákona stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje - ,,Stavebné povolenie ąni ohl senie sa nevyžaduje pri
nadzemnych a podzemnych vedeniach elektroniclEch komunikačn ch sietí, vr tane opornyci a
vyĘčovacích bodov".

D om podania návrhu bolo začaté zemné konanie o umiestnení predmetnej stavby.
Začatie rizemného konania bolo oznámené častníkom zemného konania a dotknuĺ- m

oľgánom oznámením verejnou vyhláškou č,j.2950-58B6lŻ0l9/I<K zo d a 24'07.Żol9, vyvesené na
ľadnej tabuli d a 25.0?'Ż019 po dobu 15 dní, zvesené d a 08.04.20l9. V zemnom konaní neboli

vznesené źiadne námietky ani pripomienky ěastníkov konania ani dotknuĘ ch orgánov. Stanoviská
a požiadavky ťrěastníkov konania a dotknuĘ ch oľgánov, uplatnené v tomto zemnom konaní, boli
pľesk mané, skoordinované a zahmuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V zemnom konaní stavebn; rad pľesk mal návľh a priložené doklady v zmysle ustanovení $$
37,38 stavebného zákona priěom zistil, že umiestnením stavby nebudli ohrozené verejné záujmy, ani
ohrozené prźwa a právom chránené zźlujmy ostatn; ch častníkov rizemného konania. Svoje stanoviská
oznámili: oÚ Senec, odbor SoŽP- sek oH, lisek oPaK, sek ŠVS, oÚ Senec _ po"..kou1 a lesn;
odbor, BVS' a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s. Bľatislava, SPP distrib cia, a.s.,
Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Piešťany, KPÚ Bratislava, Mo SR -ASM Bratislava'
PROGRES-TS, s.ľ.o. Bratislava, Hydromeliorácie, š.p. Bľatislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava,
oRÍIaZZ v Pezinku, Urad pľe reguláciu elektron. komunikácií a poštoq ch služieb Bratislava, oÚ
Senec-oKR, Mv SR ORPZ oDI Senec, MV SR SITB Bratislava, Agilita vodárenská spoločnosť,
s.r.o., Úľad BSK' Regionálne cesty Bratislava, oÚ Senec _ odboľ coapr, Slovenská siráva ciest
Bratislava, Energotel, a.s. Bľatislava, UPC, s'r.o. Bratislava, OTNS, a.s. Bratislava, Slovanet, a.s.
Bratislava, 02 Slovakia' s'ľ.o.' ZsVS, a.s. Topol'čany, obec Miloslavov.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle $ 40 ods.l) stavebného zákonatri
roky odo d a, keď nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokial'bude v tejto lehote podaná
žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti zemného rozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods.3)
stavebného zétkona predlžiť na žiadosť navrhovatelä podanťl v primeranej lehote pred uplynutím
lehoty jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle $ ło oa'.ł) stavebného zákoná zźtvazně aj pre
právnych nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatn; ch ěastníkov lizemného konania.

Na základe zisten;ch skutočností stavebn1 ílrad ľozhodol tak, ako znie vyroková časť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplaten; spľávny poplatok vo q ške 100.- Eur podlä
položky 59 ods.a)' bod Ż. zákona č,.l45/l995 Zb' o správnych poplatkoch, v znení neskoľších
predpisov.
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Poučenie:

Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7l/1967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v zneníneskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (.iuany- op'avn1 prostriedok), a to v
lehote 15 dní odo d a doručenia rozhodnutia. odvolanie .u pojánu na tunaisiu iu"" - obecn rad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov l8t

Rozhodnutie je po vyčeľpaní riadnych opravn; ch prostriedkov preskrimatelhé správnym s dom
podlä ustanovení Správneho sridneho poriadliu (záŘon 8,' tszĺzols z'z.1.

Milan Bad'a "/,starosta gśśé-r'

Rozhodnutie sa doľuěí :
rĹčastníci konania :

l/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská28,817 62 Bľatislava
2/ TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47,g57 0l Bánovce nad Bebľavou
3l Známym aj neznátmym právnick m a Ęzick,m osobám - všetkym častníkom konania podlä $ 36
ods.4 zákonač).50/19767'.z',ktorych vlastnícke alebo iné privakpozemkom a stavbám na nich
vrátane susediacich pozemkov a stavieb m žu byť inemnymrozhodnuiím priamo dotknuté

Toto ľozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a $ 36 ods. 4 stavebnéh o ztlkona v znení
neskorších zmien adoplnkov apodlä $ 26 ods. z żźkona8'llĺ:-9 Zb. osprźxnom konaní vznení
neskoľších predpisov sa vyvesí na radnej tabuli a zverejní na webovom sídle obce Miloslavov po
dobu l5 dní. Posledn1 de tejto lehoty je d om doručenia'

(ł)

1 ,,

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené d a: ! ł , { ' 7ł 4 1 Rozhodnutie bolo zvesené d a :

Pečiatka, podpis obec Milosla
Miloslavpv ls1'ooä Pečiatka'podpis

.ĺ 9004ŻMilos1avov
Čo, oo 3o4 948 DIČ: 2Cl?ł65278Ż

Na vedomĺe:
l. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,28,817 62 Bľatislava _ nemá ličinky doľučenia
2' TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, g57 ol Bánovce nad Bebravou _ nemá ričinky doruěenia

Pľílohy:
- situácia

overená PD pre ÚR

l3





Legenda:
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- navrhovaná trasa ST
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