
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č j' D-3676 -6 3 6 l l20l9 ll<K V Miloslavove 12.09.2019

Verejná vyhláška

STAVEBľE povoLENIE

obec Miloslavov, ako pľíslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a úěelové

komunikácie podl'a $ 2 písm. a) bod 3. zźlkona č).4l6lŻ0u Z'z' o prechode niektoých pôsobností

zorgánov štátnej správy na obce ana vyššie űzemné celky v znení neskorších predpisov, podl'a $ 3a

ods.4 zákona č,.13511961 Zb. opozemných komunikáciách vznení neskoľších predpisov (cestný

zźlkon), podl'a $ 12o zźtkona č,.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení

neskorších pľedpisov (stavebný zákon) a podľa $ 46 a $ 47 zákonač,.71/1967 Zb. o správnom konaní

v znení nesĹorších predpisov (spľávny poriadok), na zźlklade vykonaného konania rozhodol takto :

podl'a $ 66 ods.l 
_stavebného^zákoná 

v spojení s $ 10 vyhl.MŽP SR ě.453/2000 Z'z., ktoľou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zźlkona

poYol'uje

stavebný objekt | ,, so.02 Komunilĺĺcie a spevnené plochy"
ktoý je súěasťou stavby : ,,Technická infľaštruktura obec Miloslavov, lokalita F.Z_lllII*,

stavebníkovi : LT IltvEsT s.ľ.o.' Alžbetin Dvor 1452, g00 42 Miloslavov, IČo: 5l oo2 566

( na zźtk|ade Náj omných zm lúv)

miesto stavby : pozemok parc'č. 426t5|l, 426146l, 4261519,4Ż61109, 4261435, 4261436, 4261513,

4261512, 4Ż615l'4,4Ż6t5l6,426t5l7,426ĺ518,42615Ż0, k. ú. Miloslavov (podlä GP ě.

58l2olg zo dňa 08.04.2019, overený okresným úradom Senec katastrálny odboľ pod

ě. j. Gl-695ll9 zo dřn25.04.2019 a podl'a GP č. 80/2019 zo dřla29.05'2019, overený

okresným úradom Senec katastrálny odbor pod č. j. Gl-l058/19 zo dř:n20.06.2019),

k.ű. Miloslavov

úěel stavby : inžinieľska stavba _ miestna komunikácia

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj'
sU -2330 - I 7 5 7 ĺ20 19 lÍ<K zo dť:r- 0 l .04.20 1 9, právoplatné dňa 02.05.20 1 9.

1. Stľučný popis stavby:
Pľedmetom iohlo So je projekt komunikáci í a d|źůdených plôch v časti urbanistickej zóny P.Z-lln.
znąčenie lokality podľa ÚP obce platného v čase vydania DSP) v obci Miloslavov.
Projekt rieši miestne a učelové komunikácie v predmetnej zőne vrátane ich napojenia na okolitú cestnú

sieti a paľkovacie miesta pre plánovaný objekt občianskej vybavenosti' Návrh predpokladá ptíjazdy

k pozelnkom rodinných dómov o šíľke 3m - max. 3,Sm.Príjazdy k pozemkom sa napájajú vždy kolĺno

na os komunikácie.
Projekt predpokladá napojenie komunikácií v tejto ěasti zóny na cestu III'/1054, prostredníctvom

križovatĹy róalizovanej v jej km. Ż,453 '5o. Navľhované komunikácie sa teda pľiamo napájajú na cesty

III tr. a zasahujú do ich ochranného pásma ( vetva Kl a vetva K99)'

2. Rozdelenie a funkčné paľametľe komunilĺ.ácií :
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Novo realizované komunikácie v rámci 
1ua351i9tej .zőnysú rozdelené do siedmich. vetiev.* v územnom rozhodnutí 8 vetĺev pričom, ośi'rrro 17 bola ůčlenena do veny t<d.Do siete miestnvch.komuńikácií uuoĺ 
'a.ao"né 

vetvy: Kl; K2; K3; K4;
ľiaä*'účelových 

k"'*ikđil n"ou'.o".ny' ĺ*Ĺ;.'y'"l pľístupom budú začIenené vetvy : K5
Do siete účelových komunikácií s obmedzeným prístupom budú zaělenené vetvy : K8
vETvA Kl Vetva Klje navrhnutá ako miestna komunilĺ{cia s celkovou dĺžkou 165r67m.*"ľT1!T-'" možno špecifikovať uk. cĹ;{ou J,0l30.Šíľka dopľavného p'il.to;_;"".l.""řj r.ä'unikácie je min. 7,60m.Ší.ka hlavnap a"f*""ého pľiestoľu je min.7,0m.

Š írka prisl úchuj ú""t;;hodníka 2,0m.
Šĺrta pľislĺ"ł'ujĺ""ľ'o 

""i"neno 
pásu min. 0,0m /0,60mSĺrka zeleného stredového deliaôeho pĺ.u o'oô.

Šírka pomocného cestného pozemku min. 4,4m.- Umožnená premávka na komunikĺ.ĺi - ouoj.rnona

_ ,ľľľľilľi: ľ napźýav km 0,044' 9ź łłve*axą'
_ N; 'T:ľ::]ľ:"l" 

sa napája v km 0,130'39 na vetva K2.

,,,,', i;;;?il:ľ;xTľo"ä,ää'łiä:łil};'"?;1:,:T."I;,Ť8p,^,"a,ĺ"tvom 
sýkovej

vETvA K2 Vetva K2' je navľhnutá ako miestna komunilcĺcia s celkovou dĺžkou 104,10m.*"i":1!1"]1 možno špecifikovať 
"L" 

cs_niłlu _4,5/30.Šírka dopravného p.iôĺo"u'n;iiňö ńňnikácie je min. 7,50m.Šĺ.tu ł'luone1" a"$."'.aho pľiestoru je min.4,Sm.
Šírka prislúcł'u;ĺ".'ńo 

"ľ'odníka 
2,0m.

Šĺrka prislĺctrajĺcetro 
'"l"ner'o 

pásu min. 2,00m
Sĺrka zeleného stredového deliaôeho pa.u 

"iio. 
b,oo-Šíľka pomocného cestného pozemku min. 0,0m.- Umožnená pľemávka na Éomunika"iĺ _:Ěä"".merná

- Umožnená premávka na komunikĺ"ii _ärojš'"-ĺ
_ Na komunikáciu sa napája v km 0,089.sg nľ;"fuu rs.

vETvA K3 Vefua K3 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou l00,10m.Kom 
1i!{| u možno špecifi kovať 

"k" 
ć3:IŕöÜ-ł,slso.

Šíľka dop"avného p.iä.to.u i;".ł.""ř:ł"řňikácie je min. 7,50m.Šĺrt<a nuiné.h9 d"ń;;;;ého priestoľu je 4,5m.
Š írka prislúcl'a; ĺ""toäo-Jn íka 2,0m
Šĺ.ku prislĺcnujĺ""l'o 

""l..neno 
pásu 2,0m

Šíľka pomocného cestného pozemku min. 0r0m- Umožnená premávka na liomunikácii -jeä;;:merná- Na komunikáciu sa km 0,083.85 nupaiä u"ňä rł- Na komunikáciu sa km 0,l00.l0 
"łpa:iu.*u rqq

vETvA K4 Vefua K4 je navrhnutá ako miestna komunilcĺcia s celkovou dĺžkou 87,96m.Kom unikáciu možno špecifi kovať uk.č]-ilöii_ł,slso.
Š írka dop ľavoéh" p'iä'i;;; ;;r,;h";;öt"ř,ř'ita"ie j e m in' 7,50m.Šĺĺ<a nuvné.h9 d"il;;;;o pľiestoľu je 4,50m. (
Š íľka pľislúcľ'ajn""to JoJn ĺr.u z,oln
Sírka prislúchajúceho zeleného pásu 2,0m
Sírka pomocného cestného pozđmku min' 0,0m- Umožnená premávka na ŕomunikecii _jeänłmerná
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VETVA K5

VETVA K6

Celková plocha miestnej obslužnej komunikácie f.t. cl (vetvd uA")
Celková plocha nemotoľistickej komunikácie f.t. C3 (vetva,,B"):
Celková plocha chodníkov:

Vetva K5 je navrhnutá ako účelová komunikácia s neobmedzeným pľístupom
s celkovou dlžkou 22r34m.
Komunikáciu možno špecifikovať ako lJK 7 r0l20'
Šírka dopľavného prióstoľu navrhovanej komunikácie je min. 7r00m.
Síľka hlavného dopravného priestoľu je 7,0m.
Sírka prislúchajúceho chodníka 0,0m
Sírka prislúchajúceho zeleného pásu 0,5 m a 0,5m
- UmoŽnená premávka na komunikácii _ obojsmerná

Vetva K6 je navrhnutá ako účelová komunilĺĺcia s neobmedzeným pľístupom
s celkovou dlžkou 200'19m.

Komunikáciu moŽno špecifikovať ako ÚK J,0t20.
Šírka dopľavného pľiestoľu navľhovanej komunikácie je min. 7,00m.
Síľka hlavného dopľavného pľiestoľu je min.7,Om.
Šíľka prislúchajúceho chodnília 2,0m. ( od km 0,07237 )
Sírka prislúchajúceho zeleného pásu mĺn. 0,05m
- UmoŽnená premávka na komunikácii _ obojsmerná
- Z komunikácie je prístupných 78 parkovacích miest pľe vozidlá sk. 01.

vETvA K8 Vetva K8 je navľhnutá ako účelová komunikácia s obmedzeným pľístupom
s celkovou dlžkou 209,88m.

Komunikáciu možno špecifikovať ako ÚK _6,5120.
Šírka dopľavného priestoru navrhovanej komunikácie je min. 6,5m.
Šírka hlavného dopľavného priestoľu jó min.6,5m.
Šírka pľislúchajúceho chodnília 0,0m. ( od km 0,072.37 \
Šíľka prislúchajúceho zeleného pásu min.0,5m /0,5m
- Umožnená premávka na komunikácii _ obojsmerná
- Zkomunikácie je prístupných 8 paľkovacích miest pre vozidlá sk. 01. Pre

zamesürancov plánovanej oběianskej vybavenosti.

vETvA K99 Vetva K99 je navrhnutá ako miestna komunĺIĺĺcĺa s celkovou dĺžkou 68,50m.
Komunikáciu možno špecifikovať ako D3 

-3,0/5,0.Šírka dopľavného pľiestoru navrhovanej Ŕomunikácie je min. 3,00m.
Šírka htavného dofľavného pľiestoru jó min.3,0m.
- Umožnená premávka na komunikácii _ obojsmerná

868 m2

1390 m2

t3)m'

3. Napojenie na jestvujúce komunilcácie :

Novobudované komunikácie budú napojené na komunikáciu III/I05 4. (MZ 8,0/50 )

4. PrvĘ upokojenia dopľavy:
V predmetnej lokalite sa upokojenie dopľavy navrhuje pomocou krátkych priečnych prahov /zn. Z6b/ .

Vzdialenosť jednotlivých prvkov upokojenia dopľavy v lokalite je navrhnutá vzmysle STN 73 6110
čl. 11.4 tab. l8 pľe ýchlosť 30 km/h.

5. Skladba vozovĘ:
o Dovľch typ ..A"

Skladba vozovky zd|ažbového krytu je navrhovaná sohl'adom na predpokladané dopravné
zaťatenie pľe funkěné triedy C3 a Dl realizovaných komunikźrciiv zőne do triedy dopravného
zať ažęnia Vl-vel'm i l'a h ké.
Skladbu vozovky je možné počas realizácie po súhlase pľojektanta zmeniť s ohl'adom na zistené
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doplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí.
Navľhovaná skladba dlažbového krytu vozovky je :. DL; štvorcová a); 50mm; sTN 73 613l-j 

_

Lotnávrstva HK, fr.4-8; hr.40 mms), sTN 72lsrr
Betón* STN EN 206-l C3 0/37-
SD 63; Gs ;200 mm STN EN 13285 ;

,4-Dmaxl6-S3 hľ. l00 mml)3)

491mm
Ea"ĺz,.ĺo : 80MPa; Ea"Íz,.inlĘd"ĺt'.ĺn ( 3,0

povľch tvn..B1..
Skladba vozovky z dlažbového krytu je navľhovaná s ohl'adom na predpokladané dopravnézaťaženie pre funkčnétriedy C3 a Dl rea|izov aných komunikácií v zóne do triedy dopravnéhozaťaźeniaVI- vel'mi l'ahké.
Skladbu vozovky je možnépočas realizácie po súhlase pľojektanta zmeniť s ohlädom na zistenédoplňujúce skutočnostipri výstavbe ostatných sietí.
Navľhovaná skladba dlažbového kľytu vozovĘ je:

DL; zámkov5 ł); 80 mm; STN 73 6l3l-1
Lożná vľstva HK, fr.4-8; hr.40 mms) sTN72 1511
Betón* sTN EN 206-l C3 0/37 -Xn,XC2,XD3(sK)-clo,4-Dmax 

1 6-53 hľ. 1 50 mml)3)Šo o:; ca ; 200 mm STN EN 13285;

a,

' Konštrukčnó plátr2)

I
a,

' Konštrukčnó ptáł12)
570mm

Ed.ľz' .in : 80MPa; Ed"fz, 
'in 

/Ed"ft, min ś 3,0

a novľch tvp ".B2.,
Skladba vozovky zd,lažhovéh9^k.ytu je navrhovaná sohl'adom na pľedpokladané dopravnézaťażenie pre funkčné triedy C3 a Dl 'realizovanýcn 

r.o*uniřeciív zőnedo triedy dopravnéhozaťaźeniav_ l'ahké.
Skladbu vozovky je možné počas realizácie po súhlase projektanta zmeniťs ohlädom na zistenédoplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí.
Navrhovaná sklađba dtažbového krytu vozovĘ je ,. DL; zámková4); l0o mm; STN 73 613I-|

Lożná vrstva HK, fr.4-8; hr.40 mm5) sTN 72 151 I
Betón* sTN EN 206- 1 C30/37-Xť2,XC2,XD3 (SK)-C10,4-Dmax16-53 hr. 180 mmr)3)Šo o: i Gn; 230 mm STN EN 13285 ;

I

I

I

I

I

I

o povľch tvp..D1..
Skladba vozovky je navrhovaná s ohl'adom na predpokladané dopra vné zaťaženie pre funkčné

ľłiťu."' 
aDl realizovaných komunikácií vzóne il;.t"dy;opiavného zaťaźeniłVl_ vel,mi

Skladbu-vozovky je možné počas realizácie oo súhlase pľojektanta zmeniť s ohl,adom na zistenédoplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí'
Navľhovaná skladba vozovky je :. Vozovka - skladba typ D

ACl l obrus.,PMB45/80-75;I;50mm; STN EN 13 lOg_t
PS; CBP 0,25 kým2; sTN 73 6129:2009
AC16 ložná.; PMB45/80-55; I; 70mm; STN EN 13 l08-l

,
Konštrukčnó plátrz)

PS, CBP 0,50 kým2; STN 73
SD 63; Gn; 350 mm STN EN

65Ąmm
Ed"ľz, .in : 80MPa; Ea.ľz, .in /Ea"n, .in ( 3,0

6129:2009
13285 ;
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a novľch tvp..D2"
Skladba vozovky je navrhovaná s ohl'adom na pľedpokladané dopravné zaťaźenie pre funkěné
triedy C3 aDl rea|izovaných komunikáciívzőne do triedy dopravného zaťaźenia VI_ vel'mi
l'ahké.
Skladbu vozovky je možné počas ľealizácie po súhlase projektanta zmeniť s ohl'adom na zistené
doplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí.
Navľhovaná skladba vozovĘ je :

. Vozovka - skladba tvp D
ACl1 obľus.,PMB45/80-75;I;50mm; STN EN 13 108-l
PS; CBP 0,25 kýmz; STN 73 61Ż9:2009
AC16 |otná.; PMB45/80_55; I; 50mm; sTN EN 13 108-1
PS; CBP 0,25 kýmŻ; sTlN 73 6129:Ż009
ACŻŻlożná; PMB45/80-55; I; 60mm; sTN EN 13 l08-1
Ps, CBP 0,50 kým2; ST'-N 73 6lŻ9:2009
Šo o:; Gg; 390 mm STN EN 13285 ;

šp r l <. ŕl_ . l nn mm Q'ľI\T El\T ĺ ?.)a<

of,
C Konštrukčnó ptó12)

ž
Konštrukčnó pĺĺźtr 2)

hľ' 570 mm
Ed"fz''in : 80MPa; Ed.ľz,.ĺn /Ed"ĺ''ĺn ( 3'0

hr. 650 mm
Ed.Í2, *in : 80MPa; Ed.Íz,.in /Ed.ft, 

'ĺn 
( 3,0

6. obľubníĘ:
V rámci stavby budú použité dva Ępy obrubníkov a to ABo l00l5l25 - II - parkový obrubník a ABo
I00l15125 - cestný obrubník'
Na okľajoch vozovky hľaniěiacich s zelenými plochami budú ľealizované cestné obrubníky. Na
rozbĺaní vozovky a zeleného pásu bude použiý cestný obľubník ( naležato ). V mĺestach kľížení
obľubníka s chodníkmi _ prechody pre chodcov je potrebné hranu obrubnika zniżiť na výšku *0,0 mm.
Na okrajoch spevnených plôch hraničiacich so zelenými súkromnými plochami budri realizované
parkové obrubníky'
Betónové obľubníky budú osadené do betónového \öŹka z betónu sTN EN206-l CŻ0l25-XC2(sK)-
Cl0,4-D.*l6 -S3. Minimálna hrúbka lôŽka je 70mm. Betónové cestné obľubníky sú pouŽité vo farbe
zźlk|adnej šedej (nat).
Projektant požaduje osadenie obľúb previesť v súlade s požiadavkami STN 73 6131-1 najme ěl. 6.3.

7. Odvodnenie:
odvodnenie komunikácií v lokalite je navrhované dvomi spôsobmi:

a) Prostredníctvom pozdiźnych vsakovacích dľénov a pľiekop _ vetvy Kl, K2, K3, K4 a ěiastoěne
vetva K8

b) Prostredníctvom dažďovej kana|izźrcie _ vetvy K5 , K6 a čiastočne vetva K8
} Vsakovací drén bude mať rozmeľ ( šx h) 0,6x l,lm abude vystlaný geotextíliou. ( pozľi

výkresy ľezov ) Pouźitźt geotextilia musí zabezpečiť dostatoěnú priepustnosť vody ale
zároveřl je jej úěelom vymedziť objem drénu a zamedziť zahlineniu z okolitého podložia.
Pľojekt uvažuje zo zadlźňdením vsakovacieho drénu dl. max 3m pľe jeden rodinný dom .

V prípade väěšej aízuy 1e potrebné riešiť odvodnenie vozovky v danom mieste náhľadným
spôsobom.

} DaŽďová kanalizáciaje navrhovaná pomocou 15 svpustov sintegrovaným odlučovačom
ropných látok a vsakovacím systémom. Samotné riešenie je predmetom samostatného
stavebného objektu ( So.05)
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8. Cestné značenĺe:



Dočasné - Nakolko stavebné pľáce budri p'rebiehať v dotyku s cestou III'/lLs4je potrebné rea|izovaťdočasné dopľavné znaćenie upľavujúce ľežim premávky;;;" výkonu Ęýchto pľác' Samotný návrhznaěenia je zrejmý z výkresu C-19
Trvalé - Vlokalite bude osadené zvislé znaěenie - typy,apolohy značiek sú zľejmé zvýkresu C-18.Všetky zvislé dopľavné znaéky budú:rťľ^é 

"""iĺĺpiŕy.'Všetky nosné prvky znaěenia musiavyhovovať požiadavkám no.'ný STN 73 l.4 9! z"i{uy'^rsia byť upevnené tak, aby vplyvompoveternostných podmienok a dopravy nedochádzalo kich defoľmácii, mechanickému kmitaniu,posunutiu, pootočeniu a pod. osadóné ivislé dopravnJ'nue"ni" bude v základnom rozmere.

vifiľ:ä'lnačenie 
sa v lokalite navľhuje realizovať nĺ.t..Lo,n ide o značky vĺl, vtu Y2a,Ylua;

9. Static|cĺ dopľava:
V lokalite RZ_ILn.je státie motoľových vozidiel uvažované dvomi spôsobmi a to:Pre potreby obsluhy ľodinných doňov : ýluěne na súkľomn ých parcelátch (mimo dopľavnéhopriestoru veĘných komunikbcií ). Pľi povolbvaní;eanotiivýclr RD ĺealizovaných v rámci lokality savyžaduje vybudovanie'.jn'3 ks-(2+1) parkovacích 

'ĺĺĺ |'J łozidlá'sk. ol ma pozemku investora _prislúchajúcemu kpríslušnému no s'tÉr. Vprípade Že id'e orodinný dom s 2BJ jenutné deklaľovaťdostatočnú kapacitu parkovacích miest výpoěťom podlä sľN z:ol lO + Z1+72ag1'Pre potreby obsluhy obfektu 9|ĺanskej vybavőnosti: sa uvažuje státie výlučne na vyhradenýchparkovacích miestach prístupných z úěelových komunikácií K6 a K8. Celkový navrhovaný počet pm.je 98 pričom 90 pT. 
'-u 

na_vrńuje pre návštevníkov a 8 pm. pre zamestnancov. Parkovacie miesta súuvažované pre vozidlá sk 01.
Poěý parkovacím miest tvoľia jeden zlimitov pre návrh objektu občianskej vybavenosti.

Pľe uskutočnenĺe stavby sa^ podth $ 66 ods.2 SZ stanovujú tieto zńväznépodmienky:1/ Stavba sa bude Jealizovať podlä projektovej J"L"ňLlrĺ"ie stavby pre stavebné povolenie,vypracovanej v 04/2019 zodpovedným piojěktantoil: Ing. ótto Tokáľ, reg. ě. 5544*12, Pozemnéstavby TTK s'r'o', Slneěná ąĺz, goď ąz ivĺĺto"luuou' ;";.ä"j ; stavebnom Řonaní o povolení stavby,ktorá tvorí neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia. l<azłe ZÍnena oproti schválenej projektovejdokumentácii musí by' vopľed odsúhlasená stavebným úradom.2l Pred zaěatim stavebných prác je nevyhnutnó poa.oun" vybýčiť všetky inžinierske siete nadotknutom pozemku ako i prilählýcli, stave-bnou činnosťou áotknuqých parcelác h. Za správnosť ako
1kompletnosť vyľ'ýčenia inžinieľsŕych sietí v plnej .i;'; 

';á';"edá investor.3/ Stavba sa bude uskutočňovať d-odávatel'sky 
.sLv9bnĺ[ pĺ'.ornn" oznámi názov zhotovitelä stavbydo 15 dní odo dňa skoněenia výberového konania adolotíńa stavebný úľad oprávnenie zhotovitel,a nauskutočňovanie stavieb a stavbyvedriceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného zákona'4/ Stavebník je povinný písomne oznámiť zač,itiestavby 15 oo oos.z písm.h/ SZ).5/ Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa naaoüuanutia právoplatnosti tohto rozhodnutia'6/ V prípade, ak termín n-eb.ude môcť byť dodržaný,-i"""u"t ň"ziil; 

" il;i;ä"i" äTuy výstavby.7/ So stavbou možno.zač,ať ažpo nadotudnutí pľávoplutnortiioĹto rozhodnutia.8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak ru'ro.äubou nezačalo do dvoch ľokov,odo dňa, ked,nadobudlo právoplatnosť ($ 6ż SZ)' Platnosť stavebnér'o |ouor"nia je možné predlŽiť na žiadosťstavebníka podanej vprimeľanej le-hote pred..uplynutĺm letoty jeho platnosti. Stavebné povoleniea rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sri záviĺzń é'aj prep.eunŕn nástupcov konania ($ 70 SZ).9/ Stavebník zabezpeč'í vyý8enie pľiestorovej póŕoni stauĹy opľávnenou osobou ($ 75 ods.lstavebného zákona) a pľi kolaudáôii stavby preoloiĺ stavebnému úradu doklady o vyĘýčení
ľli:*oroYej polohy stavby ($ 75a ods.4 stavebnenó zatona;. 

_ -
10/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oźnaěiť štítkom ,,Stavba povolená,, s qýmitoúdajmi : názov stavby;..'meno stavebníka; 

.nźnov zlrotovitel]a; meno koordinátoraiezpečnosti práce;
!!: i-u"o' stavbu povolil; termín ,uĺłt iiaokončenia stavby;
11/ Na stavbe musí byť vedený stavebný denník oĺ p*eńá'aňa prípravn ých prác aż do skončeniastavebných prác ($ 46dsZ).
12/ Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohl,adua vykonávaný autorský dozor pĄettanta.
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13/ Stavebník musí zabezpeěiť, aby poěas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným

liľadom oveľená pľojektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.

t4t Pri ľea|izáci1stavby musia bý' v zmysle $ 43e stavebného zźĺkona dodržané všeobecné technické

požiadavky na výstavbu, vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby uŹivané osobami

s obmedáou schopnosťou pohybu a oľientácie (vyh|'č:'532l2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú

podľobnosti o všeob'ecných tóhnických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických

požiadavkách na stavby uźívaĺé osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).

15/ Dodľžiavať ustanóvenia vyhlášky MZ SR ě. 549/2007 Z.z', ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o prípustných hodnotách hluĹu, infľazvuku a vibľácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu

v životnom prostredí.
16/ Stavebnú činnosť, ktoľá svojimi úěinkami obťaŽuje okolie a je zdrojom hluku, otrasov a pľachu,

možno vykonávať len v pľacovných dňoch v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod., v noci

a v dňoch pľacovného pok_oja nepoľušovať ústavné právo na primeraný odpoěinok a priaznivé Životné

prostľedie v zmysle zźtkona č,' 460l]1992 Zb' v zneni neskorších predpisov.

17tPriuskutoěňovaní stavby musia byť dodľžané ustanovenia vyhlášky Ministerstva prtrce, sociálnych

vecí a ľodiny sR ě. 14712 0l3 Z'z' v zneni neskoľších predpisov, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti na

zaistenie bäzpeěnosti a ochľany zdravia pri stavebných prácach a pľácach s nimi súvisiacich

a podľobnosti o odboľnej spôsobilosti na výkon niektoých pľacovných ěinností.

lti/ Stavebník zabezpeěi ńa stavbe dodržiavanie zttkona č,' 52511990 Zb. v zneni neskorších zmien

a doplnkov, o požiarnej ochľane.
19/ śtavebn ik'zabezpe|í dozor na stavenisku po ukončení prác z hl'adiska protipoŽiarnej ochrany, aby

poěas neprítomnosti pľacovníkov na stavbe nevznikol požiar.

igl Stavónisko musí spĺňať všetky technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zźtkona'

21ĺ Pri výstavbe musia byť pouŽité vhodné stavebné výrobky,. ktoré budú splňať harmonizované

podmienŕy podl'a Naľiadenia buľópskeho parlamentu a Rady rv ĺ. zosĺz0l1, ktoqým sa ustanovujú

irurmoni"óuäné podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zźlk..č:. 13312013 Z' z.

o stavebných výľobkoch á o zmene a doplnení niektoqých zákonov' Ku kolaudácii stavebník doloží

doklady o vhodnosti použiĘých výrobkov a materiálov.

22l Stavebník je povinn1i đuaľ na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na

cudzích nehnutel'nostiacĹ a majetku. Je povinný počas ľealizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie takých

opatrení, ktoĘými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na. životné prostredie.

siavebnik je povinný poěas výstavby udrŽiavať čistotu na stavbou znečistených veľejných

komunikáciách u n..óiný"h pľieštľanswách a dokoněovanie stavby zabezpeéiť bez poľušenia

plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
ljl Stavebník bude mať źariadenie staveniska a stavebný materiéi uložený na pozemkoch, ku ktoým

má vlastnícke alebo iné právo.
24l Stavebníkje povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení

odpadu pľedloží na oÚ Senec _ odboľ staľostlivosti oŻP, odpadové hospodárstvo; ku kolaudácii
p'äaloĺí stanovisko oÚ Senec, odboľ soŽP, úsek odpadového hospodáľstva v kolaudačnom

konaní.
25l V prípade nálezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí príľody ako

i archäologických náIezov,tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu alebo pľíslušnému orgánu.

26t v pľĺpäde nevyhnutného výrubu drevín alebo kroviĘých porastov, ak budú dotknuté výstavbou,

poŹiadiť u ".y.le $ 47 ods. i zákona č). 543lŻoo2 Z'z. o ochrane prírody a krajiny pľíslušný úrad

o súhlas na ich výľub.
27l Dokoněeníl stavbu možno uŹívať len na zák|ade kolaudačného rozhodnutia, o ktoľé stavebník

požiada príslušný stavebný úrad.

28/ Ku kolaudácii stavby stavebník predloŽí doklady pľimeľane podl'a $$17,18 vyhl.MZP SR

č,'45312000 Z'z., ktorou sä vykonávajir niektoľé ustanovenia stavebného zźlkona, najmä ceľtifikáty

a atesý zabudovaných stavebných qýrobkov a mateľiálov, výsledky predpísaných skúšok a revízii

podl'a osobitných pľedpisov, dôklad o uložení stavebného odpadu nariadenej skládke, porealizaěné

zamer anie stavby, odovzdávací/pľeberací protokol.
29t Dodrźať ,,Zásady prebeľánia miestnych komunilĺácií a verejného osvetlenia do vlastníctva

obce Miloslavov scňvitené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením č,. 66ĺŻ015, doplnené oZ dňa
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!ľ3łji11ł,ł11.ffilľ."hÍÍ1''Tĺ,.a 
úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia OZ č. 85 dňa

30/ Kolaudácia stavebnerro ou;ekíu komunikácií je podmienená vybudovaním a skolaudovanímveľejných inžinierskvch'sietí 
'äoo""j","kanallzáci;, il#ä" odpadových dažd,ových vôd dopodzemných alebo oávrchových uóá, Ň rozvodov 

" 
Ýo, i'á.-lrä zajűcichsa v komunikáciách.

:jí-:jffiľ:'ľ-#"ľ"" dľ",x;iii'ň"čňouanĺ 'tauuy 
o""z"i; poďmienky, "ňil v stanoviskách

okresný dopravný
nasledovných podmi

inšpektoľát súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou za splneniaenok:
- Po doloženíobalových kriviek pre prejazd vozidiel űdrżby a obsluhy je potrebné rozšíriťoblúkyv zmysle výkresu Technická infraštľuktúra obec Miloslavov , Loklaita Rz ll/U. Situácia C_l zmena2 -21.0s.2019 projektant Ing. otto Tokár ě.p.5544 12,- vyššie uvedenéprevedenie musí zmysle prísĺušných STN,byť v
- v danej ěasti musí dôjsť k úpľave parkovania v dosahu obalových kriviek _ parcely č'426/456,453,449,445,444 _ vozidlál musia parkovať na vlastnom pozemku , aby nedošlo k zabľáneniu prejazduvozidiel údržby a obsluhy danej lokality,
- odstupy oplotení pozemkov musia byť riešené v súlade s STN 73 6056 (bod ě. 18)' tak, aby bolzabezpeč,ený náležiý rozhl,ad pri vychádzaní z pozemkov na komunikáciu - Žiadame stavebný úľad,aby pľipovolbvaní oplotení striktne zabezpeěil dodľžanie u l ičnej čiary, tj' 2,0 m od okraja vozovkyOdstupy azalomenia oplotenia pozemkov musia bý v súlade s požiadavkami sTN 73 6102o ľozhläde v križovatkách,
- objeký

komunikácií,
meľacích zariadeni inžinierskych sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoru

- všetky chodníky poŽadujeme riešiť bezbariérovou úpravou v mieste styku s komunikáciou
;;:lTi:i}""r::}ř''.:ľ, tólesne ul'ułouo postihnuýôh osôb' v zmysle právnych noriem

štTlHš ffiiffi:"* 
požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle vyhlášky č,.9/2009 Mv

- pre potreby každého z rodinných domov musia byť navrhnuté minimálne 3 parkovacie miesta nastátie na vlastnom oozemku' z'tohto poeru uua" j"á"" ;i;;;-*čené pre návštevy v zmysle sTN 736 l 1 0 / z2 (d o cel koŕéF p;il ;ä i^ł ä, a* aj gar ážov éstáti e)'- toto stanovisko nenahnídza povolenia ĺný"ľ, .p.žuny"ľ, 
"ää*"Ly"r, orgáĺov aorganizácií aplati 6

ffi:T:ř"ä1'ľšĹ:"'"' 
Akákofueŕ ;;;"^ vyššie' 

"*á""";^'.,ávuy ňa'u nárT.joł neplatnosť

aj obyvatelbv obce.
okresný dopravný inšpektorát si záverom
aorganizáciami v prípade potreby riešenia

v$r1az9je právo v spolupráci s dotknuými

' 
aktuálnej dopravno __ beźpečnosr*: 

_.ĺ,"ĺ"i"

lnenie tohto stanoviska.

orgánmi
lokalite na prípadnézmeny, úpravy alebo dop

I

v danej
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'^1o/nnooaa -^,{x^ 11 ílÁ .)Ąĺoo
Po pľeskúmaní žiadosti anazáklade doľučených podkladov podl'a $ 99 ods. 1 písm. b) bod 2'zźlkona
o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadľenie:
nemá námietĘ proti realizácii predmetnej stavby.
l. Pri realizércii stavby je potrebné dodľžiavať zźtkon é.79lŻ0l5 Z. z. oodpadoch asúvisiace
všeobecne zźuäzné právne pľedpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2' Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba
alebo ffzická osoba - podnikatel', pre ktoru sa tieto pľáce v koneěnom štádiu vykonávajú a pre

Ęzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a $ 14 _ drźitel'a odpadu

podl'a zákona č,' 79lŻ0l5 Z. z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať azhľomażďovať výľiedené

podl'a druhov odpadov a poddľuhov ( katalógových čísiel uvedených vo vyhláške ľvĺŻp SR ě.

365/Ż015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpeěiť pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiadúcim rinikom a zabezpečiť spľacovanie v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému
úradu, odboľu starostlivosti o Životné prostredie v zmysle $ 14 ods. 1 písm. Đ a g) ztlkona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MŽP sR č,.36612015 Z' z' o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný priľodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný poěas
stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktoým je potľebné nal,.oźiť 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 pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložitelhý odpad zo záhrad
a paľkov.

8' Investoľ odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbeľe odpadov vzniknutych z reat'izźrcie stavby a ich
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadľenia v kolaudačnom konaní v zmysle $
99 ods. l písm. b) bod 5 zźlkonao odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźlkona o odpadoch považuje za zt*azné stanovisko pre úěely
stavebného konania podl'a zźtkonač,. 5011976 Zb' o űzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení
neskorších pľedpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podl'a predpisov o správnom
konaní.

3. oÚ Senec. odbor SoŽP _ úsek ŠVS. súhlas podlä ust. $ 27 zák. ě. 36412004 Z.z. o vodách. ě.oU-
SC-OSZP -2019 / 0 l27 89 l S-20 lKę zo dňa 02.08.20 19 :

PoDMIENKY sÚHLAsU:
l. Dodľžať podmienky: stanoviska okresného úradu Senec, odboľu staľostlivosti o životné pľostredie,

úseku ochrany prírody a krajiny zo dňa ll.06.2019 pod číslom oU-SC-osZP-20l9/l0017NIM,
úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dťla 1106.2019 pod ěíslom oU-sC-oSZP-
2019ĺ009988 úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa I7.I2'20l8 pod číslom
OU-SC-OSZP-2O1 8/0 I 8595-002-Gu.

2. Dodrżať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby pod ěíslom sÚ-z::o-tz57/}}IĐ/I<K zo dňa
0 l.04.2019 vydané obcou Miloslavov'

3. Dodržať podmienky vyjadrenia Hydromelioľácií, š.p., Vrakunská 29,8Ż5 63 Bratislava pod číslom
3 647 -2/20 lŻ0l9 zo dřn 25 .07 .2019.

4. Dodrżať podmienky MV SR, ORPZ v Senci, oDI v Senci, Hollého 8, P.o.BoX 59, 903 0l Senec
pod číslom ORPZ-SC-ODI-l_317/2019 zo dťla 30.05.2019.

5. Dodržať podmienky okresného úradu Senec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hurbanova 2l,903 01 Senec pod číslom oU-Sc-ocDPK-2019/008794/VAR zo dřn20'05.Ż0l9.

6. DodrŽať podmienky Regionálnych ciest Bratislava, a.s., pod číslom 525/I9/595/oSI zo dňa
11.06.2019.
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7 ' Dodržať podmienky Bratislavského samosprávneho kĘa, úrad BSK, odboľ dopravy, Sabinovská
łf.'ä.*ľľX 

106' 820 05 Bľatislava 2í pod číslom"03 l64/2O1g/PK-197 1ő455/2019 zo dřla
8' Dodržať podmienky Slovenského 

":9"lľp:1árskeho podniku, š.p., oZ Bratislava, Správavnútorných vôd Šamorín, Bľatislavská 4?,931 0l Šalorĺn pod číslom CS sVP oZ BA1597/2019/1 zo dřla 15'05'2O1g'
9' Stavebné povolenie na dažd'ovú kanalizáciu s integrovaným odlučovačom ľopných látok jepľedmetom samostatnej projektovej dokumentá"i" lrłĺo.l"vov ,,Technická infľaštľuktúľaobec Miloslavov, Lokalita lŁ ll-n. etapa" (šó 

^ó;)ľ"vol,ujúce 
špeciálnym stavebnýmúľadom' ktoľý pľedchádza povoleniu na hlav-ný oüJ"ľt l\łiloslavov ,,Techniclcĺ infraštruktrúľaobec Miloslavov, Lokalita RŁ 1l-Il.etapa" so b2Iiomunitĺĺcie a spevnené plochy.10' Dodľžat' pľíslušné ustanovenia zái* 8.364/2004 i;:; vodách a o zmene zálkonasNR č.37211990 Zb' o pľiestupkoch v znení neskoľších p""api.áo (ľaoý zákon), vzhl,adom k tomu,že sa záujmové rĺzemie nachádza 

,;"možné činnost' vykonávat' len povľchovýcha podzemných vôd a pľeto je potľebné dodržat, päáńi"oły $ 31 a zátkona č. 305/2018 Z.z.
l"iľoo"oý"o 

oblastiach piiľoazeneJ akumulácie ;il 
" 

o zmene a doplnení niektoľých
1 1' Do vsakovacieho systému môžu byt'zaúslené_ len vody z povľchového odtoku, pľi ktoľých sanepľedpokladá' źe obsahujú látky, 

}|o1c-mo1u-o"|íĺ""iĺoo ovply"nĺt; łoJitu povrchovejvody a podzemnej vody v imysle i* a| č. 26g/20iő, ňľ"' sa ustanovujú požiadavky nadosiahnutie dobľého stavu vôä a po pľedchádzajrńcom 
"i.t 

ón"nĺ ęer"i"ĺ'näiydľogeologická
. ^ 

.pjá11 podl'a s 31o spojení $ 3 ods. ł vodného 
"äľonu|._ 

'
12' Budrt dodržané oôł""ooä pásma jestvujúcich inžinieľsłycl sietí, ľesp. zohl,adnené
- _ 

požiadavĘ ich vlastníkov 
" 

p..nád"kovatelbv
13' Projektant stavby v zmyslä $ 46 Stavebného zźtkona zodpovedá za správnosť a úplnosťvypracovania dokumentácie podl'a $ 45 ods' 2 StavebnJĹo^)ákonu a aj za jejľealizovatelhosť.Tento súhlas nie je rozhodnutíń u .p.äuno' konaní u poaia 

".i. s z: odst' 1 8 zák.č,. 364/2004 z.z. ovodách v zneníneskorších noviel sa povaĄe zazálväzié.tuo*i.ło v zmysle s 140b zák. ě.50/1976Zb. (stavebn ý zákon v zneni neskorš ích noviel).
Srĺhlas je podkladom pre stavebné konaníe. Ng1lľ1.aza povolenie na uskutočnenie vodnýchstavieb podtä ust' $ 26 zák'č'' 36412004 Z.z. ovodách. Jeho platnost'zanilľá, ak stavebné konanienezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

zo dřn ll.06.2019:

];ľľJii'1iä1ŤH#[Tľľ ?r'::u:ľł.*aného 
űzemiaobce a v uzemí,pre ktoré platí prvýstupeň

2' Realizácia stavby nepredstaiuj" ennos? podl'a zákon av íszemí zakźnanu.3. Navrhovanou stavbou nebudú dotk nuté zźnjmy ĺzemnej uni áiuľ'ou"; ochrany .4'-Vpľípade nevyhnutného výľubu drevín vsívislosti ,."uli"ĺ"ĺou stavby Vás upozorňujeme, Žemlmo zastavaného územia obce sa podl'a zákonauyzuau;" .Jhi;: 
"" 

výrub stromov s obvodom kmeňanad 40 cm' meraným vo výšk" íro cm nad zemou ä nouity.l, porastov s výmerou nad 20 m2,

'.h*,y;łl";í'ľ?'ľ'1uJn 

póaru $ a7 oJs. í"ák";;l. ili"s;a rozhodnúť ouéc uiloslunou orgán
5' V prípade stavby v blizkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle sTN 83 70l0 ochrana prírody_ ošetrovanie' udržiavanie a ochranu 

't'ońou"i 
vegetĺcie, Ĺ"a ą l pľi stavebných prácach sa drevinachráni celá (koruna, kmeň' toreĺoví sĺsävui p*a' p"sLodením. Pri poużívaní stavebnýchmechanizmov' nástľojov a pomôcok sa musí dbaŕ nä -ini'.uii'a"iu poškodenia dľevín. V zelenompáse ukladať potrubia akáble vo vzdialenosti l,5 .n oo o.i.tromov. Výkopové práce vblízkostistromov a kľíkov sa budú uskutočňovať ruěne s dôrazom nu o"h.anu ióľ, Ĺo."ĺJuých systémov.Cinnosťou nepoškodiť kmene existujúcich dľevín. Nňi;J fiá"nnaté porasý budú upravené dopôvodného stavu s opätovným zatrávněnim'

6' Popri komunikácii ponechať dostatočný široký pás na založenietechnickej zelene s rešpektovanímochranných pásiem inżinierskych sietí. 
J
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20l8/0l8595-002-Gu zo dňa 17.12'2018 :

Po pľeštudovaní pľedloŽených podkladov okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné

prosiredie, konštatúje' že uvedená navrhovaná činnosť nespiňa kritériá podl'a $ 18 zákona č,.2412006

Z.z' o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni

neskor!ích pľedpisov a nedosahuje pľahové hodnoĘ podl'a prílohy č. 8 zákona, preto nepodlieha

zisťovaciemu kônaniu v zmysle zźlkona č,' 24lŻ006z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektoých zákonov.
Zźrovefi Vás upozorňujeme, že podl'a prílohy ě.8 zákona č,.2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na

životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov:
_ProjekĘ ľozvoja obcí vľátane a) pozemných stavieb alebo ich súboľov (komplexov)' ak
nĺe sú uvedené v iných položlĺĹch tejto pľílohy) v zastavanom území od 10 000m2 podlahovej
plochy, mĺmo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajíl zisťovaciemu

konaniu,
-PľojekĘ ľozvoja obcí vľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk, podliehajú

zisťovaciemu konaniu.

6. okLIaZZ v Pezinku č, j. oRÍIZ-PK2-20I9l00l566-2 zo dňaŻ4'06.20l9:
-Súhlasí bez pripomienok

7. Slovak Telekom.a.s.. uvedené v stanovisku č. 661l9l2170 zo dňa 02.05.2019:

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

- Poěas rcalizácie stavby dodrŹať podmienky uvedené v stanovisku č,' 6611912170 zo dřn02'05.2019
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade,źe zámer stavebníka, pľe ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízĺi so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma dchto sietí'
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečit':
.o"h.unu alebo preloŽenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak

Telekom, a.s.

.Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikaěného

vedenia
rodsúhlasenie projektovej dokumentácie v pľípade potreby pľemiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite pľedmetu Vašej Žiadosti je opľávnený vykonávať prétce súvisiace s preložením sietí (alebo

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partneľ: Július Varga, iulius.vaľga@nevitel.sk,
0903 455788
UP9Z9RNENIE: V káblovej ryhe sa môŽe nachádzať viac zariadeni (káble, potrubia) s rôznou

funkčnosťou.
2. Pri aĘchkolŤek prácach, ktoými môžu byt' ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, je

žiadatel' povinný vykonat'všetĘ objektívne r'ičinné ochľanné opatľenia Ęm,źe zabezpeěíz

oPred zaěatimzemných pľác vyt'ýčenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,

oPreukŁatelhé oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vyĘýěenou

a vyznaěenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ł 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznaěenej polohy na povrchu terénu

oUpozoľnenie zamestnancov, aby pri prácach v mięstach výskytu vedení azariadeni pracovali

s najväěšou opatľnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradia (napr. hlbiace stroje)

.Aby boli odkrýé zaríadeniariadne zabezpeěené proti akémukol'vek ohrozeniu' krádeŹi apoškodeniu

vo vzdialenosti 1,5 m na kaŽdú stranu od vyznaěenej polohy zariadenía
oZhutnenie zeminy pod káblami pľed jeho zakr5,tim ( zasypaním)
rBezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadeniana telefónne ěis|o 12129
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ooverenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoloěnosť SlovakTelekom' a's' a DIGI sroVAKIÁ;__''..o' nezodpoved ajil za zmeny priestorového uloženia
- 'z*a1'3{enĺa 

vykonané bez ichv"do.ĺu ;

ľ"ľ":ń:äľľil'*ď'ö'":i?ff.:ľnľ.:ľľl j:J:ffi:ľJšř:'. alebo znížiťkľytie tel káblov je
3' Vpľípade požiadavLy o"po;"ni"'loľ"liry,..".p. ü;ktu,. o" YlsT (veľejná siet, ST) jepotrebné si podat' žiad osi' o u.ĺ*i" roa u. n1qo-l_e1ĺa (wĺvw.telelĺom.sľ).

Í;"1ľľÍ.-" 
dodľžat'platné p""dpily;;;i'a sTŇ zj?boffiľiestoľovú űpľavu vedení v plnom

S vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,Technická infľaštľuktúraObec Miloslavov LokalitaRZ ll/il.* _ stavebné objeký So.0t Kľižovatka na ceste III./105 4, SO.02 Komunikácie a spevnenéplochy, SO.03 Verejný vodovod a prípojky, So.04 Veľejná kanalizácia a prípojky' so 05 Dažd,ovákanalizácia na parcelách ě. 170/23, 514/2, 394, 426/43 6, 426/434, 426/435, 426/461, 426/ t}g,426/511,426/46 1' 426/519 v k.ú.Mi loslavov s rĺhlasíme.

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujricichpodmienok:
vŠEoBEcNÉ PoDMIENKY:

pred realizźtciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebníkpovinný požiadať SPP-D ô p'"'nJ uwĺ"iii. exĺstu;ĺci'J"iiine."n.Ly ch zariadení na základepísomnej objednávkv' ktoru -ĺ" p"i'"uíjÁslať na ad-resu: Sńř-ai.t.inĺcia, a.s., Sekcia rĺdľžby,Mlynské Nivy 4alĘ s25 1i.ń'*ĺď;;_il"o" elektronicky, prostredníctvom online formuláruzveĘneného na webovom sídle SPP-D (ňvw. spp-d istri buc ia'sk),
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- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky ala|ebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyěovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m,

- stavebník je povinný oznźtmiť zaěatie prác v ochľannom pásme plynárenskýchzariadeni zástupcovi
pľevádzkovatęl'a SPP-D (p' Rudolf Hiľner, tel'č,. +42l 332423300) najneskôľ 7 dní pľed
zahájením plánovaných pľác ;

- stavebník je povinný zabezpeěiť prístupnosť plynrárenských zariadení poěas realizácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadeni, najmä výkonu kontľoly prevádzky,
údržby avýkonu odborných pľehliadok aodboľných skúšok opľáv, rekonštrukcie (obnovy)
p l ynárenský ch zar iadeni;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly rca|izź.cie
ěinností v ochľannom pásme plynárenských zaľiadení;

- stavebníkje povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stľanu od
obrysu existujúcich plynáľenských zaľiadení v súlade s STN 73 3050 aż po predchádzajúcom
vyĘýěení plynáľenských zariadení výhradne ľučne bez použitia stľojových mechanizmov;

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynáľenské zaľiadenie,je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstľažnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamęnaný do stavebného denníka;

- prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
pľísne zaktnaná, pokial' sa na tieto práce nevďahuje vydané povolenie SPP-D;

- odkrýé plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia bý poěas odkľytia zabezpeěené proti
poškodeniu;

_ stavebník nesmie nad tľasou plynovodu realizovať také teľénne úpľavy, ktoľé by zmenili jeho

doteľajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade Zmeny úľovne teľénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynáľenských zaľiadení osadiť do novej úľovne teľénu;

- każdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izo|ácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel ě. 0850 l 11727;

- upozoľňuj eme, że SPP-D môže pľi všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zaľiadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (soD, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom ďalebo bezpeěnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,_ € 

^ź 
ls0 000,- €, poškodením plynáľenského

zaľiadenia môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podľa $ 284 a $

285, pľípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania pľevádzĘ všeobecne pľospešného
zaľiadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákona ě. 300/2005 Z.z.Trestný zákon.

- stavebník je povinný prirealrizácii stavby dodľžiavať ustanovenia Zźtkona o eneľgetike, Stavebného
zźlkona a iných všeobecne zźlväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zttpise
zvyýćenia plynárenských zariadení ataktiet ustanovenia Technických pľavidiel pre plyn (TPP)
najmä STN 73 6005,73 3050, TPP 906 01,70002,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynáľenských zariadení ďalebo pľi
ochranných ďalebo bezpečnostných pásiem;

- stavebník je povinný pri súbehu a kižovaní navľhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodľžať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zaľiadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasĘ a pod'

OSOBITNE PODMIEhIKY:
- Rešpektovat'všetĘ existujúce plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatívy

c.
i0.04.2019
Pľojektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.
odborné stanovisko je vydané pre úěely stavebného povolenia.
Poznámka:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podl'a sTN EN ISO/IEC 17020:Ż012 posúdením
súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované,
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:,ľffiľ*ami 
bezpečnosti technických zariadení ( v pľíslušnej etape výstavby - technický dozor

Vyššie uved ené od boľné' stanovisko platí zatýchto podmienok :B udú dodržané všeobec né 
.zźry 

äzné p.e'un" pr"api.y.Výsledky inšpekcie podané u to'io 
-oabornom 

stanovisku.. sa vzťahujtl len k posudzovanej
ľ""*tr#*i;':ĺi:TĺjJanovisko nĺ";" ,nozné bez súhla.u iuř SÜ;'šlj;",łä',...o. azźtkazníka

v záujmovom lizemí obec Miloslavov katastrálne územie Mi loslavov' parc. č' 1 70/20, 170t23,426/109/394 a 5t 4/2,máme položenéoptĺcké rozvody káblového distľibučnéhosystému.Týmto listom by som Vás chcel záľoveň požiadat'
' 
aby ste si u nás písomne objednali minimálne15 pľacovných dní vopľed vyfýčenie daných sietí.

- Vykonať skryvku humusového horizontu polhohospodáľskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpeěiťjej hospodáme aúčelné vyuŽitie;;Ĺl"d; uyp.u.äuun";^ĹłJn"ĺ" .L"yroky ńumusového horizontu,schválenej v bode II' tohtđ rozl'"a""ti", 
" 

p rĺpiđe,ž: bil; ffiu łruń.oueno Ĺo.i'ontu pol,. pôdyrealizovaná ťažkými stavebnými a dop.aunymi mechaŕi zmami, môže dôjsť k zhutneniu

i:iłľ;:"dárskej 
pôdy' V tomío prĺpaae je poíreu"é ;J'il;ŕ zhutnenie, prípadnä iné poškodenie

- Zabezpeěiť základnú. starostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatu ýmto rozhodnutím až dorealizácie stavby, najmä pľed zaburin"nĺrä por.'kov a porastom samonáletu dľevín'

- Zabezpeěiť zá.&ladnű' starostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatu ýmto rozhodnutím až, dorealizźrcie stavby, najmä pred zaburineni'i por".Lov a poľastom samonáletu drevín.

l' Zabezpečiť základntl 
'a'*ĺĺuo'ľ o polnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanoviskoaž do doby realizácie stavby najmä p."o''uĹu.in*ĺ,n po'"ÄĹoJu po.u.tom samonáletom drevín.

;'ľ"íľTĺ,;ĺ*|i J:ľľľľŁli;ť:ľkľ : 

ńä: #d äřł ^ 

o o a, á'"o";o* ř' j ej h o spo d árne
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3. Po ľealizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie dľuhov pozemkov v katastri nehnutelhosti

podľa $ 3 ods' 2 zákonapoŹiadať o znenu poľnohospodáľskeho druhu pozemku napľíklad záhrady na

iastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu,

rozhodnutiá o pridelení súpisného čísla na stavbu / ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutiď

a tohto stanoviska. Zmenudruhu pozemku vykoná okresný úrad Senec, katastrálny odboľ.

Ż0I9 l 0l250l zo dňa 26.07 .Ż0l9 :

- Vykonať skn-ývku humusového hoľizontu pol'nohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpećiť
jej hospodáme a účelné využitie na zźlkJrade vypracovanej bilancie skľývky humusového hoľizontu,

sđľ'vĺlánei v bode II. tohto rozhodnutia, v prípade, Že bude skqývka humusového horizontu pol'' pôdy

realizovaná ťażkými stavebnými a dopravnými mechanizmami, môže dôjsť k zhutneniu

polhohospodárskej pôdy. V tomto pľípade je potľebné odstrániť zhutnenie, prípadne iné poškodenie

pol'. pôdy.
- zibęzpeěiť základnű starostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatu ýmto rozhodnutím aż do

rea\izźrcie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

l8. Únia nevidiacich a slabozľakých Slovenska. stanovisko ě. 92lSIí20l9/I'{a zo dňa 05.06.2019:

Żiadame nasledovné úpľavy v zmysle vyhlášok č,.532lŻ00Ż Z.z.912009 z hlädiska osôb so zľakoým
postihnutím:
- Doplniť signálne a varovné pásy na priechodoch pre chodcov
- Doplniť varovné pása na chodník v kontakte s komunikáciou parkoviska

Pľi dodľžaní vyššie uvedených požiadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

lQ RVŚ as .,',łoÁľcnie ř )'72gg l ĄÔ) o/) l o/l\lÍp .n Äřlq 1 ĺ n7 ?ol o

I. Z hl'adĺska situovania navľhovanej stavby
- k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia sme zaujali stanovisko listom zn.

5l836l4oŻ0lŻ018lMe zo dňa l0.12.20t8, podmienky ktorého żiadame dodržať.

K technickému ľiešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme' trasovanie podzemných IS

sietí treba riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov ľešpektovať ochľanné

pásmo existujúcich inavrhovaných VH sietí _ v súlade so zák. č,. 44212002 Z.z' ,,o verejných

vodovodoch a veľejných kana|izźrciźrch" - $19.
Upozorňujeme, że v prípade zmeny poětu alebo technického riešenia vodovodných alebo

kána|izaěných prípojok bude potrebné k uvedeným zmenám zabezpećiť doplňujúce vyjadrenie

oddelenia vodárenských koncepcií BVS.
V prípade novovznilmuých skutočností oproti predloženej projektovej dokumentócii, sŕ BVS
vyhr adzuj e próv o zmeny vyj adr enia.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky.

,)n l\/ĺIíalJT rcrav --^l ľ .'.,ioá.on :^x ErA 21ŕl^11^I a -^ Á'x. aÔ 1 1 
'íl1Q

_ nedôjde ku stľetu PTZ prevádzkovatel'a orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82l 08 Bratislava

Navrhovaná stavba z hľadiska pľístupnosti všeobecne technické požiadavky na stavby uŹivané
zmysle vyhl. MŽP SR č' 532lŻ0O2 Z.z. a prílohyosobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v

k vyhláške č).53Ż/200Ż Z.z',ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky.
Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické poŽiadavky na stavby użivané osobami s obmedzenou

schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR ě. 53212OOŻ Z.z' a prílohy k vyhláške č,.532lŻ002 Z'z-

ktoróu sa urěůjú všeobecne technické požiadavky zabezpeéujtlce užívanie na stavby uźivané osobami

s obmedzenou schopnosťou pohybu,
_ dopoľučujeme vydanie stavebného povolenia

22' Krajský pamiatkový úrad Bratislava. závŁné stanovisko zn. KPUBA-2O18/24477-21 103200/PRA

zo dřla20.ĺ2.2018:
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Sű'hlasí sumiestnenim area\izáciou stavby, ktoľá sa nedoýka kultuľnej pamiatky evidovanej
Jr"jffiĺľil r7o'nu^" 

pamiatkového fo;ju šii ä""""liäa'" ." na-pamiatkovom uzemí,
- V prípade aľcheologického nálezu nźiezca alebo osoba zodpovedná za vykonźlvanie prác podläustanovenia $ 40 ods'2 a3 pamiatkového zálkona oznámi ůĹ;KPÚ;ľľJ'f,] ponechá bezozmeny až do obhliadky KPÚ älebo ním poveľenou odboľne spôsobilou osobou.Toto zźlväzné stanovisko po uplynutí t.oiň .otou oao aĺa ;JnJ vydania stráca platnosť, ak nedošlok jeho použitiu na účel,'"u Ĺtá.J j"'_u.J.ne. Je 

'podklJ'oä'"p." vydanie ľozńodnutia príslušnýmstavebným úradom v územnom u 
'tu*uno. konaní o posudzovánej stavbe.

_ Stavba s výškou 2. NP a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku uľčenúochrannými pásmamiLetiska M.R'ŠteflínikaBratislava 226,0 m.n.m. Bpv a svojim chaľakterom neohľozujú bezpečnosťV prípade zmeny umrestnenia alebo zmeny maximáInej výšky stavby, resplzmov
' 
je nutné akciu opätovne prerokovať Toto vyjadrenie platí dva ľoky oddátumu jeho vydania.

12.12.2018:

dňa 30.t l.2018:

11.06.2019 :

Srĺhlasí sa s návrhom źiadatel'a na územné konanie stavby ,,Technická infraštruktúra obec

o Preveriť potrebu ochrany navrhovaného obytného prostredia pred nadmerným hlukom z leteckejdopravy. V pľípade prekľočenia povol"ny"ľlimitov r'-""."l'.ł, vo vyhláške MZ SR ě' 549/Ż007Z'z' o prípustných hodnotách ńuru, ĺnĺ.uruutu 
";tb;;;ři a o požiadavkách na objektivizáciu

li:[:"iľ"zvuku 
a vibrácií v zĺvotńm pľostredí, navrhnúť a zrealizovať potrebné protihlukové

o Ku kolaudaěnému konaniu pľedložiť:_ výsledok laboratórneho 
'o'bo.u vzoĘ pitnej vody zo spotľebiska' ktoý preukáŽe jej súlads požiadavkami vyhl' MZ sR 247/20t? ż.r.,ktorou *-u.ĺunouu;ĺ poo.ounosii o kvalite pitnejvody' kontrole kvality Pitne]..v9dy, prog.u.n" monitoľovan ia amanažmente rizík pľi zásobovanípitnou vodou v znení nósko."ší"h í.;äpĹ""

leteckej prevádzky'
stavebných mechan

V záujmovom území pre realizáclu budúcej stavby ,,Technická infľaštľuktúra obec Miloslavov,Lokalita Rz_ll/II*, vĹatastľálno. ĺr"'ilĺĺ*h';u,';;;;;Jmkoch sparcelnými ěíslami l70l2o,170/23' 426/109' 394' 514/2' n"'ĺ 
_rw 

sR žiadne u'lu.*e teletámunikáene .ĺ"t". Správca

ľ[tľľľliľľĺ#':*ffi" iä.fľ.'"''ženej 
doku'"ntj"ii'n" mźl žiadne;'h;;ly, požiaáavky'

Ako vlastník ciest II' a III. triedy podlä $ 3d ods' 2 zźlkona č,. 135/196l Zb' o pozemnýchkomunikáciách (cestný zálkon), ;'r;";í^ neJkorších p.;pt;;; nemáme námietky k predloženej
il:ĺ:5:xl"j"ff:ääi#:řľ 

p'"''tu*unJ povolenie, .b.""ä"",.ľ iö.'đďäřä] 
"p.ĺl 2019 za_ Rozhodnutie o urěení doěasného dopravného znaěenia vydáva okresný úrad Senec, odborcestnej dopravy a pozemných komunikácií'- Realizácia pripojenia na cestu III/\054 

'musí 
bý vyspádovaná od cesty III' triedy' abydažd'ové vody nestekali na cestu vo vlastníctv" Bráti.luírlého .u.o.právneĹo kĘa'- Realizácia sietí' ktoľé križujú cestu IJ!]l05.4j" p"ň;;; ealizovaťpretláčaním a následnýmuložením do chráničiek' zílastne užívanie ŕ"ń""iĹ;;i" vydźuaokresný úrad Senec, odboľcestnej dopravy a pozemných komunikácií.
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- Chodník umiestniť za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, upozorňujeme, że chodník

neprebeľáme do nášho vlastníctva.
- oplotenie pozemkov v kľižovatke nesmie zabraňovať dostatoěnému ľozhl'adu vodiěa'
- Ak dôjde k znečisteniu cesty pri výjazđe stavebných mechanizmov,bezpľieťahov uviesť cestu

do pôvodného stavu.
_ Investor zabezpeéíbezpeěnosť prtrce abezpečnosť cestnej premávky počas realizácie.
- Upozorňujeme żiadatel'a, żę zmluva o nájme ěasti cesty počas výstavby (potrebná k žiadosti

o stavebné povolenie) podlieha schvalbvaniu v Zastupitel'stve Bratislavského samosprávneho

kraja. Najbližší termín zberu materiálov je do 26.08.2019. Zastupitel'stvo Bratislavského

samosprávneho kľaja zasadá 20.09.20t9 .

- Ku kolaudácii stavby križovatky, predložiť kompletnú projektovú dokumentiíciu skutoěného

vyhotovenia a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod objektami, ktoré investor odovzdá

do majetku a správy Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane hodnoty objgktu.
_ Dodržať stanovisko správcu cesty Regionálne cesty Bratislava, so sídlom na Cučoriedkovej 6

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

dopravy a pozemných komunikácií.
- Uľčenie trvalého dopravného znaéeĺia, vrátane posunu dopľavných znaěiek IS36a aIS 36b

vydáva okľesný úrad Senec, odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií.
Stanovisko má platnosť jeden ľok odo dňa vydania a nenahľádza stanovisko v ďalšom stupni

stavebného konania.

27. Regionálne cesĘv Bľatislava. a.s.. vyjadrenie ě. 525119/595/oSI zo dňa l l.06.2019 :

V zmysle predloženej dokumentácie požadujeme:
- Rozšíľenie cesĘ III/1054 rea|izovať preplátovanímjednotlivých vrstiev konštrukcie vozovky cesĘ

IIVl054' s vloŽením geomľeŽe
- Na celú dĺžku stavebných riprav (cca 200 m) odfľézovanie jestvujúceho kľytu vozovky cesty

ilI/l054 vhrúbke 50mm apoloŽenie novej vľstvy zasfaltového betónu hĺ. 50mm so spojovacím
postrekom, na celú šírku cesty III/1054

- Ňu strane jestvujúcej zásiavby uložiť betónovú žľabovku v dĺzke jestvujúcich výjazdov'
Nespevnená kľajnica šírky 0,50m a cestná priekopa (násypové teleso) mimo výjazdov musí zostať

zachované.
- Na ohraniěenie ýzického ostľovčeka na ceste IIVl054 dopoľuěujeme nábehové cestné obrubníky'

Na celú dĺŽku dotknut'ých paľciel na stľane lokality RZl1 okrem výjazdu (vetva Kl) žiadame:

- Vybudovať n".p"un"nů krajnicu šírky 0,50m cesty IIVIOsą, iiĺou obnoviť, ľesp. prehíbiť cestnú

priekopu cesty IIVl05 4,ktoräbude zabezpečovať povrchové odvodnenie cesty IIV1054
- Chodník šírky 2m umiestniť za vonkajšou hľanou cestnej pľiekopy
- oplotenie kajných pozemkov pozdiž' cesty IIVI054 rcalrizovať za chodníkom, pľičom oplotenie

a umiestnenie plánovaných budov oběianskej vybavenosti na oboch stranách výjazdu z lokality
nesmie zabraňovať dostatoěnému rozhl'adu v kľižovatke'

Dažd'ové vody zkomunikácií v rámci celej lokality musia byť vyúlstené samostatne tak, aby nestekali

na cestné teleso cesĘ IIVI054 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa).

Stavebné objekty inžinierslEch sietí (vodovod, kanąlizócia, verejné osvetlenie)
Pred zaěatim výstavby tľás inŽinierskych sietí je nevyhnutné výýčiť všetky jestvujúce siete.

V zmysle predložených príloh KC-99 Koordinačnó situócia sietí a KC-98 Križovanie sietí s cestou

ilI/1054 _ pľiečny rez tiadame rea\izáciu napojenia prípojok, ktoré budú vybudované v rámci

plánovanej lokalĘ RZl 1 nasledovne:
- Križovanie prípojok scestou IIV1054 pretláčaním (vodovod asplašková kanal.izácia v jednom

mieste), s ulóžením do chráničiek. Manipulaěné jamy vykopať na oboch stranách za vonkajšou

hľanou cestnej pľiekopy, zo stranyjestvujúceho zeleného pásu'

- Na pretláěanie je potľebné povolenie okresného úradu Senec odboľ cestnej dopľavy a pozemných

komunikácií
- Tľasu kábla pre veľejné osvetlenie vykopať na celej dížke súbehu s cestou III/1054 až za vonkajšou

hranou cestnej pľiekopy tak, akoje to zakľeslené v koordinačnej Situácii.
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Dopravné značenie (vľátane posunu znači.e}-IS36a'b) podlieha súhlasnému zttväznémustanovisku

ľ.:ffilřľ"ä1t*fi'ä'äľľ'ř1}ľ"- óol S enec ;,j.ě.;il'ôkľe s n éh o ĺ."a" s 
""." o d b oľ ce stn ej

20.05.2019:

nenachádzajri.
Podzemné telekomunikačnézariadenia v správe a majetku spol. SITEL sa v dotknutom území

- súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavebné objeký so'Ol Kľižovatka na ceste IIU1O54obec Miloslavov, SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

dňa 06.03.20t9:

ľ;.,"":l',"ľff:ill"'ffĺäää,!"#trä'il:u ako dotknuý orgán v stavebnom konaní vydávame

ĺóTilľ:riľ'ľJřľ#;|;",ľĺĺľlťx''"unÍ:o, "" ceste III/1054 Na ceste nesmú bý,

ĺäff:ffäT.i"iäT'osvetlenie v_'ĺu"l,u s c".tou III/lo54 žiadameumiestniť až za vonkajšou
- Kľižovanie inžinierských sietí s cestou IIvt054 žiadam realizovať bezvýkopovou metódou _pľetláčaním pod cestou. Štaľtovacie u "i"l'oue;u.ľň;äłi ruar"p"ĺiť paženim.-Vprípade potreby užívania ĺ"Ĺo J.ĺru řpoáuĺtulą-.o"Lop"*u, piár"" vsúbehu scestou,vzelenom páse) do cesty IIVI054 poěas výstayb1i" p"i."ň"ĺ poźiadaťtunajší riľad o povoleniezvláštneho užívania cesĘ a s qým ůvisi::" 

"':"ľ"^tpruunJľ,đ T"ě""i"i;í;^. i^Ęzan"vopľed)
řä*'1?1íľ1ä"'"1r1o"ym' stanoviskom oR PZ oDI vSenci a'stanoviskom správcu

_ odvodnenie miestnej'komunikácie vetvy Kl riešiť pozdiźnyma pľiečnym sklonom smeľom odc,esý IIVI054 do navrhovaných pľiekop á vsakovacích drénov.- Upravou kižovatkv^nesmĺe äo;si'L 
"ľ,ä.Jeniu 

odtokoých pomerov cesty IIVl054.- Výkres č' C-' so'oz Ko;;iřá'i"'i'."o^"ľ:lu ptocĹy ouJu;" cestnú pľiekopu na protilählejstrane križovatky na. parc' reg. 
',E" č. 1b56/10, ioselíz uĺ u1."r" Kc-3 So.ôl Kĺižovatka na

;:iTJ:'ír''":Í' 
u oo"' Miloslavoí sa táto cestná priekopa uł nenachá dza' Žiadame o zosúIadenie

- Pred kolaudaěným konaním je potrebnéTožiadať tunajš i űrad o určenie trvalého dopľavného
íff'"'ill#pľed 

odsúhlasenéňo bn pz obl s.;".;'rp;;;;om komunikácie Regionálne cesý

Podl'a $ l40b ods' (l) zäkona č" 50/1976 Zb- o tlzemnom plánovaní a.stavebnom poriadku (stavebnýzákon) v znení' neskorších p'"apĺ*u 
-,,óu.ał, 

zárvaznéii ätunouisLu je pre správny orgán v konaní

Na základe horeuvedenéio a po preštudovaní pĺedloženej dokumentácie, ako aj v zmysle stanovískBľatislavského samospnáv""h; k*j;,"Ř""gĺonłny"l'_.l"št g;islava a.s., oläesného dopravnéhoinšpektoľátu v Senci v súlade.s ľ3b';il_(Đ zákona ĺ. iášĺw"l Zb. vydálvame nasledovné súhlasnézáväzné stanovĺsko k pripojen"i. -i".iJ"i komunikĺJ" ou *.tu III/1054 na pozemok paľ. č.426/109 pľe stavbu 
"ľôcłrnicLe ńľ'"si-Ltňra obec MiilJ;;;, lokalita nz r rlľĺ .tavebný objekt"so''l Križovatka na ceste III./1054v obci Miloslavov.., s fýmito podmienkami:_ Pripojenie komunikácie môže byť realizovane lán ł^-rilrlua"platného povolenia príslušného

;lä"*1í:"'äÍ3l,:u"":o'*" ' 
ouĹ'"nou dokumentáciáů..u worí neodäeliiei'nĺ súěasť tohto

18



- V prípade potľeby užívania alebo zásahu do cesty III/1054 je potrebné pożiadať tunajší úrad
o povolenie zvláštneho užívania cesty a s ým srivisiace uľčenie dopravného znač,enia (min. 4
Ęźdne vopred) s pľedchádzajúcim súhlasom oR PZ oDI v Senci'

- Pripojením komunikácie nesmie bý ohľozená cesta III/1054 ani bezpečnosť premávky na nej
a to hlavne odtokom vody na cestné teleso z uvedenej komunikácie. odvodnenie miestnej
komunikácie bude realizované pomocou pozdlžnych vsakovacích dľénov a dažd'ovej
kanalizźrcie tak, aby nedochádzalo kjej stekaniu na cestu IIVI054. Rozšírenie cesĘ IIV1054
bude odvodnené priečnymŻYo strechovým sklonom volhe do teľénu_cestnej pľiekopy.

- Pripojenie bude pomocou stykovej kriŽovatky kolmo na cestu IIVI054. V mieste križovatky
bude cesta III/1054 ľozšíľená pridaním pruhu pre l'avé odboěenie do navrhovanej lokality
a stredovým deliacim ostľovčekom. Komunikácia v mieste styku s cestou III/1054 je
navľhnutá v šírke 23,9 m so smerovými oblúkmi R:12,0 m aR:l3,0 m. Šíľka cesty III/I054
vmieste križovatky je l0,0 m ztoho 3,0 m šírka jazdných pruhov vkrižovatke, spevnená
kľajnica 0,5 m, nespevnená krajnica 0,5 m' ĺizuanavrhovaného stľedového ostrověeka je 30,0
m) cez ktoĘý bude prechádzať priechod pre chodcov a pľiechod pre cyklistov, dĺžka
vyrad'ovacieho pruhu LrlŻ:3O,5 m' dĺžka spomalbvacieho pruhu: Lv:30,5 m, dĺžka čakacieho
pruhu : Lc:25,0 m, ditkarozšiľovacieho klinu Lr6l'0 m.

- Rozšírenie cesty III/I054 je nutné realizovať preplátovaním jednotlivých vrstiev konštrukcie
vozovky s vložením geomľeže. Na celú šíľku vozovky ceĘ III/I054 acelú dĺžku stavebných
ilprav (cca 200 m) požadujeme odfrézovanie jestvujúceho kľýu ceĘ v hrúbke 50 mm
a položenie novej vrstvy z asfaltobetónu hr. 50 mm so spojovacím postrekom.

- Stavebník je povinný dodržať stanoviská Regionálnych ciest Bratislava a's. č,. 67lI9l58/oSI zo
dńa04'0Ż'20l9, Bratislavského samosprávneho kraja č).03I64l20I9lPK-43 zo dňa 07.02'Ż019
a oR PZ, oDI v Senci ě. oRPZ-SC_oDI-|-690lŻ0l8 zo dňa 12.l2'Ż0l8'

- Akékol'vek konštrukěné a rozmerové zmeny musia bý opätovne schválené tunajším Úrradom.
Toto záv'ázné stanovisko nenahrádza povolenie iných správnych orgánov aorganizácii ap|atí 6
mesiacov od vydania.

32. osobitné požiadavk}':
- Stavebník je povinný pľi realizácii stavby dodržiavat' čistotu a poľĺadok podl'a YZN

obce Miloslavov.
- Stavebník je povinný čistit'stavbou znečistené pril'ahlé komunikácie.
- Dodávatel'stavby je povinný zabezpečit', aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo

staveniska na miestnu komunikĺciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávĘ.

- Pľi úpľave terénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinieľskych sietí. Takisto je pľi realizácií zemných prác potrebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľípadnému naľušeniu ich statiĘ.

Y konaní neboli vznesené žiadne námietĘ účastníkov konania ani dotknutých oľgánov.

odôvodnenie

Stavebník: LT INVEST s.r'o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov, IČo: 51 o0Ż 566 ( na
zźtklade Nájomných zmlúv) vzast. DJ engineering s.ľ.o., Krajná 23,900 42 DunajskáLužnápoda|
dňa Ż9'07.2019 na tunajší stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebný
objekt: ,, so.02 Komunikácie a spevnené plochy" na pozemkoch parc. ě. 426/5||, 426/46L,
4Ż61519, 426/109, 4Ż61435, 4Ż6/436, 426/513, 42615lŻ, 4261514, 4261516, 4Ż61517, 4Ż6ĺ518,
4Ż61520, k.ú. Miloslavov, ktoý je súěasťou stavby ,,Technická infraštľuktura obec Miloslavov,
lokalita RZ_lylI*, doloženú projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie,
vypľacovanú zodpovedným pľojektantom: Ing. otto Tokáľ, ľeg' č. 5544*IŻ, Pozemné stavby TTK
s.ľ.o., Slnečná 472,900 42 Miloslavov, overenej v stavebnom konaní, ktorá tvoľí neoddelitelhú súčasť
tohto rozhodnutia.
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Vlastníkom pozemkov paľc. č. 426/461,426/511,426/512,426/5t3,426/514,426/516,426/5l?,
426/518' 426/519, 4261520, k. ú. Miloslavov je spoloenosi oc MILoSLłýov, s.r.o', 900 42Miloslavov 1282 _ podlä LV č. ::zo. stu*uniL p."uĹ-ázal vstavebnom konaní ,'iné pľávo.,k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle 5 is oas.z stavebného zźlkonav spojení s $ 139ods.l stavebného zźlkona' a to nájomnou zmluvou uzatvorenou dňa 16.08'2019.Vlastníkom pozemku parc. ě. 426/l0gje spoločno'ľ Ĺż-śiłv s'r.o.' Alžbetin Dvor 705, g0O 42Miloslavov _ podlä Lv č).2860. Stavebnil pieukázat u stau"bnorn konaní ,'iné právo., k uvedenémupozemku dotknutého stavbou, vzmysle 5 ts oas.z stavebného zźtkona vspojení s $ l39 ods.lstavebného zákona, a to Nájomnou zmluvou zo dř.la05'08.2019.

Vlastníkom pozemku paľc. ě. 426/43'5 je Ing. radiłav Zelina, Alžbetin Dvor 705' g00 42Miloslavov - podl'a LV ě' 769. Stavebník pieukážul u sta*bnom konaní ,,iné právo,. k uvedenémupozemku dotknutého stavbou, vzmysle $ 58 ods.2 stavebného zákonavspojení s $ 139 ods'1stavebného zźtkona, a to Nájomnou 
'-luuou zo dňaŻ0.07 '20lg.Vlastníkom pozemku parc. č' 426/436 je Tomáš Eleňauser, Alžbetin Dvor 1452, g00 42Miloslavov _ podlä LV č. 1627. Stavebník pieuká"at v .tuv"únom konaní ,,iné právo,. k uvedenémupozemku dotknutého stavbou, vzmysle $ 58 ods.2 stavebného zákonavspojení s $ l39 ods'lstavebného zákona, a to Nájomnou 
'rnluuou.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby.
Zač'atie konania o.povolení stavby bolo oznámene ĺ8astnĺkom stavebného konania, dotknutým

_o-ľgánom a organizérciám oznámen ĺm 8' s el e- o z 6 4 /20 lg /I<K zo dňa l 3' 0 8.20 1 9.Na stavbu bolo obcou [ilo1lavov vydané : Rozhodnutie o umiestnení stavby pod ěj. sÚ-2330-1 7 5 7 /20 19 /I<K zo dňa 0 l'04.20 lg, prívoplatné dňa 02.0 5 .20 ló'
Stanoviská a požiadavky účastníĺ<ov kônania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní, bolipreskúmané, skoordinov ané a zahrnuté do podmienok tohío rozhódnutia. V konaní o povolení stavbyšpeciálny stavebný úľad presklimal žiadosŕ a priloženó á"łr"áy v zmysle príslušných ustanovení $ 58až s 66 stavebného zźtkona pričom zistil, že..povolením ilĹí nebuäú oirrozené'veľejné záujmy aniprávom chránené záujmy oitatn1ich účastníkov konania. SvĹje stanoviská k stavebnému konaniuoznátmili:

- Mv SR ORPZ v Senci,oDl, ě. ORPZ-SC-ODI_1-3 17/2019 zo dňa 30.05.20l9- oÚ Senec, odbor !oŽľ 
_ ĺ*"Ĺ oH, o. óÜ_sc-osz P-ŻO19/Oogg88 zo dňa ll '06.2019- oU Senec, odbor'^:ł|.- úsek ŠVS, sĺ!|a1p9dl'a ust. 5 ii-zak' č,.364/2004 Z'z.o vodách, č'oU-Sc-oSZP-2019/0l27-89lS-20/Ke 

'o 
áňu 02.08.2019 -"' -' "" Íl2vv- L'L' \

- oÚ Senec, odbor'*'j*! óp"ŕi.bu-Sc-oszP-2 019/10017NIM zo dňa l1.06.2019-oU Senec-odbor 
-soŽP, úsek posudzovani" ;plń;; 

"á"^źp',';ńä"'ťj.ou-'a-oszP-20l 8/01 8595-002-Gu zo dňa 17 .li.zoll F -J ' '- 1 ' -^*

- oRÍIaZZ v Pezinku čj' oRHZ-PK2-20l9/o01566-Ż zo dňa24.06'20lg
- S_lovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku č,' 6611912170 zo dř.la 02.05.2olg- HYDROMELIORÁCIĘ,šť., vyjadrenie č,. 3 647 -2/ l20 /20 tg zo dňa 25'o7 .20 l g_ 

!y_P'š.p., vyjadrenie čj. Ćs sÝp )ZBA l5g7/2)lg/l zo dňa l5.05'2019- SPP-distribúcia.a.s., stanovisko ě' TD/|{s/03 07/2019/Anrio aiu0g.07.20lg
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odoońe Janovisko ev. č. 7l650l6752/Ż0/l9/BT/os/DoK zo dňa30.04.2019
- PROGRES_TS, s.r.o'' vyjadrenie zo dřla08.l2.20l8
- Mo SR, ASM Bratislava, vyjadrenie ěj. ASM-50_3 144/2018 zo dňaŻ7.l1.20l8- oý Senec - pozemkovy a lesny odbo., iozhodnutie e;.ou-sô+ Lo-201g/o1l768 zo dňa 15'07 '2019- oU Senec _ pozemkový a lesný odboľ, ľozhodnutie ĺj.ou-šč-iLo-2olg/ol]ł67 zo dňa3l.07 '2019- oU Senec- pozemkový a lásný oábo., stanovisko čj.oU-sC-PLo-2Otgl008088/]V1o zo dňa03.04.2019
- oÚ Senec.: p9'.'-k9Yý a lesný odbor, ľozhodnutie ěj.ou-sc_P Lo-2019/0l250l zo dřn26.07.2019_ Unia nevidiacich a slabozľakých Slovenska, stanovisk o ě' 92/SW20l9AIa zo dňaos.06.20l9- PY!: u''.' vyjadrenie ě' 27399/4020/2Ol9/Me zo dňa ll.ol.zolq
- MICHLOVSKY, spol. s r.o., vyjadrenie ě. BA-37Oo/2ol8 zo dňa 2g.l1'Ż0l8- 
|-P".*.t l' zlläzte|esne postihnuých, stanovisk o č:. lO3/2019 zo dňa30'04'2o1g- KPU Bratislava, záv'ázné stanoviško zn. KPUBA -2018/24477-ąl ]03200/PRA zo dňa20.lŻ.20l8
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- Dopľavný úrad M.R.Štefánika, vyjadrenie č. 5l18/2019/RoP/002/52038 zo ďřn2Ż'0l'2019
_ Mv SR, SITB, stanovisko č. SITB-oT4-20 l 8/001 |'3-496 zo dřla 12'1'Ż.20118

- nÚvz Ĺratislava, záväzné stanovisko č;HŽPĺ14629lŻol8lMrzo dňa 30.11.2018

- Úrad BSK, vyjadrenie ě. o3l64lŻ0l9lPK-l97 19455lŻ019 zo dňa 1 1.06.2019

- Regionálne cesĘ Bratislava, a.s., vyjadrenie č,. 5Ż5l19l595/osl zo dňa l 1.06.2019

- oťiSenec-odbor CDaPK' vyjadrenie čj.oU-sc-oCDPK-20l9l008794NAR zo dňa 20'05'Ż0l9
- Sitel s.r.o. ě. l 395 lŻ0l8 zo dřla 27 .I l .201 8

- obec Miloslavov, zźlv'azné stanovisko č,'3ĺ90lŻ0l9ĺI(Kzo dňa 16'05.20l9
- oÚ Senec-odbor CDaPK, zttvázné stanovisko čj.OU-SC-OCDPK-2019/005468^/AR zo dňa

06.03.2019

V konaní neboli vznesené Źiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania ani dotknutych

orgánov.
Na zák|ade zistených skutoěností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výroková časť tohto

ľozhodnutia'
Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený spľávny poplatok vo výške 100.- Eur podľa zźtkona

č,.I45l|995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších pľedpisov.

Poučenie :
Podl'a $ 53 a nasl. zákona ě.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný pľostľiedok), a to v
iehoie 15 dní odo dňa doručenia ľozhodnutia' odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úľad

Miloslavov,900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyčeľpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatelhé spľávnym slidom

podľa ustanovení Správneho súdneho poľiadku (zákon č:.162lŻ015 Z.z').

Milan B a ď ský

Rozhodnutie sa doľučí :
l . LT INVEST s.r.o., AlŽbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov
Ż. DJ engineering s.r.o.' Kľajná 23,900 42 Dunajská LuŹná
3. Zntmým aj neznźmym právnickým afyzickým osobám, ktoých vlastnícke alebo iné práva

k pozómkóm a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý stavebným

povolením pľiamo dotknuté

Toto oznámenie má povahu veľejnej vyhlášky podl'a $ 61 ods. 4 stavebného ztĺkonav zneni neskorších

zmien a doplnkov a podl'a $ 26 ods. 2 zźtkona č).7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších

pľedpisov sa vyvesí 
_na 

úradnej tabuli azveľejní na webovom sídle obce Miloslavov po dobu 15 dní.

Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia.

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dřla: f / .q ?ł'ĺ1 Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpiObec Miloslavov
1 n' ľ''ff11"';: 

'':l 
o u @

tČo: oo gugłp DIČ:202066n8*I

Peěiatka' podpis



Na vedomie:

1' LT INVEST s'r'o'' Alžbetin Dvor 1452,g0o42 Miloslavov - nemá riěinky doručenia2' DJ engineering s'r'o', Krajná 23,90042 D*"j;üiuzna - nemá účinky doručenia

Prílohy:
l xoverenáPD
Zásady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia
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