
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

c j.su-3s0 9-60 s 7 12019/KK V Miloslavove 09.09.2019

Verejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENIE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podľa $ 117 ods.l zákona č,.5011976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zźtkon), podl'a $$
46,47 zźlkonač:.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), nazźlk|adę vykonaného konania,
podl'a $ 66 ods'l stavebného zákona v spojení s $ l0 vyhl.MZP sR č.45312000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zźlkona,

povol'uje

stavebné objekĘ : So.01 Rozvod Vl\[
Ps.01 Rekonštrukcia tľansfoľmovne Ts 0045-005

ktoľé sú sričasťou stavby: ,,Rozvody VN, Lokality Miloslavov RZ_I/II*

stavebný objekt : So.01 Rozvody NN
ktoý je súčasťou stavby: ,,Distribučné ľozvody NN, Lokality Miloslavov RZ_ll/IĽ'

stavebníkovi : Západoslovenská distľibučná a.s., čulenova 6, 816 47 Bľatislava, IČo : 36 36l 5l8
v zastripení LT INVEST' s.r.o.' Alžbetin Dvor l45Ż,9o0 42 Miloslavov, IČo:
5l 002 566, ktoľého zastupuje spoločnosť DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42
Dunajská Lużná

miesto stavby : na pozemkoch paľc. č,' 426172,426/60,4Ż6/6l,426162' 426163,426164,426165,
4Ż6 / 66, 426 l 67, 426 / 68, 4Ż6 l 69, 426 l37, 426 l 2IŻ, 5l4 l 2, 17 0 l23, L7 0 l20, 39 4,
426 / L08, 426 l l09 ; k.ú. Miloslavov

účel stavby : inžinieľske stavby (podl'a $ 43a ods.3 písm. i/ stavebného zźlkona)

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj
sU -27 60 - 2 6 8 9 /20 19 lI<Kzo dňa 09 .o5 .2o 19, právoplatné dňa 1 3.06.20 l 9.

Popis stavebných objektov:

SO.0l Rozvod VN
Je s tvuj úc i s tav, de mont áž e :

Popri ceste III/I054 prechádza jestv. vonkajšie vedenie 22 kY č,.ŻŻ8 3xAlFe 1l0lŻŻ, ktoľé na
paľcele 4Ż61108 mení smęr ponad súkromné paľcely, až po Cintorínsku ulicu, kde je ukončené na
stožiari č' 19 a zo stożiara je cez úsekový odpájač (Úo) napojená jestv. kiosková transfoľmovňa 630
kVA TS 0045-002 káblom v zemi. Na stoŽiari č. 18 vedenie pľechádza do zemného kábla 3x
NA2XS(F)2Y 240 cezĺJo a pokľaěuje smerom na Slnečnú ul' Zo stožiaľa č:' 34 je zemným káblom
cez UO napojená jestv. kiosková tľansfoľmovňa TS 0045_005. Vonkajšie vedenie 22kv sa od stoŽiara
č)' 33 až po stožiar č' l9 zdemontuje, vrátane podperných bodov.
Navľhovaný stav.'
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Na hranici lokaliĘ sa osadí nový priehradový stožiaľ ě.33, kde sa jestv' vonkajšie vedenie ukončía-cezÚo prejde do zemného kábĺa 3x NA2xs(F)2Y 240, do jestv. transformovne TS 0045_005'V trase kábla sa v priestoĺe plánovanej transformovne občianskě; uybuv"nofi ióü ulożi rezervntlslučka 30m, pľe napojenie TS. Ziransfoľmovne TS 0045-005 sa vyvedú dva káble 2x(3xNAzXS(F)2Y 240), ktoré sa uloźiaaž po Cintorínsku ul., kde sa káblovými spojkami pripoja na jestv.káble, jeden pre napájanie jestv. TS 00ł2-00 2, dľuhý p." '.". ślnečná ul'oV predpokladá so-_sučasným výkonom 160 [w. Tento výkon bude zabezpeč,ený zúčelovejtraĺsformovne pre oV. Transformovňa bude riešená v ľámci dokumentácie oV.Pľiehradový stoŽiar e. 3: j9 łn g,5l52 (a0) o celkovej aĺzke tl'sm (so základovým dielom). Vystľojísa vrcholovou konzolou.1]Y . dvojiými kotevnými Lolátormi SGH-25/E' Pod konzolou sa umiestnizvis|ý ýp oTEK 25/40o-v+Ko 
- 

s ľučným póhono. ĺnpj. raulové koncovky sa upevnia naprepäťové ochrany RAYCHEM - HDA-24NA-NRF, pouzite áko podpern é izolźtory odpájača' Káblena stožiaroch od zeme do výšky cca 3,5m sa budú clrrĺĺniľ ocelbvým krytom.
Uzemnenie: Vzmysle STN EN 50522, ćl.5.4.2,.u p." áoá.zu'i" dóvoleného doĘkového napätiavyłoná uznané špecifické opatrenie Ml.2 podl'a príiohy E' v;řJ:il;;*ilń. stožiaľa č. 33s úsekovými odpájačom sa vybudujú dva ekvipot"n"ĺĺoué kruhy, podlä výkľesul Z hl,adiska ochranypred bleskom ( STN EN 62305-3 ) je požadováný odpor uzemnenia RZ< l0 o, ktorý sa musí dodržať.Uloženie kdblov: Pod cestou č. IIVI054 komunikáciami sa káble vn u|ožia,do rúry Q 200 mm v hĺbkemin' l m, ľiadeným pretláčaním (pozri výl<ĺ.č:.z). Pľetláěanie Pl je so spoloěnými štaľtovacími acielbvými jamami distribučných roivodov pľe lokalitu.

Vo volhom teľéne a v chodníkoch db pieskového lôžka s krytím tehlou' do hĺbky 1 m ( Pozrivzorové priečne rezy).
Pri kladení káblov dodržať v zmysle STN 34 t050 tab. 12 minimálne vzdialenosti medzikáblami:

Zál<ladné tech nické úd aj e :

Rozvodnásústava: 3 - 50Hz,22kv/IT
ochľana pred úrazom elektrickým prúdom sTN EN 61936-|:20ll (33 2001)

Pred doĘkom źivých častí ěl. - umiestnením mimo dosahu
8.2.1.1
Pred dotykom neživých častí,. Uzemnením v sieť s izolovaným neutrálnym

Prostľedie: Pozriprotokol ě.1/So.01 
",."n"Ł?llää*:' 

l0 a STN EN 5022:2011

DôleŽitosť dodávky el' energie: Podlä STN 34 16l0 :3
Výkonová bilancia:

ľ":ľä:i'::dovanej 
lokality arezer\ĺy pre občiansku vybavenosť sa zvyšujú nároky na výkon

Celkové zaťaženiatľansformovne: TS 0045-005 Pi Pp
Lokalita RZ_l l/II spolu 1315,2 232,4
V osvetlenie komunikácií
Zvýšenie výkonu TS 0045-005 o
Jestv odbery TS 0045-005
TS CELKOM
oběianska vybavenosť
CELKOM

1,5 1,5

KW
kw

1316,7 233,9

160 80 kw
1476,',7 313,9 kw
250 160 kw

1726,7 473,9 kw

Jestvujúci stav:
Pre napájanie lokaliý sa predpokladávyužitiejestv' tľansformovne Ts 0045-005. Transformovňaje typ MRWb minibox s transformátorom 400 kVA. Pľiestoľ transformaěnej stanice je priestorovorozdelený na dve časti, časť transformátora, časť rozvádzač,a VN a časť rozłádzaěaNN. Všetky tričasti sú samostatne prístupné cez samostatné dvere. Súčasťou transformačnej stanice je ajpľefabrikovaná olejová vaňa. obsluha trafostanice je zvonk a. Montáž,, demontáŽ traisformátoľa je savykonáva po odstránení strechy. Rozvádzač,w (ÁĺB) po'o.tĺuu z dvoch prívodových polí ajedného
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vývodového poľa natransformátor' Prívod ŻŻkv je pľivedený zo stoŹiara č. 34 vonkajšieho vedenia
22kv zemným káblom, cezzvis|ý odpájač' Rozvádzač, AJE nie je možné doplniť ďalším pľívodovým
polbm. Rozvádzač, NN transformovne je so šiestimi qývodmi aje plne obsadený. Ztoho dôvodu sa
z transformovne zdemontuje : VN ľozvádzač, AJE, tľansformátor 40o kVA a NN rozvádzaě ANG.
V transformovni sa ponechá vnútorná elektroinštalácia, uzemňovacia sústava a bleskozvod.
Nový stav:

V priestoľe pre rozvádzač,22 kY sa osadí zapűzdrený plynom plnený rozvádzač, AJE, pozostávajúci
z troch polí káblových prívodov a jedným polbm pre qývod na transformátor (KKKT). Spínacie
zariadenie a prípojnice sú umiestnené v tesnom zapűzdľení, naplnenom plynom SF6' Zariadenie je
nepriepustné po dobu životnosti jednotky. Súčasťou rozvádzač,ov VN je jednotka pre kontrolu zhody
fáz. Kábęlové prívody tozvádzač,a AJE sú vedené spodom rozvádzaěov ěiŽe cez priestor
prefabľikovanej vane' Vývody sú tak isto vedené spodom. Priestor pre transformátor má samostatné
dveľe. Transformátor je umiestnený na ocelbvom profile, ktoý je pripevnený na zfüladovú dosku
transformačnej stanice Pripojovacie káble sú na svojej tľase pevne pľichytené v izolaěných dľŽiakoch
umiestnených na konštrukcii tľansformátorovej stanici. Pľiestor transformátora arozvtldzačov NN
a VN oddel'uje kovová konštrukcia rozvádzač,ov po celej šíľke.

V pľívodovom poli je osadený hlavný istiě QMl _ BLl000 s nastavenou nadprúdovou spúšťou na
hodnotu 800A, meracie transformátory prúdu, kontľolné meranie jednofázová atrojfázová zásuvka ,
statický kondenzátoľ na kompenzáciu jalového výkonu transformátora naprźtzdno, obvody na
osvetlenie transfoľmaěnej stanice. V;ývodové pole je osadené 8 ks poistkovými zvislými odpínaěmi do
400A. Na poistkové odpínače je možné pripojiť qývodové lkV káble do prierezu 24}mmŻ. Hlavný
istič je ovládaný ručne pri otvoľených dvęrách trafosformovne. Rozvádzaě po otvorení dverí má
všetky Živé časti zakrýé krytmi proti náhodnému dotyku, čím je zabezpeč,ené kľytie IP 20' Pľívodné
káble z transfoľmátora sú do rozvádzaěa NN pľivedené vrchom. Vývodové káble sri vedené spodom
cez prechodkové bloky. Utesnenie káblov, ktoľé pľechádzajű do vonkajšieho priestoľu, je riešené
zmľšťovac ím i hadicam i a rezew né otvory sa utesňuj ú gumenným i zźltkami'

V tľansfoľmovni je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, rea|izovaná vodiěom FeZn
30x4. Na ňu sú pripojené všetky kostry skľini, ocel'ové konštrukcie a ochranné vodiče, ako aj
armatúry skeletu, základovej dosky a vane' Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je
vyvedená na vonkajšie uzemnenie v šĘroch bodoch cez skúšobné svorky - sZI-sZ4, vybavené
mosadznými skrutkami. Pre uzemnenie tľansfoľmovne je navľhnutá mreżová' uzemňovacia sústava
pozostávajúca z pásu FeZn 30x4 a 4 ks uzemňovacích tyčí 2 m' Pľed vstupnými dverami sa uloží pás
FeZn 30x4 vo vzdialenosti lm od TS v hĺbte 0.4 m. Tento pás vfitraekvipôtenciálový prah. Na tuto
sústavu sa pripojí aj bleskozvod, ktorý riešený klasicky vodičom FeZn $8 mm, s jedným tyěovým
lapačom v strede pôdorysu strechy ' dvomi zvodmi a uzemnením cez skĺršobné svoľky sZ3,4
s ochranným uholníkom. Pre triedu ochrany LPS IV, boli vypočítané riziká, ktoľé sú niŽšie ako
predpísané.

Zá|<Iadné technické úd aj e :

Rozvodná sústava
Rozvod vn
Rozvod nn

3 - 5DHz,ŻzkvlIT
3/PEN - 50 rŁ,400v/TN_C
l /PE/I.ĺ - 50 Hz,230VITN-C-S

ochľana pred zásahom elektrickým prúdom
na strane vn - STN EN 61936-l:2011 :

Pred dotykom živých ěastí čl. krytom
8.2.1.1 zttbranou.
Pred dotykom neŽivých častí Uzemnením v sieť s izolovaným neutrálnym

bodom, kapit 10 a STN EN 5022:2011
na stľane nn - STN 33 2000-4-4I

- opatľenia na základnú ochranu (ochľanu pred priamym doĘkom): ěl.4llr.2
príloha A: Al-základnáizolźrcia živých ěastí

A2-zábrany alebo kryty
- opatľenia na ochranu pri poľuche (ochľanu pľed nepriamym dotykom): ěl.4l l.3

-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie- ěl. 411.3.l
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-samočinné odpojenie pri poruche - ěl' 411.3.2
-doplnková ochrana - ěl. 415

-prúdové chĺániče (RCD)_čI' 415'l
-doplnkové ochranné pospájanie- č|' 4l5.2Pľostredie: Pozri protokol č.l/PS.01

Kategóľia dôležitosti dodávky el. energie: STN 34 1610 : 3
Ikytie tľansformovne: IP23 D
Bilancia príkonu :

Celkové zať ażenia transform ovne :

Lokalita RZ_i 1/II spolu
Verejné osvetlenie komunikácií
Zvýšenie výkonu TS o
Jestv. odbery TS 0045-005

TS CELKOM
Navrhnuý je tľansformátoľ o výkone 630 kvA.

Celkové zať ażenia transformovne :

Lokalita RZ_t t/II spolu

1476,7 313,9 kw

Pi Pp

Pi
1315,2

1,5

1316,7

160

Pp

23Ż,4

1.5

233,9

80

KW
kw

kw

SO.01 Rozvodv NN:
Stavba rieši distribučné rozvody NN pre lokalitu Rz-lln' Z jestv ' transformovne TS 0045-005 sa

napoja 2 nové káble NAYY-J 4X240, ktoými .u nupo.ju pilierové plastové ľozvádzač,e R4 až R8.
Rozvody sa uložia vchodníkoch popri komunikáciacň. pre u""mn"ńi" jednotlivých rozvá,dzaěov sa
použije vodič FeZn 30x4, uložený v spoločnej ryhe s káblami.
Rozvody NN priestorov občianskej vybavenosti (oV) budú riešené v rámci dokumentácie pre oV.
(Pľípojlĺy NN pre objekty, z romódzačov R4-8 nie sú pľedmetom tejto dokumentócie. Pre prehľad
napájania sú vo výlłesoch nalĺreslené informatívne modroufarbou.)

lbjekĘ sa napoja káblami NAYY-J 4BX25, zrozvidzač,ov R4-8 samostatnými prípojkami'
ukončenými v plastových elektromerových pilierových ronádzačoch' Uloženie ŕautou jä možné
v spoločných káblových ryhách. ochranné vodiče rolz:łádzač,ov R4-8 sa pripoja na uzemňovací vodič
FeZn30x4 uloŽený v spoločnom výkope káblových ýh. odpoľ uzemnenia iožvádzaěov, vzhlädom na
pľevádzkové možnosti napájania Rz ś 5 o v zmysle STN 33 200o-4-4l ěl. N.2.3.l, ods. c'
Rozvody nn uložené v nových chodníkoch sa uložia v hĺbke 0,5 m, v prípade ulołenia do zelených
pásov v hĺbke 0,7 m v pieskovom lôŽku hľúbky 200 mm. Nad védenie sá ul,oží tehla a výstražná fólia.
Pod komunikáciou sa káble uložia do krugovaných rúr FXKVR ll0, do nĺuty t m vich chráničky.
Prechod káblov pod komunikáciou IIV1054 sa ľealizuje riadeným pľetláčaním'
Zárl<|adné technické rúdaj e :

Rozvodná sústava i 3/PEN- 50 Hz,4O0V/TN-C
ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom _ sTN 33 200O-4-4l

- Samoěinné odpojenie napájania č1. 4l l+ pľíloha N2
Dôležitosť dodávky el. energie podl'a STN 34 1610 : 3
Bilancia výkonu
V ľámci lokaliĘ sa pľedpokladá s výstavbou 24 plno elektrifikovaných ľodinných domov (RD)
s dvomi bytovými jednotkami (bj).

Počet bj. ' 48,0
Inštalovanýpríkon: 1315 kw
Priemerné zaťaženie od rodinných domov pre dimenzovanie vetvy:
( Rovnomern é zať ażenie )
Priemeľný trvalý odber l bj' vo vetve 4,84 kw

1315,2

1,5

232,4

1,5

kw
KWVereiné osvetlenie komunikácií
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Zvýšenie výkonu TS o 1316,7'. 233,9 kW

Jestv. odberv TS 0045-005 160 80 kw
TS CELKOM 1476,7 313,9 kW

Záv'ánné podmienĘ pľe uskutočnenie stavby, uľčené podl'a $ 66 SZ :

1. Stavba sa bude realizovať podl'a pľojektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom
konaní, ktorú vypracoval v 04/Ż0L9 zodpovedný pľojektant: W PROJEKT s.r.o., Pod Rovnicami':.,
84l 04 Bratislava _ Ing. Vladimíľ Vyšný, reg. č. 4004*AŻ, overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí
neoddelitelhú súěasť tohto rozhodnutia. Kaž:dá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí byť vopľed odsúhlasená stavebným úľadom.
2. So stavbou možno zač,ať aż po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia'
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby ($ 66 ods.3 písm. h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeč,í vyt'ýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloŽí stavebnému úradu dok|ady o vyĘŕěení
pľiestorovej polohy stavby ($ 75a ods.4 stavebného zákona).
5. Pred zač,atím stavby stavebník zabezpeěi vyt'ýčenie existujúcich podzemných inŽinieľskych sietí ich
správcami.
6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oznaéiť štítkom ''Stavba povolená'' s qýmito
údajmi ; ntzov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitel'a; meno koordinátora bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zaćatia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia'
8. V prípade, ak termín nebudę môcť byť dodržaný' stavebník pożiadao predĺženie doby výstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezač,aIo do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 stavebného zá'kona). Platnosť stavebného povolenia je možné predĺziť
na žiadosť stavebníka podanej v pľimeľanej lehote pred uplynutím lehoý jeho platnosti. Stavebné
povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti sűzźtväzné aj pľe pľávnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zźlkona).
10. Stavenisko musí spĺRať všetky technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného ztlkona.
11. Prirea|izáciistavbymusiabý'vzmysle$43estavebnéhozákonadodľžanévšeobecnétechnické
poŽiadavky na výstavbu, vrátane všeobecných technických poŽiadaviek na stavby uživané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie (vyh|'č:.53Żl2002 Z'z', ktorou sa ustanovujú
podľobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby użívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12. Pri uskutočňovaní stavby musia bý'dodrŽané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí arodiny sR ě'14712013 Z.z. vznení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti a ochrany zdravia pľi stavebných pľácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoých pracovných ěinností.
13. Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznźtmi názov zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skončenia výbeľového konania adolroži na stavebný úľad oprávnenie zhotovitel'a na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods'1. stavebného ztlkona.
14. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa pľípľavných prác až, do skončenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pľe výkon štátneho stavebného dohľadu
a vykonávaný autoľský dozoľ projektanta.
16. Stavebník musí zabezpeěiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom oveľená pľojektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pri výstavbe musia byť použité vhodné stavebné výľobky' ktoré budú spĺňať harmonizované
podmienky podl'a Naľiadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č).3o5lŻ0l l, ktoým sa ustanovujú
haľmonizované podmienky uvádzania stavebných výľobkov na trh a podmienky zźk. č,' l33lŻ0l3 Z' z'
o stavebných výľobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloŽí
doklady o vhodnosti použiých výrobkov a materiálov.
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18' Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti
o pľípustných hodnotách hluku' infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí'
19' Stavebnú činnosť, ktoľá svojimi účinkami obťažuje okolie aje zdrojom hluku, otľasov apľachu,
možno vykonávať len vpracovných dňoch vpondeiok aŽ piatok od 7:00 ao is:oo hod.,_vnoci
a v dňoch pľacovného pokoja neporušovať ústavné právo na piimeraný odpočinok apriaznivéŽivotné
prostredie v zmysle zákona č,. 460/1992 Zb' v znení neskoľšícĹ pľedpisov'
20'' Stavebníkje povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní siavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutel'nostiach a-majetku. Je povinn1i poěas realizácie stávby zabezpečiť vytvorenie takých
opatľení, ktoĘŕmi bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby nu okoli" ä na životné pľostreáie.
Stavebník je povinný počas výstavby uáržiaiať čístotu na stavbou znečistených verejných
komunikáciách a verejných pľiestľanstv ách adokončovanie stavby zabezpeč,iť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
21' Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku kto4ým
má vlastnícke alebo iné právo'
22'_ Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.Doklad ozneškodnení odpadu predloží nu oÚ Senec _ odbor starostlivosii'rŻi,äń;;;
hospodáľstvo; ku kolaudácii pľedloží stanovisko oÚ Senec, odboľ ś"ŽP; ú';k odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
23' Y pĺipade nevyhnutného výrubu drevín alebo kroviých porastov, ak budú dotknuté výstavbou,
poti9dať v zmysle $ 47 ods. 3 zźlkona č,. 543/2002 Z.z' ooôh.un" prírody a kĺajiny príslušný úrad
o súhlas na ich výrub.
24' Y prípade ná|ezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí príľody akoi archeologických ná|ezov,tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úľadu alebo príšlušnému oľgánu.
25' Dokoněenú stavbu možno uŽívať len na ztklade kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník
požiada pľíslušný stavebný úrad.
26' Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady pľimerane podl'a $$ 17,18 vyhl.IvĺŽp sn
čL453D000 Z-z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanbvenia stavebného ,hironu', najmä certifikáty
a a|9sty zabudovaných' s1avebných výrobkov a materiálov' výsledky predpísanýcĹ skúšok a revízii
podl'a osobitných pľedpisov, doklad o uložení stavebného ođpadu na'ľiadlnej ,kladk", poľealizačné
zamer anie stavby, odovzdávací/pľeberací pľotokol.
27'. Stavebník je povinný pľi uskutoěňóvaní stavby dodrtať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov :

Spoločnosť Západoslovenská distľibučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu:Miloslavov,lokalita RztLĺIJ.. v ľozsahu: so.01 Rozvod vN, Ps.01 Rekonštľukcia tľansfoľmovne
Ts0045-005, so.02 Rozvody NN a So.07 - Domové pľĺpojIĺy NN, Investoľ: LT I1YVEST s.ľ.o.,Alžbetin Dvor 1452, 900 42 Miloslavov podlä prediozänej projektovej dokumentác ie za ýchtőpodmienok:
l'objekĘ hoľe uvede19! sta1by budú napojené z existujúcej T50045-005 po jej ľekonštrukcii naTS o výkone 630 kvA. Rekonštľukcia spočíva nó 

'"y-"o" existujúcehó tľansfoľmátoľa
o výkone 400 kvA za noý tľansfoľmátoi o výkone oso kVA, doplnenie VN ronĺádzač.a
v ľadení KKKT a výmene NN rozvádzač,a za 8 rnývodový. Nové VN lĺĺĺůlové napojenie Ts0045-005 bude ľealizované nasledovne: na južnej strane ľĹšeného územia sa do VN vzdušného
vedenĺa spoj. Pola |.č,. 228-437 vloží nový stožiaľ 11/40 na ktoľom sa ukončí VN vzdušné
vedenie v smere od UV 81/228'437. Na nový stožiaľ sa osadí nový UV, ktoľý pľebeľie označenĺe
I!ya??8-437. Nový {IV sa pľepojí VN lcáblovým vedením s novým vľ rozvĺozačom Ts0045-005' v|t káblové vedenie v smeľe od TS0045_002 sa naspojkuje s novým VN lĺĺblovým
vedením, ktoľé sa napojí do nového VN rozvádzača TS0045-005. VN lcĺblové vedenie v smeľe
od UV v/228-437 sa naspojkuje s novým VN káblovým vedením, ktoľé sa napojí do nového VNron'ádzać'a Ts0045-005. VN lcĺblové vedenia budű realizované lĺĺblom typ:'ľizxS2Y 3 x 1 x
240 mm2 o dĺžľe 1170 m. VN vzdušné vedenie spoj. pol'a |.č.228-437 Ęp: 22_ 3 x AlFe l10l22sa v úseku medzi av 851228-437 avloženým .ioźiu.o- zdemontuje ícelkovej aíž.ľ" 4i0';
vľátane av 85/228-437,IJv I/228-437,Uv 82/228-437,4 ks p.b. o-ľ, ł ks p.b. JB. Nový NN
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káblorrý distľibučný ľozvod bude realizovaný káblami Ęp: NAYY _ J 4x240 mm2 o oĺzte soo
m, ktoľé budú okľuhované v 5 ks NN skľine SR. Vybudovanie VN rozvodu, rekonštľukciu
Ts0045-005 avybudovanie IYN ľozvodov, ktoré budú mať distľibučný chaľakteľ zabezpečí
v rámcĺ vlastnej investície spoločnostĺ Západoslovenská distľibučná a.s. na základe Zmluvy
o pripojení odbeľných elektľicĘch zaľiadení žiadatel'a do distľibučnej sústavy č. 170000012
uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenslaĺ distribučná a.s. a ĺnvestoľom.

2.Jednotlivé káblové prípojĘ NN vľátane skupinových elektľomeľových ronĺádzač,ov
a elektľomeľových rozvádzaćov vybuduje na vlastné náklady investoľ, pričom delĺacim
miestom budt'i IrtN skľine SR.

3. Skupĺnové elektľomerové rozl,ádzač.e a elektromeľové ľozvádzaće budú umiestnené na
veľejne pľĺstupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, aby bolĺ prístupné pľacovníkom
eneľgetiĘ v každú dennú a nočnú dobu-zodpovedný investoľ.

4. Pripojenie budúcich koncových odberatelbv bude riešené samostatne na zźtklade Zmlűv o pripojení
odbeľných elektrických zariadení žiadatelbv do distribuěnej sústavy spoloěnosti Západoslovenská
distľibučná' a.s'' po vydaní kolaudaěného rozhodnutia stavby.

5. Hlavný istič pľed elektľomeľom bude 3 x25 A chaľ. B pľe každé odberné miesto.
6.Ziadame rešpektovať všetĘ eneľgetické zaľiadenia v majetku spoloěnosti Západoslovenská

distribučná,a.s. (silové aj oznamovacĺe) a dodržat' ich ochranné pásma podl'a $ 43 zákona
ć'.Ż5llŻ0l2 Z.z. o eneľgetike a jeho novĺel.

7. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný poŹiadať spoločnosť Západoslovenská
distribučná ozakľeslenie existujúcich elektľoeneľgetických zaľiadení ato prostľedníctvom on-
line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/online-sluzby/Geopońal alebo písomnou Žiadosťou
zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne pľíslušného tímu' (pre
vyĘýčenie VN a NN elektroeneľgetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č,.3,816 47
Bratislava (pre vyĘýěenie zariadení NN).

8. Požadujeme dodrŽanie ochranného pásma všetkých V\rN' VN a NN vedení definovaných podl'a

$43 Zákona o energetike č,' 25ll20l2 Z.z' a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktonými osoby
a mechanizmy 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 zdržujúcich sa na stavbe, o pľavidlách bezpečnosti práce v blízkosti
WN, VN a NN vedení.

9. Pre potľeby budovania eneľgetických zariadení, poskytne žiadateľ prevádzkovatel'ovi pozemok
(koridor) resp. priestor vhodný pre budovanie energetických zariadení. Majetkoprávne vyspoľiadanie
pozemku bude ľiešené samostatnou zmluvou.

lO.V pľípade, že novonavrhované eneľgetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distľibučného
ľozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pľed ľealizáciou
predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie qýchto zariadęni v zmysle
platnej legislatívy, pričom nebude úětovaný pľenájom počas ich životnosti.

l 1. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podl'a odsúhlasenej pľojektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektľoenergetických zariadení spoloěnosti
Západoslovenská distribučná'

l2.Pľed zaěatím zemných pľác na energetických zaľiadeniach budovaných vtejto stavbe je potrebné
v navrhovaných trasách poźiadať o presné vyĘýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoloěnosti
Západoslovenská distribuěná,a. s.

l3.Zemné práce - pľi križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distľibučná, a.s' -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatľnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

14' Pri pľácach na zariadeniach patriacich spoloěnosti Západoslovenská distľibuěná, a.s. poŽiadať
pracovníka TSEZ Bratislava, Hraniěná l4 o technický dozor.

15. Pred zahrnutím výkopov (káble VN aNN uložené vpieskovom lôŽku smechanickou ochľanou)
a chrániěiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, řIraničná l4.

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sti platné jeden ľok od jeho vydania.
Toto stanovisko nęnahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribučnďZápadoslovenská energetika, a.s.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
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-nemá pripomienky

s vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,Rozvody VN, Lokality Miloslavov RZ l7/II,, naparcelách č,. 170/23, l'I0/20, 394, 426/10 v k.ú. Miloslavov a na stavbu ,,Distribučné ľozvody NNLokality Miloslavov RZ 1llil* pľeložka a úpľava vedenia VN ŻŻkv č,. 228 a jestvujúcej
transfoľmovne č. TS 0045-005 na paľcelách ě. 426/72, 426/75, 426/60, 426/61, 426/62, 426t63,426/64, 426/65, 426166, 426/67, 426/68, 4Ż6169, 426/37, 426/2 12, 514/2, 170123, 170120, 394,426/108,426/109 v k.ú. Miloslavov súhlasÍme.

Po pľeskúmaní žiadosti ana zák|ade doruěených podkladov podl'a $ 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zźtkonao odpadoch vydáva tunajší úrad k pľedmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie
nemá námietĘ pľoti realizácii predmetnej stavby
1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zźlkon č). 79l20l5 Z' z. o odpadoch a súvisiacevšeobecne záv'ázné právne pľedpisy platné v odpadovom hospodárstve'
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osobaalebo fuzická osoba _ podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v koneěnom štádiu vykonávajú a pre

Ęzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva'
3. Pôvoclca odpadu zodpovedáza nakladanie s odpadllli a plní povinnosti podlä $ l4 _ drŽiteľa odpadupodlä zákonaě' 79/2015 Z. z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad,ovať a

( katalógových ěísiel uvedených
zhr omažd' ovať výľiedené
vo vyhláške MŽP SR č.

podl'a druhov odpadov a poddruhov
365/2015 Z. 2., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením'odcudzením alebo iným neŽiadúcim únikom a zabezpečiť spľacovanie v zmysle hierarchieodpadového hospodáľstva v srilade so zákonom o odpadoch

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať űdaje z evidencie pľíslušnému okresnémuúradu, odboru starostlivosti o životné prostľedie v zmysle $ 14 ods. l písm' Đ a g) zźtkonao odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MŽP SR č' 366/2015 Z' z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti

1. Stavba sa navľhuje umiestniť v zastavanom űzemí i mimo zastavaného űzemia obce a v území, prektoré platí prvý stupeň ochrany v ľozsahu ustanovení $ 12 zákona.
2.Realizácia stavby nepľedstavuje činnosťpodlä ztlkona v űzemí zakázanű.
3. Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté zźtujmy územnej ani druhovej ochľany4. V prípade nevyhnutného výrubu dľevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme' žev zastavanom tlzemí obce sa podlä zttkona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad

zemou a kroviých poľastov s výmeľou nad l0 m2, mimo

6' Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirod"ene sa vyskytujúci mateľiál vykopaný počasstavebných pľác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktoľom bol vykopaný'nejde o odpad' Inak sa považuje za odpad, s ktoým je fotrebné naložiť v súlade so zákonomo odpadoch.
7' Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okľem iného zapojiť sa do systému zberukomunálnych odpadov v obci aj pre kómoaity sllo' kovy, biologicky ľozložitelhý odpad zo zźlhrada parkov.
8' Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknuých z realizáciestavby a ichnáslednom spľacovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadľenia v kolaudaěnom konaní v zmysle $

-99 
ods. l písm. b) bod 5 zźlkonao odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 ,á\9yo odpadoch považuje za ztlväznéstanovisko pre účelystavebného konania podlä zákona ě. 50/1976 Zb. 
'o uLemno' plánouuní a stavebnom poriadku v znení

äi::ľ"n 
predpisov, nenallrádza povolenie, súhlas a nie je ľo)hodnutím podl'a predpisov o správnom

40 cm, meraným vo výške 130 cm nad
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Zastavaného ílzemia obce sa podl'a zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad
40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a kroviých porastov s výmeľou nad20 m2, o súhlase na
výrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona je pľíslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán ochľany pľírody
a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle sTN 83 70l0 ochrana pľírody
_ ošetrovanie, udrŽiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.l pľi stavebných prácach sa drevina
chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pľi používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia dľevín.

'7Á 
epp-áic+ĺihínio o o "+.-^.'i.L^x 'l'T\rNTe/Ą'2'l'n -^ lx^ arr 

^< 
aAĺÔ.I

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodrźania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pred realizáciou zemných prác ďalebo pred začatím vykonávania iných ěinností' je stavebník

povinný poźiadať SPP-D o presné vyĘýěenie existujúcich plynárenských zaľiadeni na základe
písomnej objednávky, ktoru je potrebné zas|ať na adľesu: SPP_distribúcia, a.s., Sekcia údľžby,
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektľonicky, prostľedníctvom online formuláľu
zveĘneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia'sk),

- v záujme pľedchádzaniu poškodenia plynárenského zaľiadenia, ohrozenia jeho prevádzky ďalebo
prevádzky distľibučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti l00m;

- stavebník je povinný oznámiť zaěatie prác v ochrannom pásme plynárenskýchzariađęni zástupcovi
pľevádzkovatel'a SPP-D (p. Rudolf Hirner, tę|'č,. +42I 332423300) najneskôľ 7 dní pľed
zahájením p lánovaných pľác ;

- stavebník je povinný zabezpeěiť prístupnosť plynárenských zariadení poěas realizźrcie ěinností
z dôvodu potľeby prevádzkovania plynárenských zariadeni, najmä výkonu kontroly prevádzky,
űdrźby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštľukcie (obnovy)
plynárenský ch zariadení;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činností v ochrannom pásme plynárenských zaľiadení;

- stavebník je povinný rea|izovať výkopové pľáce vo vzdialenosti menšej ako 2 m nakaźdű stranu od
obrysu existujúcich plynáľenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až, po predchádzajúcom
vyýčení plynárenských zariadení výhradne ľučne bezpoužitia stľojových mechanizmov;

- ak pri výkopových prtrcach bolo odkrýé plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pľed zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontľoly bude
zaznamenaný do stavebného denníka;

- pľístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakäzaná, pokial' sa na tieto prźrce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;

- odkrýé plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpľavy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v pľípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárenskýchzariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- każdé poškodenie zariadęnia SPP-D, vrátane poškodenia izolrácie potľubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D natel ě. 0850 l lI7Ż7;

- upozorňujeme, že SPP-D môže pľi všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zaľiadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SoT), ktoľá je opľávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € aź 150 000,- €, poškodením plynáľenského
zariadenia môže dôjst' aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podl'a $ 284 a $
285, prípadne tľestného činu poškodzovania a ohľozovania prevádzĘ všeobecne pľospešného
zaľiadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákonač;.300lŻ005 Z.z.Trestný zttkon.

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zźtkona o eneľgetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne závazných pľávnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise
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zvýýčenia plynárenských zariadení ataktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP)najmä STN 73 6005,?33050, TPP 906 0l, 700 02,_ stavebník je povinný ľešpektovať a zohlädniť existenciu plynárenských zaľiadení ďalebo pri
ochľanných ďalebo bezpečnostných pásiem;- stavebník je povinný pri súbehu a kľižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 oőos a TPP 906 01;- stavebník nesmie v ochrannom pásmé_ plynáľenských zariádení v zmysle $79 a $80 Zákonao energetike umiestňovať nadzemné stavbý, kontrolné šachty, tľvalé porasty u päo.osoBITNÉ PoDMIEhIKY:
- Rešpektovat'všetĘ existujúce plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatĘ.

- Pre vyznač,ené záujmové dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (d'alej len sEK)spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLovAK[A, s.r.o.
- Počas realizácie stavby dodržaťpodmienky uvedené v stanovisku č;' 6611912128 zo dňa02.05.2019
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade,źe zámer stavebníka, pre ktoľý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK SlovakTelekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma týchto sietí,je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:oochranu a|ebo preloženie sietí v zmysle konkľétnych podmienok uľčenýchzamestnancom SlovakTelekom, a.s.

'Vypľacovanie pľojektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia

oodsúhlasenie pľojektovej dokumentácie v pľípade potreby pľemiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnenývykonávať práce súvisiace s pľeloŽením sietí (alebovybudovaním telekomunikaěnej prípojký) iba zmluvný pu.tn"., Július Vaľga, iuIius.varga@nevitel.sk,
0903 45s788
UPoZoRNENIE: V káblovej ryhe sa môŽe nachá dzať viac zariadeni (káble, potrubia) s rôznoufunkěnosťou.
2' Pri aĘchkolŤek pľácach, ktoľými môžu byt' ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, jeźiadatel'povinný vykonat'všetĘ objektívne účinňé ochľanné opatľenia Ęmrźe zabezpečí:oPred zač'atim zemných prác vyĘýčenie avyznač,enie polohy zariadánipriamona povrchu teľénu,oPreukázatelhé oboznámenie zamestnancov, ktori budú vykonáiať zemné práce, svytýčenou

a vyznačenou polohou tohto zaľiadenia a tiež s podmienkami, Ĺtoré boli na jeho oäh.unu stanovenéoUpozoľnenie zamestnancov vykonávajúcich zemné pľáce na možnú polohovú odchýIku t 30 cmskutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyzńačenej polohy na povrchu terénurUpozornenie zamestnancov, aby pľi prácach vmiestach výskýu vedení avariadení pľacovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmi"n"8n" nepožívali nevnoaŕĺná."oi"i""pi. ;ĺbi;;" sfuoje)oAby boli odkľyté zariadeniaľiadne zabezpećené proti akémukoltek ohrozeniu, krádeżia poškodeniu
vo vzdialenosti l,5 m na každú stranu od vyznačónej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrýím(zasypanĺm)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zańadeniana telďónne č,íslo 12129ooverenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť SlovakTelekom, a's' a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. nezodpoved ajil za ,^"ny priest|rového uloženiazariadeniavykonané bez ich vedomia )
UPoZqlryENIE: V prípade,'źe počas výstaYby j" potrebné zvýšiť, alebo zníżiť krýie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom poverenéhô żamestnanca Sí.3' V pľípade požiadavĘ napojenia lokatiĘ, ľesp. objektu' na vssT (veľejná siet, ST) je
ryo!ľ.et30sipodat'žiadost'ouľčeniebodunapojeniafu.sk).4'Zizdame dodľžat'platné predpĺsy podl'a shŇ zs oôoffip.iestoľovú úpľavu vedení v plnomrozsahu.
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okresný dopľavný inšpektorát súhlasí s predloŽenou pľojektovou dokumentácĺou za splnenia
nasledovných podmienok:

- Stavba bude realizovaná v zmysle príslušných ustanovení zźtkona ě. 13511961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskoľších pľedpisov a noviel,

- Pri pľácach nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu k pľilählým nehnutelhostiam a k objektom,
- Zabezpećiť, aby výkopový materiál netvoľil prekážku v CP, ľesp. na chodníku,
- Všetky ľiešenia stavby s chodníkom, resp. komunikáciu riešiť prekrýím ryhy,
- Po celej dlŽke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť Ęzické zźlbrany (zábľadlie)'
- Żiadame o použitie pretláčacej metódy v piípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez

významné komunikaěné vetvy a upustiť od moŽnej rozkopávky,
- V prípade záberu verejného priestranstva alebo zásahu do cestných komunikácií žiadame pred

zaěatím prác predložiť projekt organizäcie dopravy počas výstavby (pĄekt dočasného
dopľavného znaěenia), najneskôľ 30 dní pľed jeho zaěatím,

- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírky prilählého jazdného pruhu' spodný okraj DZ (aj
dodatkovej tabule) je min. Ż,0 nad povľchom ěasti komunikácie, v ktorej je znaćka umiestnená,
v zmysle STN 018020,

- oDI Senec bude oznttmené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť
a funkčnosť osadenia znaćenia počas prác, najneskôr 24hod. pred zaěiatkom osadenia DZ,

- oDI Senec żiada, aby bol včas informovaný o pľípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol včas prizvaný ku kontľole pouŽitia resp' osadenia dopravného značenia.

K použitiu odsťlhlaseného dočasného dopľavného znaěenia je potrebné vydať uľčenie ($ 3 Zákona č.
l35l1961 Zb). ktoré žiadame zaslať k hore uvedenému číslu'
okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknuými oľgánmi
a organizáciami v prípade potľeby riešenia aktuálnej dopravno _ bezpečnostnej situácie, v danej
lokalite na pľípadné zmeny, úpľavy alebo doplnenie tohto stanoviska.

??o s\/D Ě^ .'.'i.á-__i^x: ŕ\eQ\/Dŕ\7D^ 1<a''l1^1 ől1 -^,{x^í\Ô^<aÍtlÔ
Po oboznámení sa s pľojektovou dokumentáciou SVP, š.p', oZ BA, Správa vnťltorných vôd Šamorín
nemá k realizácii uvedenej aktivity pľipomienky nakol'ko navrhnutá stavba nezasahuje do základných
prostľiedkov v správe našej organizácie, żiadavšak:

l ' Pľi realizácii stavby Źiadame dodržať ustanovenia zákona ě.36412004 Z'z. o vodách a o zmene
ztlkona Slovenskej národnej ľady ě. 37Żll990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon).

Ż' Územie sanachttdza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Żitného ostľova, na základe ěoho
požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd.

27.l0' TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o.. odborné stanovisko ev. č' 7l65016846-1/20ll9lBT/oS/DoK zo dňa
03.05.2019:
Projektová dokumentácia spÍňa poŽiadavky bezpečnosti technických zariadení.
odboľné stanoviskoje vydané pľe účely stavebného povolenia.
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
- Pre koštrukčnú dokumęntáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c) platí

požiadavka $ 5 ods. 2 a3 vyh|. MPSVR SR č. 508/2009 Z' z' v znęni neskoľších predpisov a $ 14
ods. 1 písm' d) zákona č,' 12412006 Z' z' v znení nęskoľších predpisov oposridení dokumentácie
technických zariadení opľávnenou právnickou osobou napľ. TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c) do prevádzky je potľebné
vykonať úľadnú skúšku podľa $ l2 vyhl. MPSVR SR č' 508/2009 Z' z' v zneni neskoľších predpisov
a $ 14 ods' 1 písm. b) zákona č,. 124/Ż006 Z' z' v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou
osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

Poznámka:
TUV SÜD Slovakia s'ľ.o. môže vykonať inšpekciu podl'a STN EN ISO/IEC I7O20:2OI2 posirdením
súladu vyhotovenia stavby a technických zariadeni, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované,
s poŽiadavkami bezpečnosti technických zariadeni ( v príslušnej etape výstavby _ technický dozoľ
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko platíza dchto podmienok:
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Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodržané všeobecné záväzné právne pľedpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tómto đouoinorn stanovisku.. sa vzťahujú len k posudzovanejdokumentácii' odborné stanovisko nie je možné bez srihlasu ľÜV SÜ;;ř;"Hä^....o. azákazníkarozmnożovať inak neŽ vcelku'

Dokumentácia spÍňa'á|l4l:l"Žiadavky bezpečnosti technických zariadenía je v súlade s vyhláškouMPSVR SR č' 50s/200g Z'z. v znení neskorších predpisov, STN EN 61936-l:201l/AC:20l2/AC2:2Ol3/Al:2OI5, STN EN 62305-3/0l:Ż0lŻ, sľŃ pN 50522:2OIl, STN EN 332000-5-5 1 :20 1 0 / At I :20 13 / O I :20 I 4, STN EN 6227 I _Z0Z:2007 .
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí zatýchto podmienok:- V schválenej konštrukěnej dokumentácii 1" pľeäpisoch použiých pľi návrhu a posudzovanízar'tadenianedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posJdzov aného'zariiá""i",
- Budú dodržiavané ustanovenia uýlrustý MPSVRsR ě. 5ô8/2009 Z'z. v zneníneskórších predpisov,predpisy, technické noľmy tu uvedené,
- Zariadenje môže bvť prevádzkované len na zźlklade vykonanej úradnej skúšky.TÜV SÜD Slovakiís.r.o., ak9 oprávnená právnická o.óbu mozä tĺto skúšku vykonať.Výsledky inšpekcie podané v tomto oäbo.norn stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanémuzariadeniu' odborné 

.stanovisko nie je możné bez súhlasu TÚV SÜD Slovakia s.r.o' a zákazníkarozmnożovať inak než vcelku.

02'05.Ż019:

zo dřla 17 '02.2019 :

K stavbe ,,Rozvody \rN, NN
nasledovné podmienky BVS:

I 2

Súhlasí s umiestnením arealizáciou stavby, ktorá sa nedoĘýka náľodnej kultúľnej pamiatky evidovanejv Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nĹnachádza sa na pamiatkovom űzemi,s podmienkou:
- V prípade archeologického nálezu ntiezca..aleb-19..ť1 zodpovedná zavykonźtvanie prác podlä $ 40
:1':? l3. pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA anilezponechá bezo zmenyaž do obhliadky

_KPU alebo ním poveľenou odboľne spôsobilou osobou.
Toto záväzné stanovisko po uplynutí 

^tľoch 
rokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť, ak nedošlok jeho použitiu na úěel, na któré je uľčené. Je 

'podkladom pre vydanie rozĹodnutia príslušnýmstavebným riradom v územnom a stavebnom konaní o poruo"onÄej stavbe.

Miloslavov RZ ll/I* nemáme námietĘ, len ak budú splnené

1' Akúkol'vek stavebnú alebo inú ěinnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizálcie,vrátaneich pásma ochrany, 
. 

je možné vykonrávať. J"l" u 
'polup.e"i a podl'a pokynov príslušnéhopracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (d'alej l"n ,ooV,,; 1p. Hĺiou.ŕ1i' ŕontakt: 0902 964455) aDivízia odvádzania odpadových uoa 1aät"3 íán ,,DooV,.) ( p. Ýł"b kontakt: 0903ss7 077).

2' Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej. 
. 
činnosti, pľi ktorej by mohlo dôjsť ku kolíziis vodohospodárskymi zariadeniami požädujem. ."sp"Liouuinaše zariadenia a ich pásma ochľanyvľátane všetkých ich zariadení aiúčasti podl'a $ 19 zźlkona č,'44Ż/2002 Z.z' oveĘnýchvodovodoch a verej ných kana|izáciách.

3' Vtľase vodovodu akanalizácie, vrátane.pásma ochrany' je zakázané vykonávať zemné práce,umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, u.iĹśtnouuľ konštruĹcie alebo iné podobnézańadenia alebo vykooirut činnosti, ktoré obmea"":í ńĺ't"p k verejnému vodovodu aleboveľejnej kanalizźrcie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasý,umiestňovať skládky, vykonávať teiénne úpravy a podobne.
4' Z.dö-vodu' určenia presnej polohy vodohospodáiských zariadenivzhlädom na navrhovanri stavbužiadame vyt'ýčenie .T:ru a výšky veĘného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacichzariadení v teréne podl'a zákona ě. ą4zĺzooz Z.z' o u"."3ný"ľ, vodovodoch a verejných
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kanalizáciách v znení neskorších predpisov' Uvedenú službu, resp. žiadosť o vyĘýčenie,
odporučame objednať cez podatel'ňu BVS na zátkl'ade objednávky na práce (tlačivo nájdete na
našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centľách).

5. K objednávke na vfiýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizźrcie je potľebné
doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom veľejných
vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6. Pri tesnom súbehu a kľižovaní inžinierskych sietí s veľejnými vodohospodárskymi zaľiadeniami
je potrebné dodrżať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia, vrátane
jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadeni a pri križovaní s nimi
požadujeme vykonávať ruěne' v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potľebné v plnom
rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov akana|izácii, armatűry, poklopy' šachty, signalizačné
zariadenia, prenosy' jestvujúce objekty a pod. odkryté miesta na vodovodných potľubiach musí
pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DooV.

8. Zahájenie výkopových prác żiadamę v dostatoěnom ěasovom predstihu nahlásiť príslušnému
pľacovníkovi DDV a DooV'

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v
pásme ochrany je stavebník, vzáujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje
náklady bezodkladne pľispôsobiť novej úrovni povrchu terénu všetky zariadenia a pľíslušenstvo
verejného vodovodu a veľejnej kanalizácie majúce vďahk terénu, k pozemnej komunikácii alebo
inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verej n ej kanalizźrcie, prípadne prevádzkovatel'a.

K objednávke na vfiýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť
infoľmatívny zákres GIS BVS, ktoĘý Vám zasielame v prílohe.
BVS si vyhradzuje pľávo zmeny vyjadľenia nazttk|ade novozistených skutoěností.

)'7 1L l\rt6 sP ÁsI\í Elrąfislqrrq rrrriqáľpnip x i 
^sN/Í-4n-?

1l)Ô1o. za Äřlą
^i))n

oI

S realizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasíme pľi splnení nižšie uvedených
podmienok' Investor /pľojektanť je povinný informovať o qýchto podmienkach príslušný űzemný
orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inŽinierske siete vo vlastníctve vojenskej spľávy nie
sú v priestore stavby evidované'
Vyjadrenie p|ati za predpokladu, Že nedôjde ku zmenám v hlavných parametľoch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.) Vyjadľenie platí dva roky a to súěasne pre všetĘ ďalšie stupne
projektu i pre všetky d'alšie konania. Na jeho zák|ade je možné vydať územné i vodohospodárske
rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doruěiť ho v odpise všetkým
d'alším orgánom a organizźrciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo d'alšiemu
prerokovaniu.

'7 
ĺ { Dpí-tŕ]pEq 'rs " . ^ .^':.á.^-i^ -^ ÄÁ^ Ą? no 

'n1o.
S výstavbou súhlasíme za podmĺenok plne ľešpektovania eiistujúcej veľejnej telekomunikačnej
siete KDS (káblového distľibuěného systému) a plne ľešpektovania jej ochľanných pásiem a za
podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR.

1. Projektovli dokumentáciu (d'alší stupeň) żiadame doplniť o vzorové rezy |łiźovania a súbehu
so sieťami KDS a doplniť aj o zákres siete KDS. oľientaěné zakľeslenie KDS (hlavnej trasy)
sme vykonali do pľedloženej pľojektovej dokumentácie pľe územné konanie, okrem prípojok
k jednotlivým objektom' ktoľé sú riešené individuálne a ktoré je potrebné tiež rešpektovať'
Stavebníkje d'alej povinný vykonať azabezpečiť všetky objektívne účinné ochľanné opatrenia
a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej
siete KDS, spoločnosťou PRoGREs-Ts' s.ľ.o. (d'alej len PROGRES) a to najmä:

Ż. Pred začatím prác je potrebné si objednať priestorové vyĘýčenie sietí a zariadeĺi písomne na
adľese: PROGRES-TS, s'r'o., Kosodrevinová 4Ż,8Żl 07 Bratislava' min. 10 pracovných dní
pľed požadovaným termínom vyĘýčenia, podlä rozsahu a druhu vyt'ýčenia. Pľe vyt'ýěenie
optického vedenia je potrebné zabezpećiť aj geodetické zameranie siete KDS. K žiadosti
žiadame pripojiť toto vyjadľenie.
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3' Je potľebné zaslať písomnú informáciu o plánovanom termíne zač,atiaprác, najneskôr 10 dnípre zač,atím stavby na adľesu PROGRESu.
4' Je potrebné dodľžat'ochľanné pásma podlä ust. $68 zákona č,.35l/2lll Z'z' apľíslušnýchnoľiem STN, tzn' že sa nebudú umiestňóvať żiadně vedenia aani realizovať żiadnestavebné

Ę'á:?. . uýI9pv v ochľannom pásme, t.z.n. 0,5 m na každú stľanu od osi vedenia KDS a 2 mdo hlbky' Kde to z priestoľových dôvodov sa ýkopy *, o"lr.unno' pásme budú realizo vať zapľítomnosti pracovníkov PROGRES. o uvedenóm Ĺuaĺ voprea informovaní pľacovníci' ľesp.zástupcovia spoloěnosti PRoGRES, na tel' č,ís|e 0Ż/43l gl 25l. Podmienkffi objednanie sitechnického dozoru u spoločnosti PROGRES.5' oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohousiete KDS, aby pri prácach vmiesté výskytu vedení azariadeniKDS pľacovali so zvýšenouopatrnosťou a bezpodmieneěne nepoužívali nevhodné náradia a zariidinia |naima hlbiacestroje a pretláěacie- stroje) a uo uy.äd'"nej ploche ochranného pásma vedení a zariadení KDSvykonávali len ručnÝ rrýkop!
6' Upozorniť zamestnancov výkonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku t30 cmod skutoěného uloženia avyznač,enáj polohy.
7. overiť si uloženie siete KDS 

' 
.uĺn',ý'i sondami (vzhl'adom na to, že nezodpovedáme zazmeny priestorového uložen'ia KDS výkonané bez náiho veáomia)8' V prípade, Že dôjde ku križovanitl-_uĺŁopl s existujúcimi ĺelekomunikačnými sieťamiazariadeniami KDs spoločnosti PROGRES, uop."a prizvať k ukladaniu azásypupracovníkov' ľesp. .zástupcov spoločnosti PRoGREš, na tel. č,isle 02/431 91251. Bez_ uvedenej pľítomnosti nie je moŽn é zásyp vykonať.9' odkryté časti vedení siete KDS zabezpeěiť proti pľevisu, ohľozeniu a poškodeniunepovolanou osobou.

10' V prípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoloěnosti PRoGRES,prizslať pracovníkov alebo zástupcov spoloěnosti PRoGRES, na tel. ěisle O2/43l 9125l nakontrolu pľed zásypom (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné z,ĺsyp vytonaľ.ll' Pred záhrnom previesť zhuineníe zeminy poď i.u.ou ros, .patn;, ,eryp-iíusy realizovaťtriedeným štrkom, obnoviť značenie o"h'unnou fóliou, p.ĺp1an" markermi.
12' Zabezpečiť dodržanie zákazu zriad'ovania skládok áuuäouunĺu akýchkolVek zaľiadení nadtľasou KDS.
13'Zabezpečiť dodržanie zźtkazu prechádzania ťažkými vozidlami' kým sa nevykoná ochranaproti mechanickému poškodeniú vedení KDS.
14. Dodrźať nivelitu teľénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete KDS.
15' Pri poškodení telekomunikačných vedení azariaőení KDS spoločnosti PR6GRESbezodkladne oznámiť každé pošĹodenia na tel. č'iste 02/43lgl 25L V prípade poškodeniakoaxiálneho kábla je nutné výmeniť celý úsek kábla meJzi dvomi najbližšími distribučnýmiskľiňami, v prípade. opického kábla je potľebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzioptickými spojkami. Pľedmetné výměný a súvisiacĺ s tym náklady sa vykonávajú na nákladyzmluvného dodávatel'a stavebníka. o uvedenom bude síavebník bózodkláone inľormovaný.16' Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach vyskfu v"dení KDS ztsadne ľučne. bezpoužitia výkopových strojov.
17 ' Tam, .kde nie j" ľ:?:"_ vykonať pretláěanie komunikáci e bez možného poškodenia uŽexistujúceho vedenia KDS, prechod räalizovať iuu p."Lolunĺn,.
18' Nedodržanie uvedených pôamĺenok ochľarry jestvujúc"; .ĺ"t" KDS je porušením pľávnej
- ^ 

povinnosti a platných zákonov SR s následoýň 
"y"äa"nim 

sankcií.
19' Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov odo äňa vystavenia.

- Podzemné telekomunikačné
nenachádzajú.

zariadenia v správe a majetku spol. SITEL sa v dotknutom území

Slovensko a.s., Metodova 8, 821 0g Bratislava
- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovatel'a orange
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27'l8. MV SR. sekcia ITB. odbor telekomunikácií. stanovisko ě. SITB-oT4-20l9/000274-252 zo dňa
2L'02.Ż0l9:
V záujmovom űzemí pre rea|izáciu budilcej stavby ,,Rozvody Vi\, Lokalita Mĺloslavov RZ-llÄI,
Distľibučné rozvody I\ľN, Lokalita Miloslavov RZ-llltr - žiadost' o posr'idenie PD pľe űzemné
ľozhodnutie"' v katastľálnom území Miloslavov, na pozemkoch s paľcelnými ěíslami uvedenými v
dokumentiĺcii, nemá MV SR Žiadne vlastné telekomunikaěné siete. Správca telekomunikaěnej siete
MV SR k predloženej dokumentácii nemá Žiadne výhľady, poŽiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce
návrhy.

27'l9. okresný úľad Senec-odbor CDaPK. vyjadrenie čJ.OU_SC-oCDPK-20l9/009110/VAR zo dňa
Ż4.05'2019:
Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknuĘý oľgán v stavebnom konaní vydávame
súhlasné satnovisko za dođľŹania podmienky:

- Výstavbou nesmie bý ohľozená bezpečnosť pľemávky na ceste IIVI054. Na ceste nesmú byť
deponované skládky stavebného materiálu ani odpadu.

- Elektrické vedenie v súbehu s cestou III/I054 żiadamę umiestniť až, zavonkajšou hľanou cestnej
pľiekopy. Križovanie inžinierskych sietí s cestou III/I054 żiadame realizovať výluěne pretláčaním.

- Výkopové jamy musia byť umiestnené bez ztsahu do telesa cesý (vozovky, spevnenä a
nespevnená krajnica, cestná priekopa).

- V prípade potreby użívania alebo zásahu (podvľtanie, rozkopávka, práce v sribehu s cestou,
v zelenom páse) do cesty III/1054 počas výstavby je potľebné pożiadať tunajší úrad o povolenie
zvláštneho uźívania cesty a s ým súvisiace určenie dopľavného znaěenia (min. 4 Ężdne vopred)
s predchádzajúcim zźxäzným stanoviskom oR PZ oDI v Senci a stanoviskom správcu
komunikácie _ RCB a.s'

- Ak dôjde k poškodeniu cestnej priekopy alebo krajnice pri satvebných prácach, žiadame túto uviesť
do pôvodného stavu.

- Żiadame, aby dopľavné prostriedky a stavebné mechanizmy opúšťali stavenisko v stave' v ktorom
nebudú zneěisťovať komunikácie. V pľípade znečistenia komunikácií je stavebník povinný
bezodkladne toto znečistenie odstrániť.

Ż7.20' oÚ Senec. odbor SoŽp. úsek štátnei vodnei správv. wiadľenie č.i.oU-SC-oSZP-
20l9l0llŻl5lS-l6lKe zo dňa22'07 'Ż0I9 :

Na základe posúdenia pľedloženej projektovej dokumentácie, ktoru vypracoval Ing. Vladimíľ Vyšný
reg. č. 4004*A2, Vv PROJEKT s.r'o., Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava v 04/2019, oľgán štátnej
vodnej správy konštatuje' že predmetné stavby sú podl'a návrhu po splnení podmienok súhlasu
v súlade s požiadavkami na ochranu povrchových a podzemných vôd' Na základe tejto skutočnosti
vydáva pľe stavbu Názov stavby: Miloslavov ,,Technická infraštruktúra obec Miloslavov, Lokalita
RZ l l-II. etapa" súhlas podl'a $ 27 ods. 1 písm. c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v űplnom
znení neskoľších pľedpisov na ľealizáciu nasledujúceho objektu: PS 01 Rekonštľukcia
transformovne TS 0045-005, Umiestnenie - paľcelné čísla: 170120 k.rĺ. Miloslavov.
Výmena transformátora 400 kVA za 630 kVA, výmena VN rozvádzača a výmena NN romádzač,a
v jestvujúcej transformovni TS 0045-005. Rozvody VN, LokalĘ Miloslavov RZ lllil, Distribučné
rozvody NN Lokality Miloslavov RZ lIlU na p.č.: 4Ż617Ż,4Ż6175,426160,426161,426/62,426/63,
4Ż6/64,4Ż6/65,426166,426167,426/68,426169,4Ż6ĺ37,4Ż6lŻ72,514/2, 170/23,770120,394,
426l l08, 4261 109 k.ú. Miloslavov'
PoDMIEI\ĺKY sÚIllłsu:
l. Dodržať podmienky: stanoviska okresného úľadu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku štátnej spľávy ochľany príľody a kľajiny zo dňa 06.05.2019 pod ěíslom OU-SC-OSZP_
20l8/8198^/IM, úsek štátnej správy odpadového hospodáľstva zo dňa 1l.06'2019 pod ěíslom oU-
SC-OSZP-20I9/009988, úseku posudzovania vplyvov na životné prostľedie zo dřla 17'I2'Ż0l8 pod
ěíslom oU-Sc-osZP-20 1 8/01 8595-002-Gu.
2. Dodľżať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby pod číslom sU-Ż76o-2689/20l9lI<K zo dřla
09'05.20L9 vydané obcou Miloslavov.
3. Dodrtať vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bľatislava zo dňa
l5.05.2019 pod znaěkou CD 3435012019/st.
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4. Dodržať podmienky odborného stanoviska evidenčné číslo 7t650 I 6846- I /20 / I 9/BT/OS/DOK zodňa 03'05.2019 vydané oprávnenou právnickou osobou č. oPo-000 001-07 TÜv sÜD Slovakia s.r.o.,Pobočka Bratislava, Jašíkova 6,82l03 Brati slava.
5. Dodľžat' pľíslušné ustanovenia záťx č 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č.372/1990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľšíchpľedpisov (vodný zákon

' 
vzhl'adom k tomu, žesa záujmové územie nachádza v je možnéčinnost'vykonávat'len ak sa zabezpečí všestranná ochľana povľchových a podzemných vôda preto je potľebné dodržat'podmienĘ $ 31 a zákona č.305/2018 Z.z. o chrálnených oblastiachpľiľodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektoľých zákonov.6. Do vsakovacieho systému môžu byt'zaústené len vody z povľchového odtoku, pľi ktoľých sanepľedpokladá, źeobsahujú tátky, ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnit' kvalitu povľchovej vodya podzemnej vody v zmysle l[v sR č. 269t20r0, ktoľým sa ustanovujú požiadavky nadosiahnutie dobľého stavu vôd a po pľedchádzajúcom zist'ovaní (záveľečná hydľogeologiclĺáspľáva podlh $ 37 v spojení$3ods.4 vodného zákona).

7. Budú dodľžanéochranné pásma jestvujúcich inžinieľsĘch sietí, ľesp. zohl'adnené požiadavĘich vlastníkov a pľevádzkovatelbv

Ako vlastník ciest II. a III. triedy podlä $ 3d ods. 2 zźlkona ě. 135/1961 Zb. o pozemných
v znení neskorších predpisov nemáme

8'Projektant stavby v zmysle $ 46 Stavebnéhozákona zodpovedá za spľávnosť a úplnosť vypracovaniadokumentácie podlä $ 45 ods. 2 Stavebného zźtkona u u: )ä:"ir"ulizovatelhosť.
Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaĺí u poalť u.i. 5 z: ods. 17 zák'č,.364/2004 z.z. ovodách v znení neskorších noviel sa považuje za záv|ázÄé.t*áoi*Lo v zmysle s l40b zák' č,. 50/19?6Zb. (stavebný zźkonv zneníneskoľšĹh noviel)'
Súhlas je podkladom pľe stavebné konaníe. Nenahrádza povolenie na uskutočnenie vodnýchstavieb podl'a ust' $ 26 zák'ć'' 364/2004 Z.z. ovodách. Jeho platnosť zanilaĺ, ak stavebné konanienezačne do jedného ľoka od vydania srĹhlasu.

V súbehu s cestou IIy}O'! žiadame vykopať ryhy pre káble v min' vzdialenosti 6,6l m od hranyvozovky cesty III/105 4, tj' za vonkajšou hianou. pĺánovane; 
"ykl;ä;y;;; ilölá"ovanej lokalityRZ1 l vo vzdialenosti min' 2,2 m od ňrany vozovky.

ľilä["ů':ľjäľťľ.j trafostanice nuit.un. loiality ľzll żiadame zapolohou cestnej pľiekopy

Romod NN
Časť NN rozvodu na stľane plánovanej lokality RZll vsúbehu scestou III/1054 požadujemerealizovať s ohlädom na rozšíränie cesty" Iif,/1054 v mieste bualice; kĺižovatky' za pľiestorom pre
:::Tú priekopu cesty, tj. tesne pri oplotení parcely č,' 426/460.
Kľižovanie prípojok MV a NN Ĺĺutóu , 

"e.iou 
ĺlvlosąje možné pretláčaním' s uložením káblov dochráničiek' Výkop manipulačnÝ9h jám je potrebné reaťizovať beż zásahu oo 

"".t*ľ,o telesa cestyilI/1054 (vozovka, n"'p"un"né kiajnióa, päta násypu)' Na pretláčanie je potrebné povolenieokľesného úradu Senec o'aboľ cestnej äoprav y a pozemných komunikácií.Dopravné značenie 
, 
počas vis1av"by 'pooĺĺenä 

sĺhlásneÁu záväznému stanovisku okresného

il:'j:ľľŕľ;i'ľĺľľ'x,1:"'" 
-ool 

s"n"" a uľčeniu okľesného úradu Senec odbor cestnej dopľavy

komunikáciách (cestný zákon),
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projektovej dokumentácii pľe stavebné povolenie, spľacovatel' Ing. Vladimír Vyšný, apľíl 2019
a doplnená kooľdinačná situácia spracovateľ Ing. otto Tokáľ za nasledovných podmienok:

- Realizácia sietí nesmie zasahovať do jestvujúceho ani plánovaného cestného telesa cesty III/I}54
v mieste navrhovaného rozšírenia cesty budílcej križovatky. Križovanie prípojok VN a NN s cestou
IIVI054 je potrebné zrealizovať pretláčaním a následným uloŽením do chráničiek. Zvláštne
užívanie komunikácie vydáva okresný úľad Senec, odboľ cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, vľátane uľčenia dočasného dopľavného znaéenia'

- Rešpektovať polohu budúcej cyklotľasy.
- Ak dôjde kzneěisteniu cesty privýjazde stavebných mechanizmov,bezprieťahov uviesť cestu do

pôvodného stavu'
- Investoľ zabezpeěí bezpečnosť ptáce a bezpečnosť cestnej premávky poěas realizácie.
- Upozorňuj eme źiadatel'a, że zriadenie vecného bľemena uloženia sietí podlieha schvalbvaniu

v Zastupitel'stve Bratislavského samosprávneho kĄa.
- Dodržať stanovisko správcu cesty Regionálne cesty Bľatislava, so sídlom na Čučoriedkovej 6

v Bľatislave.
Stanovisko má platnosť jeden rok odo dňa vydania a nenahrádza stanovisko v ďalšom stupni
stavebného konania.

.r1 a', Í)^-:^_:,l--'.,._^l - :_ÁL^ -J_^''^+_í^&'^ D_^4:^|^-'^ za\ t- I-I.7D l Á arl1 l-r^ ĺ Ô /l,í

zo dňaŻ8'0Ż.20l9:
Srĺhlasí sa s návrhom żiadateľa DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,90O 42 DunajskáLużná na územné
konanie stavby ,,Rozvody VN lokaliĘ Miloslavov Rz 1l/II", parc. č. 4Ż6/72, 426/75, 426160,
42616l,426162,4Ż6163,426164,426/65,426/66,426167,426168,4Ż6169,4Ż6/37,4261212,51412,
170123, 170ĺ20, 394, 4261108, 4261109 v k.ú. Miloslavov a ,,Distribučné ľozvody NN lokaliĘ
Miloslavov Rz llm" na paľcelách č,' I70123,170120,394,4Ż6/109 v kat. úz. Miloslavov.
Stavba pozostáva zýchto stavebných objektov: so.Ol Rozvod VN, PS 01 Rekonštrukcia
tľansformovne TS 0045-005 a So.0l Rozvody NN.

27.24.okresný rirad Senec - pozemkový a lesný odboľ. uvedené v rozhodnutí čj' oU-SC-PLO-
Ż0l9 / lŻ233 lHan. zo dňa 23 .07 .20 19:
Tunajší odbor súhlasí s použitím polhohospodárskej pôdy na nepolhohospodársky zźtmer pľe stavbu
,,Rozvody VN' LokaliĘ Miloslavov RZ-l1lII", ,,Distľibučné ľozvody NN, Lokality Miloslavov
RZ_LlilI* v k.ú. Miloslavov'
Teľmín použĺtia pol'nohospodáľskej pôdy na dobu kľatšiu ako 1 ľok pľe uvedenú stavbu: od
01.10.2019 do 30.09.2020.
V tomto prípade ide o použitie pol'. Pôdy na nepoľnohospodáľsky zźmer na dobu kratšiu ako 1 rok
a úěelom predmetnej stavby je zámeľ,,Rozvody VN, LokaliĘ Miloslavov RZ-ll/II", o,Distľibučné
ľozvody IYN' LokaliĘ Miloslavov RZ-l1/II.( v k.ú. Miloslavov.
Predmetom stavby je vybudovanie distľibučných ľozvodov VN a rozvodov NN pre lokalitu Rz_wil'
Vymedzené časové obdobie zźlberu do l roka v stanovenom termíne, zahÍňa zaéiatok a ukoněenie
dočasného záberu na ploche pre uvedenú výstavbu vľátanejeho spätnej rekultivácie a vľátenia späť do
polhohospodáľskej pôdy.
Nepolhohospodárske použitie pôdy je v rozsahu 0,1327 ha na parcelách C-KN č,is|o: 4Ż6160,42616l,
426ĺ62,426163,4Ż6164,4Ż6/65,4Ż6/66,4Ż6167,426168,426/69,426/72,426137,4261109, l7ol2o,
l70l23 v k' ú. Miloslavov. Híut<a skľývky je 0,2 m. Celkový objem sknývky humusového hoľizontu
predstavuje 663,5 m3.
Skrývka humusového hoľizontu zo záberov PP do 1 roka v celkovom objeme 663,5 m3 sa zhrňa
a akumuluje na dočasnej depónii zľiadenej na parcelách C-KN č,íslo 426/60,4Ż6/6l,426/62,426163,
426164, 426165, 4Ż6/66, 4Ż6167, 4Ż6/68, 426/69, 4Ż6/7Ż, 426137, 4261109, I70l2o, l70l23 v k. ú.
Miloslavov. odtial'bude po zręalizovaní stavby rekultivovanáaodvźůaná na pozemky určené podl'a
vypľacovanej rekultivácie skn-ývky. Pľi skladovaní skn-ývky na depóniách apri jej d'alšej manipulácii
nesmie dôjsť k jej zmiešaniu atieŽk zmiešaniu s menej kva|itnou zeminou, štrkom a pod.
Pri dočasnom odňatíje investoľ povinný do konca doby odňatia uviesť pôdu do pôvodného stavu.
Ukladá Investorovi stavby, v súlade so zásadami ochrany polhohospodáľskej pôdy, vykonať na
vlastné náklady tieto opatrenia:
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l. Akciu realizovať predovšetkým v čase vegetačného pokoja po zbere lirody, aby došlo k čo
najmenším škodám na polhohospodárskych kultúrach a pozemkoch.

2. Pri výkopových prácach oddeľovať humusový horizon1 od ostatnej zeminy, dbať oto, aby
nedošlo k ich zmiešaniu.

3. orničnú vrstvu uložiť oddelene od podoľniěia, aby nedošlo k jej znehodnoteniu, ľozplaveniu,
zaburineniu, prípadne kľádeži. Po ukoněení zźtberuje pouŽiť nä spätnú rekultiváciu auviesť
do pôvodného stavu.

4' Všetky škody, spôsobené na polhohospodárskych plodinách a pôde, je potrebné uhradiť
v zmysle platných pľávnych pľedpisov.

5. Ukoněenie dočasného záberu písomne oznámte tunajšiemu odboru v lehote do 15 dnĺ, spolu
s vyjadľením užívatelbv.

6' o prípadné predĺŽenie doěasného záberu nad povolenú dobu písomne požiadať tunajší odbor
pred uplynutím doby ukončenia doěasného zźlberu' PouŽitie polhohospodáľskej pôđy na iné
účely nesmie prekľočiť dobu jedného roka lvrtúane spätnej rekultivácie/.

UPOZORNENIE: V pľípade, že tunajší odbor zistí nedodržänie ůvedených podmienok tohto sťlhlasu
alebo iné porušenie ust. Zákona' môže Vám bý uloŽená pokuta v zmysle ust. 5 zo zźtkonač,.2Żo/2o04
Z'z. v zneni neskorších predpisov.

27.25.osobitné podmienky:
- Stavebník je povinný pľi ľealizácii stavby dodľžiavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov,
- Stavebník je povinný čistit' stavbou znečistené pľil'ahlé komunilcĺcie,
- Dodávatel'stavby je povinný zabezpečit', aby stavebné mechanĺzmy pred výjazdom zo

staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a-nôdochĺĺdzalo k jej
znečistbvaniu, čo by mohlo mať za následok zníženie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.- Pľi úpľave terénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu uł vybudoväných
inžinieľskyc-h sietí. Takisto je pľi realizńcií zemných pľic potľebné dbať na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušeniu ich statiky._ Stavebník je povinný pľed začatím stavby, vo vzŕahu kcudzím pozemkom, postupovat'
podl'a $ 11 zák č. Ż5I/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnđní niektorých zálionov,
čo preukáže pľi kolaudačnom konaní.

V konaní neboli vznesené žiadne námietĘ účastníkov konania ani dotknufých oľgánov.
Odôvođnenie:

Stavebník: Západoslovenská distribučná ä.S', Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava,lČo: 363615l8, vżastúpení LT INVEST' s'r.o.' Alžbetin Dvor 1452,90o 42Mil".ń";;iČó,
51002 566, ktoľého zastupuje spoloěnosť DJ engineeľing s.ľ.o.' Kľajná 23, g00 42 DunajskáLutná,
podal dňa 03.07 '2019 Ęgnajší stavebný úrad Žiadosť đ vydanie stävebnjho povolenia iľe stavebné
objekty: So'0l Rozvod \rN, Ps 01 Rekonštľukcia transformovne TS 0045-005, ktoľé sú súčasťou
stavby,,Rozvody VN, Lokality Miloslavov RZ_ĺIIII" a stavebného objektu: sô.or Rozvody NN,
ktoý je súčasťou stavby ,,Distribučné rozvody NN, Lokality Miloslavov RZ l l/II,, na pozemkoch
parc' ě' 426/72, 426160, 426/61, 426162, 426163, 426164, 4Ż6165, 426166,4zilel, 426ń8, 426/69,
426/37, 426/212, 514/2, 170/23, 170/20,394, 4261108, 426/109, k.ú. Miloślavov, doloženri
projektovou dokumeĺĹáciol stavby pre stavebné povolenie, vypracovanú zodpovedným
projektantom: W PROJEKT s.r.o'' Pod Rovnic ami 7 ' 841 04 Bratisiava _ Ing. Vladimír Vyšný, reg.
č,- 4004*AL overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia.
Vlastníkom pozemkov parc' č. 170/23, 514/2, 426/37, 426160 aŽ 426169, 426/72je obec Miloslavov _
podlä Lv č,- 440. Navrhovateľ predložil Nájomnú zmluvu zo dňa 26.03'21lg,lito.o,, boli predmetné
pozemky dané do użívaniaza úěelom výstavby technickej infľaštruktury pľe danú lokalitu'
Pozemok parc. č. 170/20 je u podielovom spoluvlastnícwl majitelbv: l. tvĺiloslava Kopčok ová' 900 42
Miloslavov 188; 2. Viera Havlíková, 900 42 Miloslavov 18Ť; 3. Mária Fajnorová, ,joo ąz Dunajská
Luźná 27; 4. Helena Sabóová, Tupolevova 17, 85l 0l Bratislavu _ poála Lv č. 663 (pozemok
umiestnený mimo zastavaného územia obce, zriadené vecné bremeno).
Vlastníkom pozemku parc. ě. 394 (podlä KN ,,E" ě. Íll7/l)je SR - Slovenský pozemkový fond _
podl'a Lv č,. l375 - pozemok umiestnený mimo zastavaného úzěmia obce.

18



Pozemok paľc. č. 426/l08je vo vlastníctve SR_ Slovenský pozemkový fond, Búdkova 39,815 17
Bratislava _ podl'a Lv č.1375 (pozemok umiestnený mimo zastavaného i:ĺzemia obce, zľiadené vecné
bremeno).
Vlastníkom pozemku paľc' ě. 4Ż6/109 je spoločnosť LZ-STAV s.r'o., Alžbetin Dvoľ 705, 900 42
Miloslavov - podlh LV č. 2860 (pozemok umiestnený mimo zastavaného inemiaobce).
Pozemok parc. č. 4Ż6/2lŻ v podielovom spoluvlastníctve majitel'ov: l. VIKINELA s.r'o., Lesná 550,
900 42 Alžbetin Dvor; Ż' Prešpoľská ľealitná spoločnosť s.r.o., Horská I3lC, 83I 52 Bratislava; 3.
Máľia Cigániková, Sklabinská 8, 83l 06 Bľatislava _ podl'a LV ě. 2508 (pozemok umiestnený mimo
zastavaného űzemia obce).

Ęgdl'a $ 139 ods.l pod pojmom ,,iné pľáva k pozemkom a stavbám ,, použĺdm v spojení
,, vlastnícke alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nich ,, sa podl'a povahý pľípadu rożumie
pľávo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou.

Podl'a $ 11 zák.č. Ż5ll20lŻ Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (
d'alej len zákon o eneľgetike ) je dľžitel' povolenia - Západoslovenská distľibučná a.s. opľávnená
zľiaďovat' na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektľické vedenie a
elektľoenergetické zariadenie pľenosovej sústavy a distľibučnej sústavy a zaľiadení uľčených na
ich ochľanu, zabľánenie ich poľúch alebo haváľií, alebo na zmĺeľnenie dôsledkov poľrĺch alebo
haváľií na ochľanu źivota, zdľavia a majetku osôb; pľi povol'ovaní takej stavby stavebný úľad
ľozhodne o podmienkach, za aĘch možno stavbu uskutočniť a prevádzkoYat' na cudzom
pozemku; opľávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím
právoplatnosti takého rozhodnutia.
Povinnostĺ zodpovedajúce opľávnenĺam sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom
nehnutel'nosti, čo je pľeukázanie vlastníckeho alebo iného pľáva k pozemkom uľčeným na
zastavanie podl'a $ 139 stavebného zńkona.
V srĺlade s $ 11 zátkona o eneľgetike stavebný úľad uľčil stavebníkovi podmienĘ, súvisiace
s ľealizáciou stavby na cudzích pozemkoch, ešte pľed zač.atím stavby.

Dňom podania žiadosti bo\o zač,até stavebné konanie o povolení stavby. Zaéatie konania
o povolení stavby bolo oznámené úěastníkom stavebného konania, dotknuĘým orgánom
a organizáciám oznámením ě. 3509-5903l20l9l\<K zo dňa 24.07 .Ż0119.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj. SÚ-
2760-2689lŻ0l9/KK zo dňa 09'05'Ż0l9, pľávoplatné dňa 13.06.2019.

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní,
boli pľeskúmané, skoordinované azahrnuté do podmienok tohto ľozhodnutia.
Námietky ani pripomienky účastníkov konania ani dotknuých oľgánov neboli vznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úrad pľeskúmal žiadosť a priloŽené doklady v zmysle
pľíslušných ustanovení $ 58 až $ 66 stavebného zákona pľičom zĺsti|, že povolením stavby nebudú
ohrozené verejné zźujmy ani pľávom chránené zźtujmy ostatných úěastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Západoslovenská distľibučná, a's, zo dňa 1 5.05.20 l 9
- oRÍIaZZ v Pezinku čj. oRHZ-PK2-2019l00ll22-2 zo dřla l0.05.2019
- HYDROMELIORÁCIE,š.p., vyjadrenie č,.2650-2llŻOl2oIg zo dňa25 '07 '20lg
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oH, č.ou-sc-oszP-Ż}lgl}Ol l013 zo dňa 28'06.2019
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oPaK, č.oU-SC-osZP-Ż01gl8198/VIM zo dňa06.05.2019
- SPP-distribúcia,a.s., stanovisko č. TDAIS/0232ĺ20L9/Anzo dťlaŻ0.05'2019
- Slovak Telekom,a.s.' uvedené v stanovisku č).66119lŻIŻ8 zo dńa02'05.2019
- MV SR ORPZ v Senci,oDl, č. ORPZ-SC-ODI-1-28612019 zo dřn 20.05'Ż0l9
_ sVP, š.p., vyjadrenie ěj. CS SVP 0ZBA l523lŻ0l9l1 zo dňa 09.05.2019
-TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko ev' č.7165016846-IlŻ0/19/BT/oS/DoK zo dňa

03.05.2019
- TÜv SÜD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko ev. č. 7l650l6846lŻo/I9lET/oS/T zo dňa0Ż.05'Żo|9
- KPÚ Bratislava, záv'azné stanovisko zn. KPUBA -201g/64Ż5-2/l2395lPRA zo dňa I7 .O2.20lg
- BVS, a.s., vyjadrenie č. 18443 lŻIlglTh zo dřlaz2.05.Ż0l9
- Mo SR, ASM Bratislava, vyjadrenie čj. ASM-40-3I7l20I9 zo dňa l4.0Ż.20l9
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- PROGRES_TS, s.r.o.' vyjadrenie zo dňa03'09.2019
- SITEL s.r.o., vyjadrenie č,.172lŻ0l9 zo dńa 12.02.2019
- MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-0513/2019 zo dňa20.02'2olg
- Mv SR, sekcia ITB, stanovisko ě' SITB-OT4-2019/000274-25Ż zo dňa2l'02.20Ig
- oU Senec-odboľ CDaPK, vyjadrenie ěj'OU-SC_OCDPK-20l9/009110/VAR zo dňa 24.05'2019
- oÚ Senec, odbor SoŽP, ĺiet Švs,"vyjadrenie čj.oU-SC-oszP-zolgl}l12l5/S-16/Ke zo dňa

22.07.2019
_ Regionálne cesty Bratislava, a.s., vyjadrenie č,. 533/191603/0sl zo dňa 07 '06.2019
- Ur.ad BSK, záv'azné stanovisko pod č. 03l64/2019lPK-lg8,l9478l20lg zo dňa 12.06.2019
- RUVZ Bľatislava, zźlväzné stanovisko č).HŻPl489'1/Ż}lg/Mzo dňa28'o2.20lg
_ okľesný úľad Senec - pozemkový a lesný odbor, uvedené v rozhodnutí čj. oU-sC-PLo-

2019 l 12Ż33 lHan. zo dřn 23.0'1'Ż0 19

Na základe zistených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výroková ěasť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený spľávny poplatok vo výške 100,_ Eur podlä
položky 60 písm'g) zákonač).145l1995 Zb. o správnych poplatkoóh, u znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,. 7 111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v zneni neskorších

predpisov, pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny- opravný prostľiedok), a to V
lehote 15 dní odo dňa doruěenia rozhodnutia' odvolanie sa podáva ňa tunajšiu äb"" - obeóný úrad
Miloslavov,900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostľiedkov preskúmatelhé spľávnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č).162lŻ0lš Z.z.).

Milan B a ský

Rozhodnutie sa doručí :
rĺčastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l. Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. LT INVEST, s.ľ'o., Alžbetin Dvor 1452,9O0 42 Miloslavov
3. DJ engineering s.r'o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lutnźt
4. Známym a neznámym účastníkom konania - právnickým afyzickýmosobám' ktoĘŕch vlastnícke

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu bý
stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákonač).7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu tíanĺ. Pósledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené aĺa : f 
ĺl . ? - ?0 /f Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

."u'6ťät''Mi1o'1avov Peěiatka, podpis

. - - MiloslavPv 181 @
/e gw4z'Miloslavov 20/ ĺČo, oo 3M gł8 DIČ: 202066Ż182



l.
Ż'
aJ.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
l0
ll
lŻ
l3

Na vedomie:
okľesný úrad Senec, odbor SoŽP Senec' Hurbanova ŻI,g03 0l Senec
okresný úľad Senec, pozemkový a lesný odboľ, Hurbanova 2l,9o3 0l Senec
okľesný úrad Senec, odbor CDaPK, HuľbanovaŻI,903 0t Senec
oRÍIaZZ, Hasičská 4,90Ż 01 Pezinok
HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vľaku nská 29, 825 63 Bľatislava 2 l l
MV SR' ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 0l Senec
BVS, a.s.' Prešovská 48,826 46 Bľatislava
Západoslovenská distľibuěná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bľatislava l
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 lg Bľatislava
SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Hlavná 47,g3l 01 Šamoľín
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28' 8l7 62 Bľatislava
Kľajský pamiatkový úľad, Leškova I'ĺ,81 l 04 Bľatislava
RUVZ, RuŽinovská 8, 820 09 Bratislava

14. PROGRES-TS' s.ľ.o', Kosodrevinová 44, 82l 07 Bratislava
l5. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bľatislava 3
l6. Regionálne cesty' a.s., Čučoriedková 6,827 l2 Bratislavan Bratislavský samospľávny kraj, odbor dopľavy, Sabinovská 16, P.o.BoX 106, 820 05 Bratislaval8. TUV SÜD, Slovakia s.r'ô', Jaśíkova 6, 8zl03 Bratislava

Co: stavebný úrad _ spis

Na vedomie:
1' Západoslovenská distľibučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bľatislava - nemá účinky doľučenia
2' LT INVEST, s.ľ.o., Alžbetin Dvor 1452,9O0 4ŻMiloslavov - nemá úěinky doruěenia
3' DJ engineeľing s.r.o., Kľajná 23, g00 42 Dunajská Lużnźt_ nemá účinky dóľučenia

Prílohy: l xoveľenáPD
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