
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

c j. su-3629-6 3 6 2 12019/KK V Miloslavove t2.09.2019

Veľejná vyhláška

STAvEBNÉ PovoLENIE
obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný ťrrad podl'a $ 1l7 ods.l zákona č,.5011976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podl'a $$
46,47 zźlkonač,'7lĺ1967 Zb' o správnom konaní (spľávny poriadok), nazźlk|ade vykonaného konania,
podlä $ 66 ods'l stavebného ztlkona vspojení s $ l0 vyil.MŽP SR č.453l20OO Z.z., ktoľou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

povol'uje

stavbu : ,, Technická infraštruktúra obec Miloslavov, lokalita F.z_|llfi*

stavebné objekty: so.07 Domové pľípojĘ IIIN
so.09 Veľejné osvetlenie

stavebníkovi : LT INvEsT s.ľ.o., AEbetin Dvor 1452, g0o 4Ż Miloslavov, IČo: 5l 002 566
( na základe Nájomných zmlúv)

miesto stavby na pozemku parc. č,. 170lŻ3, 51412, 4261434, 4261435, 4261436, 4261109, 4261511,
4261512, 426ĺ46L, 4Ż615Ż0, 4261515, 4261513' 426ĺ514, 4261519, 4Ż61516, 4Ż61517,
4Ż6/518, 4Ż6/437 až, 4261460 , k.ú. Miloslavov' ( podl'a GP ě. 58lz019 zo dňa
08.04.20l9, overený okresným úradom Senec katastrálny odboľ pod č. j' Gl-695/1,9
zo dňa 25'04.Ż019 apodl'a GP č' 80/2019 zo dř:,aŻ9'05.2019, overený okresným
úradom Senec katastľálny odboľ pod ě. j. Gl-l058ll9 zo dňa 20.06'2019); k.ú.
Miloslavov

úěel stavby : inžinieľske stavby (podlä $ 43a ods.3 písm. i/ stavebného zákona)

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj
sÚ -n3o- I 7 5 7 ĺŻ0 19 /Í<K zo dňa 0 l .O4.2o 19, pľávoplatné dňa 02.05.20 1 9.

Popis stavebných objektov:

So.07 Domové prípoikv NN
Zdkladné technické íldaj e.

Rozvodná sústava
Rozvody nn 3/PEN- 50 Hz,4OOV/TN-C

ochľanné opatľenia pred zásahom elektľickým pľridom STN 33 2000-4-4I
_ samoěinné odpojenie napájania ěl. 4l l+ pľíloha N2

Pľostredie: Pozri pľotokol ě.l/So.07 v technickej spľáve.
Dôležitosť dodávky el. energie Podľa STN 34 l610 :3
Bilancia príkonu :
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Počet bj. :

Inštalovaný pľíkon :
48,0

t3 l5 kw
Výpočtové zaťaženietransformovne ľodinnými domami Pp :

Pp: (X psmax) p

sTN 33 2l30, pľíloha
c.z

Beta - koef. náročnosti = 0,31

Priemernézaťaženieoa.ooinny.lpa:oľ:':r"di':ľ"ou"nievetvy:
( Rovnomern é zať aženie )
Priemerný tľvalý odber l bj. vo vefue 4,84 kw

Popis navrhnutého eI. zariadenia.
PrípojŁv NN: Z rozvádzačov verejnej siete' R4 _ R8, riešených v samostatnej stavbe, sa samostatnýmikáblami NAYY-J a1]5- napoj" 

"piřĺ"."'e 
elektľoÁeľov e' ,i*aaruĺe RE(2E) s dvomi meraniamielektrickej energie' Elektromeroié rozvádzače su osade'riu_na ľ,.anĺci parciel iodinných domov tak,aby bolo možné odčítať stav elektrom'eru-zu.:."Jľ" p.ĺ.tupnJľ,o miesta. Ŕo"veo'ao" nązľ; sú typovépilierové RE1'0 2xF463 W 25A po' zdisďibu8néh o' iáriaaruča R4 .u .uňo.rurnými káblami

ľ'AYY_ J 4x2 ! nap o1 a. t ozlł-źldzač,e v erejnéĹ o o svetlen i a Rvo 1 a RVo2.Uzemnenie: ochľanné vodiče v 
"l"Lt-Á"rových rozvádzačoch sa pripoja na uzemňovací vodič FeZn30x4 uložený vrámci 

.distribuěný"h .o"nädov. Vp.í;;á;, ż2^trasa prípojky nie je spoločnás distribučnými rozvodmi, do výkopu pľeprípojku ,u uäaĺ! ľ"zn 30x4 pripoloží.Uoženie kdblov: Prípojky nn,'- uiožäné'v noých chodníkoch, .u uliziu 
" 

ľ,ĺlrc 0,5 m, v prípadeuloženia do zelených pá'óu u Ĺĺut" 0'7 m v pieskovom lôŽku hrúbky 200 mm. Nad vedenie sa uloží
ľ^']lŕ.'ň'uT?r'ff."tiá' 

poa komunikíciou sa káble uložia do kĺugovaných rúr FXKV 110, do nĺuty l

SO.09 Veľeiné osvetlenie:z,ź*todrarcci*@
Rozvodná sústava

Rozvod VO
ochľanné 

"đil; p*d zásahom elektľickým prúdom'"ť1'rä;5 
0 IŁ'400V/TN-C

Samočinné odpojenie napájania,el. łl t
P.ľostľedie:_ Vonkajšie vplyvý - Pozľi p.otor.ol č.l/So.09
Kategória dôleŽitosti aooávŘy el. energĺe sTN 34 1610 :3Bilancia príkonu :

Inštal. príkon Súčasný príkon

Osvetlenie
Piíkw)

1,5
Psík
1,5

w)

Popis navrhnutého eI. zariadenia:
Jestvujúci stav. demontáže.: Jestv. komunikáci a č:' II/1054je osvetlená po TS 0045-005 ocelbvými
:'ľľĺ:ä*ľ:j;ä:ľ,iÍiľmi na výložnĺtoclr. Stožiaľe "ĺ.l^zs 

prekižajÍLorsĺ."niu komuniiácie,
Vereiné osvetlenie: Podlä účelu a chaľakteru osvetlbvaného priestoľu je riešená lokalita rozdelená dotroch priestorov' s odlišnýmipožiadauLu'ina osvetlenie v zmysle TNI cEN/ TR 1320l-l :2015.Jedná sa o priestory:

. cesta III/L054 s kľiŽovatku do lokalityo miestne komunikácie obytnej zónyo komunikácie s paľkovaním olěianskej vybavenostiPodlä ýchto kritérií sú sianovene pozĺaáavr<y na osvetlenie v bode 5.
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Cesta III/[054 s kľižovatku s miestnou komunikóciou: Komunikácia č. IIV1054 sa osvetlí novými
stožiarmi výšky 8m s výložníkmi a LED svietidlami v priestore zdemontovaného VN vedenia.
Ztychto stožiarov sa napoja aj zostávajúce jestv. stožiare ě.4 a5, ktoľé sa preěíslujú na ě' 9 a 10'
Stožiaľe sa napoja káblami CYKY-J 4xl0, z ronĺádzaěaveĘného osvetlenia RVol.
Miestne komunikócie: Miestne komunikácie lokaliĘ sa osvetlia ocelbvými stožiarmi , v:6m,
a LED svietidlami. Táto ěasť osvetlenia sa napojí káblami CYKY-J 4xl0 znového rozvádzač,a
veľejného osvetlenia Rvol. Y rozvádzači RVol je zabezpeěené meranie elektrickej energie
a ovládanie VO astronomickým spínačom, s možnosťou vypnutia' resp. zapnutia osvetlenia pri
údrŽbe.
Pľiestor}ł občiąnskej wtbavenosti: Pľiestor komunikácii oběianskej vybavenosti sa osvetlí 8m
stožiarmi s LED svietidlami na výloŽníkoch. Táto časť veľejného osvetlenia sa napojí káblami
CYKY-J 4xl0 z nového rozvádzač,avonkajšieho osvetlenia Rvo2, kde sa zabezpeěiaj meranie
elektrickej energie a ovládanie Vo pre občiansku vybavenosť (oV), s rezewným samostatne
ovládaným vývodom pre prípadné napájanie svetelnej reklamy. Ako ovládací pľvok v RVo2 je
navrhnuý dvojkanálový astronomický spínač.
Uzemnenie: Z hl'adiska ochrany pred bleskom sú osvetlbvacie stožiare uzemnené vodičom FeZn
30x4' pripoloženým do výkopov káblových ýh. odpor uzemnenia RZ ś 10 O.

Základ:l: Stožiare sú osadené do monolitických zźtk\ađov,rozmery základov sú uvedené vo výkrese
č'5.
Uoženie kóblov: Káble Vo sú uloŽené v pieskovom lôžku v hĺbke 0,7 m, krýé výstľažnou foliou.
Pod komunikáciami a pred vjazdmi do domov sú káble uložené do ruľ FXKV 90 v hĺbke lm vrch
rúry' Uzemňovací vodič je na dne výkopu.

Zá*'ázné podmienĘ pľe uskutočnenie stavby, určené podl'a $ 66 SZ :

1. Stavba sa bude realizovať podl'a projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom
konaní, ktorú vypracoval v 04/2019 zodpovedný projektant: Ing. Vladimíľ Vyšný, reg. č. 4004*A2,
W Projekt s.r.o., Pod Rovnicami 7, 84l 04 Bratislava, overenej v stavebnom konaní' ktorá tvoľí
neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí byť vopľed odsúhlasená stavebným úradom.
2. So stavbou možno začať aż po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznämiť stavebnému úľadu začatie stavby ($ 66 ods.3 písm.h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeěí vyýěenie pľiestorovej polohy stavby opľávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby pľedloží stavebnému úradu doklady o vyĘýěení
pľiestorovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zákona).
5. Pľed zaěatím stavby stavebník zabezpeč,i vyt'ýěenie existujúcich podzemných inŽinierskych sietí ich
spľávcami.
6. Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu označ,iť štítkom ''Stavba povolená" s ýmito
údajmi : ntuov stavby; meno stavebníka; nźnov zhotovitel'a; meno kooľdinátora bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zaěatia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť bý dodržaný, stavebník pożiada o prediženie doby výstavby.
9. Stavebné povolenie stľáca platnosť' ak sa so stavbou nezaěalo do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo pľávoplatnosť ($ 67 stavebného zálkona). Platnosť stavebného povolenia je možné prediziť
na Žiadosť stavebníka podanej. v primeranej lehote pred uplynutím lehoĘ jeho platnosti. Stavebné
povolenie a rozhodnutie o predíženíjeho platnosti sűźávaznéáj pre právnyół' ne'tup"ov konania ($ 70
stavebného zákona).
10. Stavenisko musí spĺĺať všetky technické poŽiadavky v zmysle $ 43i ods'3 stavebného zźtkona.
11. Pri realizácii stavby musia byť v zmysle $ 43e stavebného zźtkona dodržané všeobecné technické
požiadavky na výstavbu, vrtúane všeobecných technických požiadaviek na stavby uźivané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyhl.č:'532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podľobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkźrch na stavby uŹivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12.Pri uskutoěňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí arodiny SR č'14712013 Z.z. vznení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podľobnosti na
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zaistenie bezpeěnosti a ochľany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na qýkon niektoých pľacovných ěinností.
13. Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sky' Stavebník písomne omámi názov zhotovitelä stavby
do l5 dní odo dňa skoněenia výbeľového konania a doloží na stavebný rirad opľávnenie zhotovitel'a na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods' l . stavebného zákona'
14. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných pľác až do skoněenia
stavebných pľác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpeěené podmienky pľe výkon štátneho stavebného dohlädu
a vykonávaný autorský dozoľ projektanta.
16. Stavebník musí zabezpeěiť, aby poěas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebn;ým
ílradom overená projektová dokumentĺácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pri výstavbe musia bý použité vhodné stavebné výľobky,. ktoré budú spĺĺať harmonizované
podmienky podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č,. 305/2011, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zá/ľ.. č,' l33l20l3 Z' z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti pouŽiých výľobkov a materiálov.
18. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č,. 549ĺ2007 Z.z, ktorol sa ustanovujú podrobnosti
oprípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibrácií aopoŽiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí.
19. Stavebnú činnosť, ktoľá svojimi úěinkami obťaŽuje okolie aje zdrojom hluku, otrasov aprachu,
moŽno vykonávať len vpľacovných dňoch vpondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeraný odpočinok apriaznivé životné
prostredie v zmysle zálkona č,. 46011992 Zb' v znení neskoľších predpisov.
20. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby zabezpečiť vytvorenie takých
opatľení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na Životné prostredie'
Stavebník je povinný počas výstavby udrŽiavať čistotu na stavbou zneěistených verejných
komunikáciách a verejných priestranstvách a dokončovanie stavby zabezpeěiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým
má vlastnícke alebo iné pľávo.
22. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu pľedloží na oÚ Senec - odbor staľostlivosti'oŻP, odpadové
hospodárstvo; ku kolaudácii pľedloží stanovisko oÚ Senec, odbor soŽP, úsek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
Ż3. v prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo kroviĘých porastov, ak budú dotknuté výstavbou,
poŽiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zźtkona č). 543/2002 Z.z. o ochrane prírody akrajiny príslušný úľad
o súhlas na ich výrub.
24. Y pripade ná|ezu kultúrne cenných pľedmetov, detailov stavby alebo chránených ěastí pľírody ako
i archeologických nálezov,tento nźtlez ihned'ohlásiť stavebnému úľadu alebo príslušnému orgánu.
25. Dokončenú stavbu možno uŽívať len na základe kolaudaěného ľozhodnutia, o ktoré stavebník
požiada príslušný stavebný úrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloŽí doklady primerane podl'a s$ l7,l8 vyhl.IuŽP SR
č,.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zálkona, najmä ceľtifikáĘ
a atesty zabudovaných stavebných ýrobkov a mateľiálov, výsledky predpísaných skúšok a revíz1í
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na ľiadenej skládke, porealizaěné
zameranie stavby, odovzdávací/preberací protokol.
27.Y prípade, ak bude novobudované verejné osvetlenie odovzdané do spľávy a majetku Obci
Miloslavov, požadujeme v pľojekte stavby pľe ľealizáciu ľiešit' verejné osvetlenie s použitím
úspoľných typov svĺetidiel s elektľonicĘm pľedľadníkom a LED svietidlom, s pľepočítaním
počtu svietidiel na noľmou stanovené množstvo.
28. Dodľžať ,,Zásady prebeľania miestnych komunilc{cií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ dřla 04.05.2015 uznesením č. 66/2015, doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením č,.45lŻ017 aúpľavou textu vbode 2 podl'a uznesenia OZ č.85 dňa
16.08.2017" ( pľíloha rozhodnutia).
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29. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky' uvedené v stanoviskách
dotknuĘých orgánov :

?o ĺ 7őĺqÄnąlnĺĺanaL4 ÁicfuilrrrXnÁ ą o onÄł^o 1< ô< 
'n1o

Spoloěnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu:
Miloslavov,lokalita RZĹlilI. v ľozsahu: so.01 Rozvod vN' Ps.01 Rekonštľukcia tľansformovne
Ts0045-005' so.02 Rozvody NN a So.07 _ Domové pľípojky NN, Investoľ: LT II{vEsT, s.ľ.o.'
Alžbetin Dvoľ 1452, 900 42 Miloslavov podl'a pľedloženej projektovej dokumentácie za ýchto
podmienok:
1.objekĘ hoľe uvedenej stavby budú napojené z existujúcej TS0045-005 po jej ľekonštľukcii na
TS o výkone 630 kvA. Rekonštľukcia spočíva vo výmene existujúceho tľansfoľmátoľa
o výkone 400 kvA za noý tľansfoľmátoľ o výkone 630 kVA' doplnenie VI\ roaĺádzač'a
v ľadenĺ KKKT a výmene IYN ľozvádzačaza 8 vývodový. Nové Vl[ káblové napojenie Ts0045-
005 bude ľealizované nasledovne: na južnej stľane ľiešeného územia sa do VI\I vzdušného
vedenia spoj. pola |.č'. 228-437 vloží nový stožiaľ ĺ1/40, na ktoľom sa ukončí YI\ vzdušné
vedenie v smere od UV 8tl228-437. Na nový stožiaľ sa osadí nový UV, ktoý pľeberie označenie
av vŻŻ8-437. Nový UV sa pľepojí VIt{ lcíblovým vedením s novým VI\ rozvádzačom TS0045-
005. vl\ĺ lĺĺblové vedenie v smeľe od TS0045-002 sa naspojkuje z novým VN káblovým
vedením, ktoľé sa napojí do nového VN ľozvádzača TS0045-005. VN káblové vedenie Y smeľe
od UV vlŻ28-437 sa naspojkuje s novým VN káblovým vedením, ktoľé sa napojí do nového VN
rozládzač,a Ts0045-005. VN káblové vedenia budú ľealĺzované lĺĺáblom typ: NA2XS2Y 3 x 1 x
240 mmŻ o dížke 1170 m. YI\ vzdušné vedenie spoj. pol'a |.č..228-437 typz zz - 3 x AlFe 110lŻŻ
sa v úseku medzi av 851228-437 avloženým stožiaľom zdemontuje v celkovej aĺžľe łso m
vľátane Uv 85lŻ28-437,w v228-437,Uv 8ŻlŻ28-437,4 ks p.b. DB' 4 ks p.b. JB. Nový It[N
káblový đistľibučný ľozvod bude ľealizovaný lcĺblami typ: NAYY _ J 4xŻ40 mm2 o dlžke 560
m, ktoľé budú okľuhované v 5 ks NN skrine SR. Vybudovanie VI\ rozvodu, ľekonštľukcĺu
T50045-005 a vybudovanie NIN ľozvodov, ktoľé budrĺ mat' distribučný chaľakteľ zabezpečí
v ľámci vlastnej investícĺe spoločnosti Západoslovenslcí distľibučná' a.s. na základe Zmluvy
o pľipojení odbeľných elektricĘch zariadení źiadate|'a do distľibučnej sústavy č. 170000012
uzatvoľenej medzi spoločnost'ou Západoslovenská distribuěná a.s. a investoľom.

2.Jednotlivé káblové prípojĘ l[N vľátane skupinových elektromeľových rozvádzačov
a elektľomerových rozvádzač,ov vybuduje na vlastné náklady investoľ, pľičom deliacim
miestom budú hľN skrine SR.

3. Skupinové elektromerové rozvádzače a elektľomerové rozvádzače budú umiestnené na
veľejne pľístupnom mieste na hľanici pozemku zvonka tak, aby boli pľístupné pľacovníkom
eneľgetiĘ v každú dennú a nočnú dobu-zodpovedný investoľ.

4.Pripojenie budúcich koncových odberatelbv bude ľiešené samostatne na zźtk|ade Zm|in o pľipojení
odberných elektrických zariadení žiadatelbv do distribučnej sústavy spoloěnosti Západoslovenská
distľibučná a.s.' po vydaní kolaudaěného rozhodnutia stavby'

5. Hlavný istič pred elektromeľom bude 3 x25 A chaľ. B pľe každé odbeľné miesto.
6' Ziadame rešpektovat' všetĘ eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenslľá

distribučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č,.Ż5Ll20l2 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel.

7' Pľed realizáciou zemných prác je stavebník povinný pożiadať spoločnosť Západoslovenská
distribučná o zakľeslenie existujrĺcich elektľoeneľgeticĘch zariadení a to prostredníctvom on-
line aplikácie https://www.zsdis.sVUvod/online-sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadosťou
zaslanou na Tím spľávy eneľgetických zaľiadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pľe
vyýěenie VN a NN elektroeneľgetických zariadení) a Tím správy sietí vVN, Čulenova ć'3, 8L6 47
Bratislava (pľe vyĘýčenie zariadeĺí WN).

8. PoŽadujeme dodľžanie ochranného pásma všetkých V\aN, VN a NN vedení definovaných podľa $
43 Ztkona o energetike č,. Ż5ll20l2 Z.z. a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktonými
osoby a mechanizmy vykonávajúlce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu
pľísť do sĘku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať pouěenie (oboznámenie) všetkých
osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpeěnosti pľáce
v blízkosti v\trN' VN a NN vedení.
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9' Pre potreby budovania energetických zariadení poskytne žiadatel'prevádzkovatelbvi pozemok(koridoľ) resp' priestor, vhodný pľe budovanĹ energetického źaľiadenia. Majetkopľávnevysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
l0'Vprípade, že novonavrhované energetické zańadenia, Ĺto.e budĺ tvoľiť súčasť distribučnéhorozvodu el' energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potľebné riešiť pred realizácioupredmetnej stavby majetkopľavne vysporiadanie pozemkou p." osadenie ýchto zariadeniv zmysle
- - 1latn _ej 

legislatívy, pričom nebude účtóvaný p."ná.io- počas ich životnosti.
ll'Stavebník je povinný zrealizovať stavbu päoru äa',ĺľ'lu."*i pľojektovej dokumentácie tak, abynedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu pľevádzky elektroenergetických zariadeni spoloěnostiZápadoslovenská distribučná.
l2'Pred zač'atím zemnýchprác na energetických zariadeniach budovaných v Ęto stavbe je potrebnév navrhovaných trasách potiadať o presné vyýčenie a identifikovanie káblov patriacich
- 

spoloěnosti Západoslovenská distribučná,á.s.
13'Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadeníspoloěnosti Západoslovenská distribučná, a.s. -požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ruěným spôsobom. Pľi prácach dodržiavať
- ' 

bezpeěnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
14' Pri prácach na zaľiadeniach patriaóich. spďoěnosti Západoslovenská distľibučná, a.s. požiadaťpracovníka TSEZ Bratislava, Flľaničná l4 đtechnický dozor.
15' Pred zahrnutím výkopov (káble W uY-lložené vpiesĹovom lôŽku smechanickou ochľanou)
_ a chľániěiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, řhäničná 14.
Toto stanovisko a podmienky v ňom uveäené sú ptatné jeden 

"oL 
oa jeho vydania.Toto stanovisko nenabrádza vyjadrenie vlastníkjspoluvlastníka pozemku Západoslovenskádistribuěnél Západoslovenská energářika, a.s.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá pĄektant.

-Súhlasí bez pripomienok

Na základe hore uvedeného s vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,Rozvody VN, LokalityMiloslavov RZ_|I/II,, na parcelách č,. 170/23, 770/20, 394, 426/10 v k. ú' Miloslavov a na stavbu
',Distribučné rozvody NN Lokality Miloslavov RZ |l/il* _ preložka a úprava vedenia VN 22kV č.288 ajesfuujúcej transformovne č. TS 0045-005 ń parcelách č. 426/72, 426175, 426160, 426/6r,426/62, 426/63, 426/64, 426/65, 426/66, 426/67, 42616g, 426/69 426/37, 426/2t2, 514/2, 170/23,t7 0/20, 394, 4261 108, 426/ l0g v k ú. Miloslavov súhlasíme.

Po preskúmaní žiadosti ana základe doručených podkladov podl'a $ 99 ods. l písm. b) bod 2. zálkonao odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie
nemá námietĘ pľoti realizácii predmetnej stavby
1. Pri realizźrcii stavby je potrebné dodržiavať zźtkon č,. 7g/20l5 Z' z. o odpadoch a súvisiacevšeobecne zátv älzné právne predpisy platné v odpadovom hospodiárstve.
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutoěňovania stavebných pľác je právnická osobaalebo tzická osoba - podnikatel', pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre

ýzické osoby je pôvodcom odpadov ten' kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu

podlä zákona ě.79/2015 Z. z. o
zodpovedá za nakladanie s

odpadoch
odpadmi a plní povinnosti podlh $ 14 _ drżitel,aodpadu

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovať a zhr omaźd' ovať vytri edené
vo vyhláške ľvĺŽp SR č.

podl'a druhov odpadov a poddľuhov ( katalógových čísiel uvedených
365/2015 Z. 2., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpeěiť pred znehodnotením,odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a zabezpeěiť spracovanie v zmysle hierarchieodpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5' Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať űdaje z evidencie príslušnému okresnémustarostlivosti o životné prostredieúradu, odboru
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o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky vŽp sn č,.36612015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6' Ak sa nekontaminovaná zęmina a iný prirodzene sa vyskýujúci materiál vykopaný poěas
stavebných prác použije na účely výstavby v priľodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktoým je potrebné na|ožiť v súlade so zákonom
o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okľem iného zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci aj pľe komodity sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad zo zźlhrad
a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknuých z realizźrcie stavby a ich
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre ričely vyjadľenia v kolaudačnom konaní v zmysle $
99 ods. l písm. b) bod 5 zákona o odpadoch'

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 ztlkona o odpadoch považuje zaztryazné stanovisko pre úěely
stavebného konania podl'a zźtkona ě' 5011976 Zb' o inemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nieje rozhodnutím podl'a predpisov o spľávnom
konaní.

ro< nriQonpn nál"^.Q^žD-,',ooLí\DąTZ x ôIT_er'-í.lc7D_,)A1o/1 nn11^IIl\rtonÁř.ą ĺ1nÁ'nlo.
1. Stavba sa navrhuje umiestniť mimo zastavaného ílzemia obce a v inem| pre ktoľé platí pľvý stupeň
ochrany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
Ż. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podl'a zákona v území zakźuanÚ.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté zźujmy územnej ani druhovej ochľany .
4. V pľípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného űzemia obce sa podľa ztlkona vyžaduje srihlas na výrub stľomov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo výškę 130 cm nad zemou a kľoviých porastov s qýmerou nad 20 m2,
o súhlase na výrub drevín podlä $ 47 ods. 3 zźlkonaje pľíslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochrany príľody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti dľevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochrana prírody

- ošetrovanie, udľžiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pľi stavebných prácach sa drevina
chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pľed poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom
páse ukladať potrubia akáble vo vzdialenosti l,5 m od osi stromov. Výkopové práce vblízkosti
stľomov a kríkov sa budú uskutoěňovať ručne s dôrazom na ochľanu ich koreňových systémov.
Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trźlvnaté poľasty budú upravené do
pôvodného stavu s opätovným zatľávnením.
6. Popľi komunikácii ponechať dostatoěný široký pás na za|ożenie technickej zelene s rešpektovaním
ochranných pásiem inžinieľskych sietí.

29.6. okresný úľad Senec - pozemkový a lesný odboľ. uvedené v rozhodnutí čj.oU-SC-PLo-
Ż0l9/0l1768 zo dňa 15.07 .2019:
- Vykonať skqývku humusového hoľizontu polhohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpeěiť
jej hospodárne a účelné vyuŽitie na zźlklade vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu,
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia, v prípade, že bude skn-ývka humusového hoľizontu poľ. pôdy
realizovaná ťaźkými stavebnými a dopravnými mechanizmami, môže dôjsť k zhutneniu
polhohospodáľskej pôdy. V tomto pľípade je potrebné odstrániť zhutnenie, pľípadne iné poškodenie
pol'' pôdy.
- Zabezpečiť základnú staľostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatu t'ýmto ľozhodnutím aż do
rea|izácie stavby, najmä pľed zaburinením pozemkov a porastom samonáletu dľevín.

29.7. okľesný úľad Senec - pozemkový a lesný odbor. uvedené v rozhodnutí ěj.oU-SC-PLo-
2019 /0l 17 67 zo dńa 3I.07 .2019:
- Vykonať skqývku humusového horizontu polhohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo azabezpeěiť
jej hospodáľne a účelné využitie na základe vypľacovanej bilancie skrývky humusového horizonfu,
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia, v prípade, Že bude skn-ývka humusového horizontu pol'. pôdy
rea|izovaná ťažkými stavebnými a dopravnými mechanizmami, môŽe dôjsť k zhutneniu
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polhohospodárskej pôdy' V tomto prípade je potrebné odstrániť zhutnenie, prípadne iné poškodeniepol'. pôdy.
- Zabezpeěiť základnű. staľostlivosť o polhohospodáľsku pôdu odňatu Ęýmto rozhodnutím aż dorealizácie stavby, najmä pred zaburineníń pozemkou u po.u.io. samonáletu dľevín.

|. Zabezpečiť zák|adnű starostli vosť o polhohospodáľsku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanoviskoaž do doby ľealizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.2. Vykonať skryvku humusového hoľizontu polhohospodarskej pôdy a zabezpeěiť jej hospodáľnea účelné využitie na nezastavanej častipozemku.
3. Po realizźrciivýstavby, za úěelom uspoľiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnutelhostipodlä$3ods.2 zálkonapožiadať o zmenu polhohospodárskeho dľuhu pozemku napríklad záhrady nazastavanit plochu, prípadne ostatnú plochu predložením poľealizaěného geometrického plánu,rozhodnutia o pľidelení súpisného ěísla na stavbu / ak sa vydtxa, ak nie kolaudačnéhorozhodnutiďa tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná okesný úľad Senec, katashálny odbor

Súhlasí s vydaním stavebného
podmienok:

povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich

vŠEoBEcľÉ poonĺrrNKY:
- pľed realizáciou zemných prác ďalebo 

.pľed, 
zač,atím vykonávania iných činností, je stavebníkpovinný poŽiadať SPP-D ô presné vyý8enie existujúcich plynárenských zaľiaden i na zźlkladepísomnej objednávky, ktoru je potrebná zaslať na ad"resu: sŕŕ-aist"ĺtícia, ;.; Sekcia údržby,Mlynské Nivy 44lb, 825 li liľatislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláruzveĘneného na webovom sídle SPP-D 1***.spp_aĺst.ĺĹ,,"ĺu.sL;,- v záujme predcháďzaniu poškodeniu pty*ĺ.*.téhoä.iuEnia, ohrozenia jeho prevádzky ďaleboprevádzky distribuěnej siete, SPP-D vyĹonáva b";p'"t;;;ytyčovanie plynárenských zariadení dovzdialenosti 100m,_ stavebník je povinný oznámiť zač,atiep:,i: u ochľannom pásm^e plynáľenský ch zariadenízástupcovipľevádzkovatel'a SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.ě. ii;| :ís2423300) najneskôľ 7 dní predzahé|ením p lánovaných práô ;- stavebník je povinný 

7|ezpeč:iť prístupnosť pĘnárenských zariadení poěas ľealizácie činnostíz dôvodu potľeby prevádzkóvania'plynárenskýcň ,uriud"n1, najmä výkänu kont oly prevádzky,űdržby avýkonu. odborných p."niĺáooL ;;äĹil;;ň-.iús"ŕ oprź,r,..ĹonsiiuL"ie (obnovy)plynáľenských zariadení ;_ stavebník je povinný umožniť zástupcovi.SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontľoly realizáciečinností v ochrannom pásme plynárenských zariadení ' ' --- -

- stavebník je povinný realizoiai.výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m nakaźdustranu odobrysu existujúcich plynárenských zańadeni v súlade , sľN 73 3050 aź po predchádzajúcomvy{ýčení plynáľenských zariadenívýhľadne ľučne bez pouzitia strojových mechanizmov;- ak pri výkopových prácach bolo od-kryté plynárenske 
'á.ia<ĺenie, 

je stavebník povinný kontaktovaťpľed zasypaním výkopu zástupcu sPÍ'-D_n; vykonanie Ĺoni-ly .tuuu ounuzJnttro plynárenskéhozariadenia, podsypu 
1o-bsypů plynovodu 

" 
.il"z"'i" 

"y't "žnej 
folie; výsledok kontroly budezaznamenaný do stavebného denníka;_ pľístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniamsPP-D nie je.povolený a manipulácia s nimi jeprísne zakázaná, pokluJ_ sa na tiěto práce nevďahuje vydané povolenie SPP-D;

;:ľ-T:ľľlovody, 
káble, ostatné inžinieľske .til ńffi tyľ poeu. oaĘłĺa zabezpečené proti

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jehodoterajšie kľytie a {9ty ulo.ze1Ę v prípade zmeny ĺroun" i".enu požadujeme všetky zariadenia
1qo]<lopľ plynárenských zariadení o.äaii'do novej í'*n" i"'inu,- kaŽdé poškodenie zar.iadenia SPP-D, vrátane ioškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned,ohlásené SPP-D natel č. 0850 l 11727;
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- upozorňujeme,że SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zaľiadení podať

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (So!, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochľannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynáľenského zariadenia uložiť podľa ustanovení

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,_ € až 150 000,- €, poškodením plynáľenského
zaľĺadenia môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podlä $ 284 a $

285' pľípadne tľestného činu poškodzovanĺa a ohrozovania pľevádzĘ všeobecne prospešného

zaľiadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákona č. 300/2005 Z.z'Trestný zákon.
- stavebníkje povinný pri ľealizácii stavby dodrŽiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného

zákona a iných všeobecne zźtväzných pľávnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise
zvyýč,enia plynárenských zariadení ataktiež, ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP)
najmä STN 73 6005,73 3050, TPP 906 01, 700 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení ďalebo pri

ochranných ďalebo bezpeěnostných pásiem;
_ stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navľhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými

zaľiadeniami dodrźať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 0l;
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle $79 a $80 Zákona

o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontľolné šachty' trvalé porasý a pod.

OSOBITNE PODMIENI(Y:
- Rešpektovat'všetĘ existujúce plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatívy

?o 1o S.lnrląlł Tclclrnm ą c ''.,^á--Á .r clannĺricLr, ř Á'Á1 1 o )11o za ĺlňe o) 05 ,o1 o.

- Pre vyznačené záujmové dôjde do styku so sieťami elektľonických komunikácií (ďalej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s' ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Počas rea|izácie stavby dodľžať podmienky uvedené v stanovisku é' 66119112170 zo dřla02.05.Ż0I9
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípad e, źe zámer stavebníka, pre ktoľý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, 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 zabezpećiťz
.ochranu alebo pľeloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

. Vypracovanie pľojektovej dokumentácie v pľípade potľeby premiestnenia telekomunikačného
vedenia

.odsúhlasenie pľojektovej dokumentácie v pľípade potľeby premiestnenia telekomunikaěného vedenia

V lokalite predmetu Vašej Žiadosti je oprávnený vykonávať prźrce súvisiace s preložením sietí (alebo

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný paľtner: Július Varga, itrlius'varga@nevitel'sk,
0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadeni (káble, potrubia) s ľôznou

funkěnosťou'
2. Pľi aĘchkolŤek pľácach, ktorými môžu byt' ohľozené alebo poškodené zariadenia' je

žiadatel'povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenia Ęm,źe zabezpečíz
oPred zaéatim zemných prác vyĘýěenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povľchu terénu,

ePreukŁatelhé oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vyĘýčenou

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

oUpozornenie zamęstnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku t 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zaľiadenia od vyznačenej polohy na povľchu terénu

oUpozornenie zamestnancov, aby pľi prácach vmiestach výskytu vedení azariadeni pracovali

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmieneěne nepožívali nevhodné náradia (napľ. hlbiace stroje)

oAby boli odkryté zariadeniariadne zabezpeěené pľoti akémukol'vek ohrozeniu, krádeźi apoškodeniu
vo vzdialenosti l,5 m na každú stľanu od vyznaěenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakryłim ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne č,íslo 1'2129

ooverenie výškového uloŽenia zariadenia ruěnými sondami ( z dôvodu, že spoloěnosť Slovak
Telekom' a.s. a DIGI SLOVAKIA' S.r.o. nezodpovedajű za Zmeny pľiestoľového uloŽenia

zariadeniavykonané bez ich vedomia )

1
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,:i":Í""'łľil:Tď'öTii?^T.:ľilľ.';illš äJ:ffi:ľíšł1* alebo zniżiťkrytie tel káblov je
3' Vpľípade požiadavLy o"po;"oĺ" l-oiality,_*.p-;j;ktu,' o" Y9sT (veľejná sieť ST) jepotľebnésipodat'žiadost'ou.t*i"ĺoJu.napojenia@k).

Í;"1ľľŕ:" 
dodľžat'platné p"apŇ p"al'" śľľ is ĺäoffipriestoľovti úpľavu vedení v plnom

- Po doložení obalwých lĺľiviek pre pľejazd vozidiel udržby a obsluhy je potrebné rozšíriť oblúkyv zmysle výkľesu Technická inĺ'äst uLtu*;Ęiŕil"Jffi ro,.,u itaRztllu. sĺtuecia C-1 zmena2 _2'l.05.2019 pľojektant lng. oto rotĺ. e.p. 5544 12,- vyššie uvedené pľevedenie rnusĺ uľ u 
"mysle 

príslušných STN,- v danej časti musí dôJ|_| k úprave'parkoiánĺu u aosuľ,u oĺĺ"'l'.r, kriviek - parcely č.. 426/456,453,

ffi ,:Ąi'; .ffi ĺ'lĺľł ľ;|l'ľ: 
nu u l u'tno." p;;;;l", aby n e d o š l o Ĺ,uĹ.an.n ĺ u pĘ azdu

- odstupy oplotení pozemkov lňusia byť riešené vsúlade s STN ?3 6056(bod č' l8), tak, aby bolzabezpeč'ený nálež:iý rozhläd irlw"íiaraní zpozeÁk;; ;Ĺ"'unikáciu - žiudun," stavebný úrad,aby pľi povolbvaní oplotení 
'tŕinnJ 'uu.'p"eil łodržanie uiien".; ěiary, tj' 2,Oňä ona3a vozovky.-"o.:'"ľ,o,ň""""#ľff|,3efflot"nĺu po"".tbu 'u.'1řl.ĺáo" ;i"ä*ili;ulJĺ snv n 6rc2

i:fĺľ'ä:racích 
zariadenŕ inŽinierskych sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoľu

- všetky chodníky požadujeme riešiť bezbariéľovou úpravou v mieste styku s komunikáciou
;;:Hľř}"'ľ.:äíľ.:l täl"'n" ł .,.uuoro Ňih*,ŕh osôb, u 

"'y,rJ'_irávnych noľiem

šľT!"'1š äžiff:*'požadujeme 
osvetliť veĘným osvetlením v zmysle vyhlášky č).9/2009 Mv

- pre potreby každého z ľodinných domov musia byť navľhnuté minimálne 3 parkovacie miesta nastátie na vlastnom o9zem\y, z'tohtá |oo,u uua. j"á"" ;i;;;;rčené pre návštevy v zmysle STN 736110/Z2(do ce'kového počtu 
^azÄ{žłritať aj garážové státie),- toto stanovisko nenahľádza povolenia iných .ńňuny"l, 

"Jäilí"ay".r' orgánov aorganizácii aplatí 6
ffi:l'':ř"ä!ľšĹľ'" ełátoľvet 

"ł"nu vyššie-un"o"n";__rtavby ila 
"u 

nĺrT"aot neplatnosť

okľesný dopravný inšpektorát súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou za splnenianasledovných podmienok:

aj obyvatelbv obce.
okľesný dopľavný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknuĘými orgánmi
Łi:Ťí:';:Tffi;,;ľ:'#aľ, il::"#",:;ľä:iŕ:jť'lÍ'Í,';,.J,ľľlií;;ää".*lj"l',űu"i" uT*.j
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Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou SVP, ś.p', oZ BA, Spľáva vnútorných vôd Šamoľín
k ľealizácii uvedenej aktivity má nasledovné zásadné pripomienky ażiada:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodrŽať ustanovenia ztlkona č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 37Ż/1990 Zb. o priestupkoch v zneni' neskorších predpisov
(vodný zákon).

2. IJzemie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Żitného ostrova' na základe čoho
požadujeme dbať na zvýšenú ochľanu podzemných a povrchových vôd.

3. Dažd'ové vody z paľkoviska motoľoých vozĺdiel musia byt'zaústené do odlučovača ľopných
látok' ktoľý musí mat' podl'a naľiadenia vlády č'. 269lŻ010 Z.z. výstapnú hodnotu
v ukazovatelĺ NEL menšiu ako 0,1 mg/l.

4. Pľed zaústením pľeěistených dažd'ových vôd do vsakov je nutné vybudovat' revízne šachty
(pľe potľeby odbeľu vzoľiek) medzi oRL a vsakovacími systémami.

5. Podl'a $ 21, ods. l , písm. c, ztlkona č,. 36412004 Z.z' o vodách, je na vypúšťanie odpadových vôd
do povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné uźivanie vôd, ktoľé
vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy.

6. Vhodnost'a vel'kost'vsakovacích systémov žiadame preukázat'kladným hydľogeologicĘm
posudkom, v ktoľom bude pľeulaĺzaná schopnost' hoľninového pľostľedia bezpečne
absoľbovat' odvádzané đažd'ové vody.

7. Povolenie orgánu šüátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podl'a $ 26 ods 1 zákona ě.
364/Ż004 Z.z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby.

8. Povolenie orgánu štátnej vodnej spľávy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby
na ztlk|ade odseku č. 4 $ 26 zákona č,. 36412004 Z.z' vodný zákon je súčasne stavebn1ým
povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudaěným ľozhodnutím.

9. Dodržať podmienky vyjadrenia našej oľganizácie znaěky CS SVP oZ BA č:ísla 993/Ż018/86 zo
dřn07.l2.20l8.

29.13. TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o.. odborné stanovisko ev. č. 7l650l6752/20119lBT/oS/DoK zo dňa
30'04.Ż0l9:
Pľojektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.
odborné stanovisko je vydané pľe účely stavebného povolenia'
Poznámka:
ľuv sÜo Slovakia s.ľ.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISo/IEc 17OŻO:2OL2 posridením
súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované,
s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení ( v pľíslušnej etape výstavby _ technický dozoľ
stavieb).
Vyššie uvedené odborné stanovisko p|atí za týchto podmienok:
Budú dodržané všeobecné zźxäzné právne predpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odboľnom stanovisku sa vďahujú len k posudzovanej
dokumentácii. odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. azźtkazníka
rozmnožovať inak než vcelku.

29.14. Kĺajský pamiatkový úrad Bratislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2O18/24477-2l
l0j700/PRA z'aáňe)o 1) )0rR''
Súhlasí s umiestnenim area|izáciou stavby, ktorá sa nedoĘýka kulturnej pamiatky evidovanej
v Úsffednom zozname pamiatkového fondu sR a nenachádza sa na- pamiatkovom űzemí,
s podmienkou:
- V prípade archeologického nálezu nźńezca alebo osoba zodpovedná za vykontnanie prác podlä

ustanovęnia $ 40 ods.2 a3 pamiatkového zźlkona oznámi nález KPÚ BA anźllez ponechá bezo
zmeny aŽ do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto závázné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo
kjeho pouŽitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie ľozhodnutia pľíslušným
stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

]o l( Ř\/Q ą o .'.,i.á*^-:- x 'r"r7'oolÁ^'r^l1^1o/t\/Í^ -^.lx^ ĺ ĺ 
^? 

anĺo.
I. Z hl'adiska situovania navrhovanej stavby

11



- k pľojektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia sme zaujali stanovisko listom zn.
5183614020120l 8/Me zo dťla l0.l2.20l8, podmienky ktoľého żiadame dodriať .
K technickému ľiešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme, trasovanie podzemných IS
sietí treba riešiť vsúlade s STN 75 6005, pľi budovaní stavebnýcń objektov ľešpektovať ochranné
pásmo existujúcich i navrhovaných VH sietí - v súlade so záĹ. ĺ' 4ązlzooz Ż.z' ,,o verejných
vodovodoch a veĘných kanalizáciách,. _ $19.
Upozorňujeme, že .v-prípade Zmeny počtu alebo technického riešenia vodovodných alebo
kana|izaćných prípojok bude potľebné k uvedeným zmenám zabezpeč,iť doplňujúce vyjadrenie
oddelenia vodárenských koncepcií BVS.
V prípade novovzniknuých skutočností oproti pľedloženej projektovej dokumentácii, sl Bĺ/S
vyhľadzuj e pľóvo zmeny vyj adľ enia.
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky.

?9'1ĺ: MQ SR. a8entúra Tľávy majetku. vyjadľenie čj. ASM-50-3l4ł/z0tg zo dĺa zz't t.zot8:
Sľealizáciou akcie nodl.a predloženej dokurnentá"i" .úhlusĺrn" pĺ .pln*ĺ nizsi" wea"ny.tpodmienok. Investoľ.Ęojektanť je povinný i-n|oľmovať oýchto pba.iänh"h príslušný űzeÁný
orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske .ił" uo vlastnícwe vojenskej šprevy nie
sú v priestore stavby evidované.
Vyjadľenie p|atí za pľedpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametľoch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov, ro'sah a pod.) Vyjadrenie platí dva roky u io .ńčurn" pre všetky d'alšie stupná
projektu i pľe všetky d'alšie konania. Na jeho základe je ńožné vydať územné i vodohospooerste
rozhodnutie a stavebné povolenie. Investóľ. (pľojektantj je povinný doľuěiť ho v odpise všetkým
d'alším orgánom aorganizáciám' ktoré budú_na akcii'zäinteresováné' aby sa zabránilo d,alšiemu
prerokovaniu.

S_rrýstavbou srĺhlasíme 
-za 

podmienok plne 
""šp"kto'unia 

existujúcej veľejnej telekomunikačnej
siete KDS (káblového distľibučného systému) Á phe rešpektovańiu j"; ocńra-nných pásiem a zapodmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR.1' Projektovú dokumentáciu (d'alší stupeň) Žiadame doplnit'_o vzärové rezy Vłižovania a súbehu

so sieťami KDS a doplniť aj o zákes siete KDS. orientačné zakreslenió KDS (hlavnej trasy)
sme vykonali do.pľedloženej pľojektovej.dokumentácie pľe územné konanie, ořr"- p.ĺpo;óŕ
k jednotlivým objektom, ktoré sú riešené individuálne a ťtoré je potrebné tiež rešpektovať.
Stavebník je d'alej povinný vykonať a za'bezpeěiť všetky ou3ettĺvne účinné ochranné opatrenia
a splniť nasledujúce podmienky v 

1o_zsalru 
t-ohto vyjadieniá stanovené vlastníkom existujúcej

_ 9iet9 KDS, spoloěnosťou PROGRES_TS, s.ľ.o. (dáiej len PROGRES) a to najmä:2' Pľed začatím prác je potrebné si objednať priestorov3 vyýčenie sietí a zariadeni písomne na
adrese: PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodľevinołź,,42,82I oi Ďratislava, min. 10 pracovných dnípred požadov.aný.m.teľmínom vyĘýčenia, podl'a ľozsahu a druhu vytýčenia. Pre vy!ýčenie
optického vedenia je potrebné zabezpeěii aj geodetické zameranie siete KDS' Kžiadosti
żiadame pripojiť toto vyjadrenie.

3' Je potľebné zas|ať písomnú infoľmáciu o plánovanom teľmíne zač,atia pľác, najneskôr l0 dní
pre zač,atÍm stavby na adresu PROGRESu.

4' Je potrebné dodľžat' ochľanné pásma podlä ust. $68 zttkona č,. 351/Ż0ll Z.z. apríslušných
noľiem STN, tzn. že sa nebudú umiestňóvať žiadně vedenia aani realizovať żiadnestavebné
Ę'á?2. . výkopy v ochrannom pásme, t.z'n' 0,5 m na každú stranu od osi vedenia KDS a 2 m
do hlbky. Kde to z priestorových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú ľealizovať za
prítomnosti pracovníkov PROGRES. o uvedenom Ĺudú vopred inďrmovaní pľacovníci' resp.
zástupcovia spoloěnosti PROGRES, na tel. č,isle O2/43l 91 25l. Podmienkou je objednanie si
technického dozoru u spoloěnosti PROGRES.

5' oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznaěenou polohou
siete KDS, aby pri prácach v mieste výskytu vedení azariaáční KDS pńovali so zvýšenou
opatľnosťou abezpodmieneěne nepouživa|i nevhodné náradia azariädenia (najmä ĺrlbiu""
stľoje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pásma vedení a zariadení KDS
vykonávali len ľučnÝ rrýkon!
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6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovri odchýlku +30 cm
od skutoěného uloženia a vyznačenej polohy'

7. oveľiť si uloŽenie siete KDS s ľučnými sondami (vzhlädom na to, že nezodpovedźtme za
zmeny priestorového uloženia KDS vykon ané bez nášho vedomia)

8. V prípade, że dôjde ku kriŽovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikaěnými sięťami
a zariadeniami KDS spoloěnosti PROGRES, vopred prizvať k ukladaniu a zásypu
pracovníkov' resp' zástupcov spoloěnosti PROGRES, na tel. č,ís|e 0Ż/431 9l25L' Bez
uvedenej pľítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

9' odkryté časti vedení siete KDS zabezpeěiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.

l0. Vprípade odkľytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoloěnosti PROGRES,
prizvať pľacovníkov alebo zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. ěisle O2l43l 9I Ż5l na
kontrolu pred zásypom (zakrytím)' Bez uvedenej pľítomnosti nie je moŽné zźsyp vykonať.

l1. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod tľasou KDS, spätný zásyp trasy realizovať
triedeným štrkom, obnoviť značenie ochrannou fóliou, prípadne maľkermi.

12. Zabezpečiť dodržanie zálkazu zľiadbvania skládok a budovania akýchkol'vek zariadení nad
trasou KDS.

13. Zabezpeěiť dodržanie zálkazu pľechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

14' DodrŽať nivelitu terénu kvôli dodľžaniu dostatoěného krýia siete KDS.
l5. Pri poškodení telekomunikačných vedení azariadení KDS spoloěnosti PROGRES

bezodkladne oznámiť každé poškodenia na tel. č,isle 0Ż/43191 25l. Vprípade poškodenia
koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribučnými
skľiňami, v prípade optického kábla je potľebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi
optickými spojkami. Pľedmetné výmeny a súvisiaci s Ęým náklady sa vykonávajú na náklady
zmluvného dodávatel'a stavebníka. o uvedenom bude stavebník bezodkladne infoľmovaný.

16. Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach výskýu vedení KDS zásadne g!49. bez
pouŽitia výkopových stľojov.

I1.Tam, kde nie je možné vykonať pretláěanie komunikácie bez možného poškodenia už
existujúceho vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopaním.

l8. Nedodľžanĺe uvedených podmienok ochľany jestvujtńcej siete KDS je porušením pľávnej
povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.

l9. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov odo dňa vystavenia.

Navľhovaná stavba z hl'adiska prístupnosti sp
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

všeobecne technické požiadavky na stavby uźivané
zmysle vyhl. MŽP SR č. 532l2ooŻ Z'z. a prílohy

k vyhláške ć,' 532/Ż002.Z.z.,ktorou sa urěujú všeobecné technické požiadavky.
Navrhovaná stavba splňa všeobecné technické požiadavky na stavby użívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu v zmysle vyhl' MŽP sP.č)' 532lŻ0O2 Z.z' a pľílohy k vyhláške č:. 532lŻ0O2 Z.z.
ktorou sa uľčujú všeobecne technické požiadavky zabezpeěujtlce užívanie na stavby użivané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu,
_ dopoľučujeme vydanie stavebného povolenĺa

?9.l9. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. stanovisko č. 92lSK/20l9A.,Ia zo dňa 05.06.20l9:
Žiadame nasledovné úpľavy u 

".yśl" 
vyhlášok č,. 53Ż1200Ż Z'z.912009 z hlädiska o.ob 

'o "*Lor.1irnpostihnutím:
- Doplniť signálne a varovné pásy na priechodoch pľe chodcov
- Doplniť varovné pása na chodník v kontakte s komunikáciou paľkoviska

Pľi dodľžaní vyššie uvedených požiadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

29.20. Dopľavný úrad M.R.Štefánika. vyjadrenie ě. 5l18/20l9lRoP/002/52038 zo dňa 22.01.2019:
- Stavba s výškou 2. NP a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku uľčenú ochrannými pásmami
Letiska M.R.Štefánika Bratislava 2Ż6,0 m.n'm. Bpv a_svojim charakterom neohľozujú bezpečnosť
leteckej prevádzky. V pľípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby' resp'
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stavebných mechanizmov, je nutné akciu opätovne pľerokovať. Toto vyjadľenie platí dva ľoky od
dátumu jeho vydania.

- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovatel'a orange Slovensko a's., Metodova 8, 821 08 Bratislava

t2.12.2018:
V záujmovom území pre rea|izáciu budlicej stavby ,,Technická infraštruktura obec Miloslavov,
Lokalita Rz_ll/II*, v katastrálnom území Miloslavov, na pozemkoch s parcelnými ěíslami l7ol20,
170/23, 4261109, 394, 5l4l2, nemá MV SR žiadne viastné telekômunikáčné .i"t.. Spľávca
telekomunikaěnej siete MV sR k pľedloženej dokumentácii nemá žiadne výhľady, poŽiaäavky,
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

zo dňa 30'11.2018:
Súhlasí sa s návľhom źiadatel'a na územné konanie stavby ,,Technická infraštruktúľa obec
Miloslavov, lokalita RZ_LI/II*, parc. ě. l7olŻ0, 170ĺ23,426lló9,394,514/2, ľegistra C KN, k.ú.
Miloslavov, okres Senec s ýmito podmienkami:
o Preveriť pohebu ochrany navrhovaného obytného prostredia pred nadmeľným hlukom z leteckej

dopravy. V prípade prekročenia povolenýclr limitov stanovených vo vyhláške MZ SR č,. 54g/2o0.7

?:,: oprípustných hodnotrách hluku, infrazvuku avibrácií aopožiádavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku avibrácií vživotnom pľostľedí, navrhnúť azĺLalizovať potrebné protihlukové
opatrenia.

o Ku kolaudaěnému konaniu predložiť:
- výsledok laboratóľneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotľebiska' ktoý pľeukáže jej súlad

spožiadavkami vyhl. MZ SR 247lŻ0|7 Z.z',ktorou sa usianovujú podrobnđsti okvalitě pitnej
vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manaŽmente rizík pri zásobävani
pitnou vodou v znení neskorších pľedpisov.

dňa l l.06'2019 :

Ako vlastník ciest II.. a III. triedy podl'a $ 3d ods. 2 zźlkona č,. 135/196l Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zźlkon), v znení neskoľších pľedpisov nemáme námietky k iredloŽenejprojektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, spľacävatel' Ing. otto Tokár, apríl 2O|9 za
nasledovných podmienok:

- Rozhodnutie o urěení doěasného dopravného znač,enia vydźtva okresný úľad Senec' odboľ
cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Realizácia pripojenia na cestu IIvl054 musí byť vyspádovaná od cesty III. triedy, aby
datd'ové vody nestekali na cesfu vo vlastníctve Brátislavského .urno.právneĹo kraja.- Realizácia sietí, ktoré križujú cestu IIv|os4je potľebné zrealizovať pretláěaním ánásledným
uložením do chľániěiek' Zvláštne užívanie komunikácie vydáva okresný rirad Senec, odĹor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Chodník umiestniť za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, upozoľňujeme, że chodník
nepreberáme do nášho vlastníctva.

- oplotenie pozemkov v križovatke nesmie zabrańovať dostatoěnému rozhlädu vodiča.- Ak dôjde k znečisteniu cesĘ pri výjazde stavebných mechanizmov,bezpľieťahov uviesť cestu
do pôvodného stavu.

- Investor zabezpeěí bezpečnosť prźrce abezpeěnosť cestnej premávky počas realizácie.- Upozorňujeme Žiadatel'a, że zm|uva o nájme časti cesý počas výštävby (potrebná k žiadosti
o stavebné povolenie) podlieha schvaĺbvaniu v Zastupileí'stve Bratislavskěho samosprávneho
kraja. Najbližší termín zberu materiálov je ao zĺ.bs'zo19. Zastllpitel'stvo Bratislavského
samosprávneho kĘa zasadá 20.09'2019.
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- Ku kolaudácii stavby kľižovatky, predložiť kompletnú pľojektovú dokumentáciu skutoěného

vyhotovenia a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod objektami, ktoré investor odovzdá
do majetku a správy Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane hodnoty objektu.

- Dodľžať stanovisko správcu cesty Regionálne cesty Bľatislava, so sídlom na Cučoriedkovej 6

v Bratislave.
- Povolenie na napojenie na cestu III. tľiedy Vám vydá okresný úrad Senec, odbor cestnej

dopravy a pozemných komunikácií.
- Urěenie tľvalého dopravného značenia, vľátane posunu dopravných znaěiek IS36a aIS 36b

vydáva okľesný úrad Senec, odboľ cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Stanovisko má platnosť jeden ľok odo dňa vydania anenahrädza stanovisko vďalšom stupni

stavebného konania.

29.25. Regionálne cesty Bratislava. a.s.. vyjadľenie č. 525119/595/oSI zo dňa 1 1.06.2019 :

V zmysle predloženej dokumentácie požadujeme:
Rózšírenie cesĘ IIVI054 rea|izovať pľeplátovaním jednotlivých vrstiev konštľukcie vozovky
cesý III/1054, s vložením geomreže

_ Na celú dížku stavebných úprav (cca 200 m) odfrézovanie jestvujúceho kľytu vozovky ceĘ
[I/l054 vhrúbke 50mm apoloženie novej vrstvy zasfaltového betónu hr. 50mm so

spojovacím postrekom, na celú šírku cesty IIVl054
- Ńa-stľane j'estvujúcej zástavby uloŽiť tetónovú žl'abovku vdĺzke jestvujúcich výjazdov.

Nespevnená kľajnica šíľky 0,50m a cestná priekopa (násypové teleso) mimo výjazdov musí

zostať zachované.
- Na ohraniěenie ffzického ostľověeka na ceste III/I054 dopoľučujeme nábehové cestné

obľubníky.
Na celú dĺžku dotknudch parciel na strane lokality RZll okľem ýjazdu (vetva Kl) Žiadame:

- Vybudovať néspevnenú krajnicu šírky 0,50m cesty III/1-05 4, za Ílou obnoviť, resp. prehĺbiť

céstnú priekopucesty III/l054, ktorá bude zabezpeěovať povrchové odvodnenie cesty IIVl054
- Chodník šírky 2m umiestniť za vonkajšou hľanou cestnej priekopy
- oplotenie krajných pozemkov pozdiż cesty IIV1054 realizovať za chodníkom, priěom

oplotenie a umiestnenie plánovaných budov oběianskej vybavenosti na oboch stranách

výjazdu z lokaliĘ nesmie zabľaňovať dostatoěnému ľozhl'adu v kľižovatke.
Dažďové vody z komunikácií v rámci celej lokality musia byť vyústené samostatne tak, aby nestekali

na cestné teleso cesĘ IIVl054 (vozovka, nespevnená kľajnica, cestná priekopa).

Stavebné objekty inžinieľslEch sietí (vodovod, kanalizócia, verejné osvetlenie)

Pred zać,atim výstavby trás inžinierskych sietí je nevyhnutné vyfýěiť všetky jestvujúce siete.

V zmysle predložených príloh KC-99 Koordinačná situĺźcia sietí a KC-98 Kľižovanie sietí s cestou

iľlĺjsł _ priečny rez Žiadame rea|izáciu napojenia prípojok, ktoré budri vybudované v rámci

plánovanej lokality RZ1 l nasledovne:
Kĺižovanie prípojok s cestou III/I054 pľetláěaním (vodovod a splašková kanalrizźrciav jednom

mieste), s úložením do chráničiek. Manipulačné jamy vykopať na oboch stranách za

vonkajšou hranou cestnej priekopy, zo stranyjestvujúceho zeleného pásu.

- Na pietláěanie je potrebné povolenie okresného úľadu Senec odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií
- Tiasu kábla pľe verejné osvetlenie vykopať na celej dĺŽke súbehu s cestou IIIll054 až za

vonkajšou hranou cestnej priekopytak, akoje to zakľeslené v kooľdinačnej situácii.

Dopravné znáčenie (vrátane posunu značiek IS36a,b) podlieha súhlasnému zźlv'đznému stanovisku

okľesného riaditel'stva policajného zboru oDI Senec a určeniu okresného liradu Senec odbor cestnej

premávky a pozemných komunikácií.

20.05.2019:
Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknuĘý orgán v stavebnom konaní vydávame

súhlasné satnovisko za dodrźania podmienky:
- Výstavbou nesmie byť ohľozená bezpeěnosť pľemávky na ceste IIVI054. Na ceste nesmú bý

deponované skládky stavebného materiálu ani odpadu.
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Inžinieľske siete a veĘné osvetlenie v súbehu s cestou III/1Ľ54 žiadame umiestniť až zavonkajšou hĺanou cestneJ priekopy.
Križovanie inžinieľskycľ' 

'ĺ"tĺ s cestou IIvl054 Žiadam realizovať bezvýkopovou metódou _pretláčaním pod cestou. Štartovacie a 
"ieiove 

jamy 1" pot.eĹ né"zubz"peĺiť paženim'Vprípade potreby uživania alebo zásah" ĺńľr{ľo.ä'6;,ka, práce vsúbehu scestou,vzelenom páse) do cesý IIľ10sł poeas_ výstavby'je p"ri"u"e požiadať tunajší úrad opovolenie zvláštneho. yzlu.anla cesty a . ý' .ĺuiriuĹ" 
"ro!ni" 

dopľavného znač,eňia(min. 4

íŤff"Tä"ľ]'řľJľ1ŕĹ'śľ.'J ^ 
łaí ež"ł 

^ 
stanovi skom ón pz öol u s 

"""i 
; J;;vi skom

odvodnenie miestnej komunikácie vetvy Kl riešiť pozdlžnyma priečnym sklonom smeromo,d cesty I-IIJ1O54 do navrhovaný"ľ' p.i.L' a vsakovacích dľénov.Upravou kľižovatkv nesmie oo:.ľ L 
'l'".s"l'iu odtokových pomerov cesĘ IIVl054.Výkres č' C-1 so'ó2 romuniŕłác1" 
" 

.n"''i9ié ľ]:Ť, J.łr".;" 
"..rnú 

priekopu na pľotilählejstrane kľiŽovatky na parc. reg. ,,E" ĺ. iosel}o, ioseiíz ł"1,ŕŕ;";" KC-3 so.ol Križovatka na
;::l1"j:ĺľ;:-#;Ťä.ľloilávov sa táto cestná p.i"łopu-už, nenacbádi.-háĺu^" o
Pred kolaudačným konaním je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie trvalého dopľavného
íff':Ť;lJ:pred 

odsúhlasené-ho'oR pz cjuSenec 
" 
.n;";o; Ĺomunikácie Regionálne cesty

úrad.

29'27'osobitné podmienk)t

- Stavebník je povinný čistiť stavbou znečistené prilählé komunikácie._ Dodávatel' stavby je povinný zab.ezp.eĺi, ó ;;;;;né mechanizmy pľed výjazdom zostaveniska na miestnu kómunikáóiu Ĺoli" d;ki;;". očistenJ á nia-oclrĺa'alo k jejznečisťovaniu, čo by mohlo mať zanásledok nĺzinićiezpečnosti cestnej pľemávky.- Pri úpľave terénu je potrebné dbuť'.nl ,q;b';;o"oslo LposLoo"niĹ'ul vybudovanýchinžinierskych s]eti ľaŕisto je pri realizácií :"^;rii ,ác potiebné ouuř * to, aby nedošlok poškodeniu okolo stojacicli uuáou ěi prípadnémínuiís"nĺu ich statiky.

Ęľ""ri*m 
konaní neboli vznesené žiadne námietĘ účastníkov konania ani dotknutých

odôvodnenie
Stavebník: LT rNVEST s'r'o', Alžbetin Dvor 1452, g00 42. Miloslavov, IČo: 5t 002566 ( nazźklade Nájomných zmlúv) 

"uśt. oJ *e11ę.ing .'-;.,-K, ajná 23, g00 4zDunajská Lužná podaldňa 24'07'2019 na tunajší ry""u'1'ĺ''ua zĺuĺJrť;;yl;i" stavebného povolenia pľe stavebnéobjekty: 
" so'09 V",1?1é ósvetlenie, śđ]ľ 

-o^"ľ"-"j o.ĺ":u''*" ,,u po"J.to"Ĺ'pu.". ě. 170/23,514/2' 426/434' 426/4š5' ązeusa, ą7ěňog, 426/5ll,iiäĺšI'ź, 
,1?9/49l? 426/520, 426/515, 426/513,426/514' 426/519' 42.6/:'16,ązen'll,iiěls'lt,íieu\i'łź'iíćueo 

, k.ú. Miloslavov, ( podlä GP č.58/2019 zo dňa 08'04'2019' 
1v_"'"ny'oL'"sným úradom Seneckatastrálny odbor pod č' i' Gl-6g5/l9zo dřla25'04'2019 apodlä GP ě''ao/zďlg-ro aĺu2g.0š';0lö, ou".eny okresným úradom Seneckatashálny odboľ pod t. j. G1-1058/1őźá' aĺ^'zo os iőiójtĺ' l,ĺĺ*luuó.,, LroJ śĺ..ĺeu.ľou stavby"Technická infraštruktrirá obec luĺĺo.luuŇ, ]okalita Rz_ĺiiii:, doloženú pĘektovou dokumentácioustavby pre stavebné oovo|enie, uyp.u**ú zo.dŕ1e.+liÄ'ii"Ť"*"Áil,ig.'VĹžjn,ĺ. 

Vyšný, reg.
;;.ílľ"Íi;Jr:"ili:,''*1lĹ*,.""'1"Tä''ď' ;;;''0;'g|lii,luuu, ou"ffi u Jäu"uno," konanl,

Vlastníkom pozemkov p'arc' ě' lloĺn,'slą/z, k.U'Miloslavov je obec Miloslavov - podlä LV č'440' Stavebník pľeukázäl u 
''uu"lno,n konaní ,i";];;I k uvedenému pozemku dotknutého
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stavbou, vzmysle $ 58 ods.2 stavebného zttkona vspojení s $ 139 ods.1 stavebného zákona, ato
nájomnou zmluvou zo dťla 25.03.2019'

Vlastníkom pozemku parc. ě. 4Ż6ĺ434,4261435, k.ú. Miloslavov je Ing. Ladislav Ze|ina, Alžbetin

Dvoľ 705, 9o0 4Ż Miloślavov _ podl'a Lv č. 769. Stavebník preukŁal v stavebnom konaní ,,iné
pľávo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2 stavebného zélkonav spojení s

$ 139 ods.1 stavebného zźlkona, a to nájomnou zmluvou zo dřla20'07 .2019.
Vlastníkom pozemku parc. č. 4261436, k.ú. Miloslavov je Tomáš Elexhauser, Alžbetin Dvoľ 7452,

go0 4Ż Miloslávov _ p-odl'u LV ě. |627. Stavębník preukázal v stavebnom konaní ,'iné právo"

k uvedenému pozemku đotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2 stavebného ztĺkona v spojení s $ 139

ods.l stavebného zákona, a to nájomnou zmluvou zo dňa Ż0'07.2019.
Vlastníkom pozemku parc. č_ 426/109, k.ú. Miloslavov je spoloěnosť LZ-STAV, s'r.o., Alžbetin

Dvor 705, g1o 42 Milosiavov _ podl'a Lv č. 2860. Stavebník pľeukŁal v stavebnom konaní ,,iné

pľávo" k uvedenému pozemku dotŘnutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2 stavebného zźtkonav spojení s

$ 139 ods.l stavebného ztlkona, a to nájomnou zmluvou zo dňa 05'08.2019.

Vlastníkom pozemkov parc. č,. 4Ż61461, 42615ll,4261512, 42615|3, 4261514, 4Ż61515, 4261516,

4Ż6ĺ5|7, 426l5i8, 42615\9, 4Ż61520, k.ú. Miloslavov je spoloěnosť oC MILOSLAVOV, s.ľ'o., 900

42 Miloslav ov 1282 _ podľa LV č. 3320. Stavebník preukázal v stavebnom konaní ',iné 
pľávo"

k uvedenému pozemku d-otknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2 stavebného zttkona v spojení s $ 139

ods'l stavebného zákona, a to nájomnou zmluvou zo dňa 16.08.2019.

K pozemkom paľc. ć,' 426l4a7 aŹ 426ĺ460, k.ú. Miloslavov (Domové prípojky NN), preukŁal
stavebník,,iné pľávo" vzmysle $ 58 ods.Z stavebného zźtkona vspojení s $ 139 ods.l stavebného

zílkona, a to Nájomné zmluvy uzatvorené s vlastníkmi Ęýchto pozemkov.

Dňom podania žiadosti bolo zaěaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaéatie konania o povolení

stavby uólo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknuým oľgánom a organizźrciźtm

oznámením č,. 3 629 - 6 2 6 3 l20 19 lI<K zo dňa l 3 .08.20 1 9.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj. SU-

Ż33o-1757lŻo19lKK zo dř:a 0l'04'2079, pľávoplatné dňa 02.05.2019.

Stanoviská a poŽiadavky účastníkov konania a dotknuých oľgánov, uplatnené v tomto konaní, boli

preskúmané, skoordinov ané a zahrnuté do podm ienok tohto ľozhodnutia.

Ńámietky ani pripomienky účastníkov konania ani dotknut'ých orgánov neboli vznesené.

V końaní ó pôvolení stavby stavebný úrad preskúmal žiadosť a pľiložené doklady v zmysle

príslušných ustánovení $ 58 aź $ 66 stavebného zákona pľičom zistl|, że povolením stavby nebudú

ährozené verejné zźnjmy ani právom chránené zźnjmy ostatných úěastníkov konania.

Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Západoslovenská distribuěná,a.s, zo dňa l5.05.2019
- oRHaZZv Pezinku čj. oRHZ-PK2-20l9l001566-2 zo dňa Ż4'06.2019
- HYDRoMELIoRÁCIE, š.p.' vyj adľen ie č,. 2650 -2 l I20 ĺŻ0 l 9 zo dřla 25 .07 .20 19

- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oH, ě. oU-SC-osZP-2019l009988 zo dňa 11.06.2019

- oÚ Senec, odbor SoŽp - úsek oPaK, č' oU-SC-oszP-Ż0l9ll00l7A/IM zo dť'n 1l '06'20l9
- oÚ Senec - pozemkový a lesný odboľ' ľozhodnutie ěj.OU-SC-PL}-Ż0I9|0I|768 zo dňa 15.07.2019

_ oÚ Senec - pozemkový a lesný odboľ, ľozhodnutie ěj.oU-SC-PLo-Ż0lł0lI767 zo dňa 3l .07 -2019

_oÚ Senec - pozemkový aiesný odbor, stanovisko ěj.oU-sC-PLo-2019/008088/Tvĺo zo dňa

03.04.Ż0l9
- SPP-distľibúcia,a.s., stanovisko č' TD/NS/o30'7ĺŻ019lAn zo dňa 09.07'2019
- Slovak Telekom,a.s', uvedené v stanovisku č,.6611912170 zo dňa02.05.2019
- MV SR oRPZ v Senci,oDl, č. oRPZ-SC-oDI-I-3l7/20I9 zo dňa 30.05.2019

- SVP, š.p', vyjadrenie čj' Cs SVP oZBA 1597l20l9ll zo dňa 15.05.2019

- TÜV śÜo-ślouukia 
-s.r.o., 

odboľné stanovisko ev' č. 7t65Ol6752lŻ0/19/BTĺoS/DoK zo dňa

30.04.2019
- KPÚ Bratislava, zźlv'azné stanovisko zn. KPUBA-Ż018lŻ4477-2l 103200|PRA zo dřn20.I2'20|8
- BVs, a.s., vyjadrenie č,.27399l4020l2019lMe zo dňa II '07 .Ż0I9
- Mo SR, ug"ńtú.u správy majetku' vyjadľenie ěj. ASM-50-3l44/Ż0l8 zo dťla27.Il.2018
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 03.09'2019
- Slovenský zväz telesne postihnuých, vyjadrenie č:. l03lŻ0l9 zo dňa30'04.2019
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- Únianevidiacicha'sębo31|Ých Slovenska, stanovisk oč,.92/SW20l9l]rla zodňa05.06.2019- Dopravný úľad M'R'Štefániká, uyjaa.enie č,' 5ll8/201gnďpĺoozls2038 zo dňa22'0l.2Ol9- MICHLoVSKÝ' spol' 
'.'o', 

íy;áá';il. BA-3?00/20l8 zo dňa 29'll.2018- MV SR, SITB. stańovisko č' siŤB-óT;_)ol8/00l 113-496 zo dňa l2.l2.2ul8
}ÚY?ľl-"tislava' zźxäzné"*""ĺ'ř" e 'iłŻpĺląezgĺzo18A4 zo dňa 30'l l.20l8- Urad BSK, vyjadrenie ě. 03l64/20lóĺpl|-pĺ 1g455/20lg zo dťla 11'06'2019- Regionálne cesty Bľiťluu, u.r., uy;uĺ." nie ĺ,. szs/lgisqsrcsir" dňa 1l .06.2019- oU Senec-odbor CDaPK, 

"yj"d;"1;;.jóu-sc-ocĺpr-zőlôĺO*'7g4NAR zo dňa 20.05.2019

.o'n"äl ,Ťklade 
zistených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výroková časť tohto

Za vydanie tohto rozhodnutia bol z.aplatený správny poplatok vo výške 100.- Eur podläpoložky 60 písm'g) zákonaĺ'ląsĺlgós žĹ. o.p.euny"ń p"piärr[* h,v znenineśkorších predpisov.

Podl'a$53anasl'zákona ě'71/l967Zb.ospľávnomkonaní(spľávnyporiadok)vzneníneskoľších
predpisov' proti tomuto rozhodnutiu možno p9dď odvolaná (riadny opravný prostriedok), a to v
fil':l1"i'"ľ'1'"r1r'ffi,::'*Ti";;;;tia. oovolanĺ" *'p"äĺu 

"u 
t""u.lsi'" il; - obecný úľad

Rozhodnutie je povyčerpaní riadnych opravných pľostriedkov-preskúmatelhé správnym súdompodlä ustanovení Správnehô 
'ĺanł'o po.ňän (žaton ĺ. ieiiőis z.r'>.

Poučenie:

Rozhodnutie sa doručí :

Milan B n v

deň

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhtáškou o povolení líniovej stavby:Rozhodnutie bolo vyvesené dňa , /i, 4:b"77 n rnžil;;i" bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podois obec MilosläVoVPečiatka, podpis

,ĺ'' ľ'1Tľľ::''"'i o,n 
@

Na vedomie' / IČo,00 304 948 
-DIČ, 

iozossz&z
l ' LT INVEST s'r'o', Alžbetin Dvoľ ląsz, goo42 Miloslavov - nemá účinky doručenia

P.íb2;yľJ 
engineering s'r'o'' Kľajná 23,90042 D';"j;Ĺ;|nzoa_ nemá účinky doručenia

- l xoverenáPD
- Zásady prebeľania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia
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