
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č1. o-łtĺo -887 4 l20lg lKK V Miloslavove 27.11.2019

Veľejná vyhláška

STAVEBľÉ povoLENIE

obec Miloslavov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie podl'a $ 2 písm. a) bod 3. zákona č,.416D00l Z.z. oprechode niektoných pôsobností
z orgttnov štátnej spľávy na obce a na vyššie i;zemné celky v znení neskorších pľedpisov' podl'a $ 3a
ods'4 zákona č:'135ĺ196l Zb' o pozemných komunikáciách v znení neskoľších predpisov (cestný
zákon), podlh $ l20 zźtkona č,'5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni
neskoľších predpisov (stavebný zákon) a podl'a $ 46 a $ 47 ztlkona č,.7l/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších predpisov (správny poriadok), nazák\ade vykonaného konania ľozhodol takto :

podlä $ 66 ods.l stavebného zákona vspojení s $ 10 vyhl.MŽP SR č.45312000 Z.z., ktorou sa
vykonávaj ú n i ektoľé ustanoven i a stav ebného zákona

povol'uje

stavebný objekt i ,, so.05 Komunikácie a spevnené plochy..
ktoý je súčasťou stavby : ,,Býový dom HRoN 31 TWIN",

stavebníkovi : ZBT INTEGRA, spol. s ľ.o., Alžbetin Dvor t452,900 42 Miloslavov,
lČo: ąl 690 39g,

miesto stavby : pozemok paľc.č. l35/l75,1351435, 135lI70, |35/17l,135/|72,135/207 
'k' 

í)
Miloslavov

účel stavby : inžinierska stavba - miestna komunikácia

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.
sÚ -zzss- s ĺ ą g /2o lg lI<K zo dřta 3 O'07 .2o 19, právoplatné dňa 1 6' 0 8.20 1 9.

1. Stručný popis stavby:
Predmetom tohto So je projekt predÍźenia miestnej komunikácie a dobudovanie dláždených
parkovacích plôch pre potľeby bytového domu HRoN 31 TWIN. Predlžovať sa v rámci tohto objektu
bude miestna komunikácia vetva K-l3 vybudovaná ako súčasť stavby technickej infraštruktury
lokality RZ_I9 a to o dÍžku 37,32 m. Predĺženie bude ukončené otáěacou plochou.
V rámci tejto projektovej dokumentácie sa navrhuje aj dobudovanie 28 ks nových parkovacích miest
azmena využitia spevnenej plochy, ktorá bola vybudovaná v ľámci komunikácie K2 (stavba
Technickó iýaštľuktúra RZ-I9) na paľkovacie plochy, čím vznikne d'alších nových 8 ks miest.
Zmena sa vykoná doplnením vodoľovného dopravného znaěenia a doplnením zvislého znač,enia.

2. Rozdelenie a funkčné parametre komunila{cií:
Predĺženie miestnej komunikácie vetva K 13

VETVA K13II.
Vetva Kl3_II. je navľhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dlžkou 37,32m.
Komunikáciu možno špecifikovať ako C3_MOU _6,5/30'
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Šírka dopľavného priestoru navrhovanej komunikácie je min. 13,50m
Sírka hlavného dopravného pľiestoru je min'6,5m'
Šíľka prislúchajúceho chodníka 2,0m, Z,Om
Šíľka pľislúchajúceho zeleného pásu min' 0,0m/0,50m
Sírka zeleného stredového deliaceho pásu 0,00m
Šírka pomocného cestného pozemku min. 0,0m
- Umožnená premávka na komunikácii - obojsmerná
- Z komunikácie Kl3 II sú priamo pľístupné kolmé parkovacie miesta o počte: 14 ks

Pozn.: Komunikáciu Kt 3_II. je možné v budúcnostt pľedĺžtť a prepojiť na komunikócie uvažované
v rámci UP-Z lokality RZ_|9/I.'

Únrava VETVA K13 (t.č. skotaudovanó)
Vetva Kl3 je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺzkou 164,5Im.
Komunikáciu moŽno špecifikovať ako C3_MoU _6,5/30.
Úprava miestnej komunikácie spočíva v dobudovaní 14 ks kolmých parkovacích miest pľiamo
pľístupných z komunikácie a prislúchajúceho chodníka a zeleného ostrověeka.
Paľkovacie miesta budú dobudované od km. 0,I21r.84 po km 0,l58.36
Ze|ený ostrovček bude dobudovaný od km' 0,158.36 po km 0,l6l.0l
Chodník bude dobudovaný od km' 0,16l.01 po km 0,164.51
Po úprave: - umoŽnená pľemávka na komunikácii - obojsmerná

3. Napojenie na jestvujúce komunilĺĺcie :
Novobudovaná komunikácia bude napojená na komunikáciu K 13

4. Pľvky upokojenia dopľavy :
V predmetnej lokalite sa upokojenie dopravy navrhuje pomocou kľátkych priečnych prahov ĺzn' Z6bl .

Vzdialenosť jednotlivých prvkov upokojenia dopľavy v lokalite je navrhnutá v zmysle STN 73 6l10
čl. 11.4 tab. 18 pľe ýchlosť 30 km/h.

5. Skladba vozovĘ:
o Dovľch tvp ..A" - dllźždené plochy / nepojazdné -P|ochy chodníkov pre peších
Skladba vozovky zd|ażbového krytu je navľhovaná sohlädom na pľedpokladané dopravné
zaťaźenie pľe funkěné triedy D2 aD3 realizovaných komunikácií v zóne do triedy dopľavného
zaťaźenia Vl-vel'mi l'ahké. Skladbu vozovky je možné poěas realizácie po súhlase pľojektanta
zmeniť s ohlädom na zistené doplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí.

Navľhovaná skladba dlažbového kľytu vozovky je :

. DL; štvorcová ł) 
; J0mml sTN 73 613l-l

. Lożnávrstva HK, fr.4-8; hr.40 mm5), STN 72 15l 1

r Betón* STN EN Ż06 C30l37-Xť2,XC2,XD3(sK)_Cl0,4-Dmax16-53 hr. l00 mml)3)
. ŠD63;Gn;200mm STNEN 13285;
. šp?l 5.ŕl_.ĺÔflmm ŚTNpNĺ?'R{.
t)

. Konštrukčnó ptótr2)
49}mm

Ed"f2, .in : 80MPa; Ea"ľL .ĺn /Ea.rt, *in { 3,0

e povľch tvp ..B1" - dldždené plochy / pojazdné _ parkovacie miesta pľe vozidlá sk ol; vyvýšené
plochy chodníkových prahov, trieda dopr. zať.YI

Skladba vozovky zdlaźbového krytu je navrhovaná s ohl'adom na predpokladané dopravné
zaťażenie pre funkěné triedy C3 a Dl realizovaných komunikácií v zóne do triedy dopravného
zaťażenia Vl-vel'mi l'ahké. Skladbu vozovky je možné počas realizácie po súhlase pľojektanta
zmeniť s ohlädom na zistené doplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí'

Navrhovaná skladba dlažbového krytu vozovky je:
. DL; zźlmková ł); 80 mm; STN 73 6131-1
. Loźnźĺvrstva HK, fr.4-8; hĺ.40 mm5), sTN 72 l51l
' Betón* sTN EN 206 C30l37-Xť2,XCŻ,XD3(SK)-Cl0,4-Dmaxl6-53 hľ. 150 mml)3)
. ŠD63;Gľ;200mm STNEN 13285;
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Šp:l_s' Ge: 100 mm STN F.N 1j?-RS :

tf,
. Konštrukčnó pláň2)

57)mm
Ed"ť2,.in = 80MPa; Eĺ"ĺz,.in/Ea.rt,min( 3,0

. Dovľch tvp..D13'- cestné komunikdcie- Miestne komunikácie, trieda dopr.zať vI, - f.t. Dl, C3
Skladba vozovky je navľhovaná s ohl'adom na predpokladané dopravné zaťaženie pre funkčné triedy
C3 a Dl ľealizovaných komunikácií v zóne do tľiedy dopravného zaťaženia Vl_vel'mi l'ahké.
Skladbu vozovky je možné poěas realizácie po súhlase projektanta zmeniť s ohľadom na zistené
doplňujúce skutočnosti pľi výstavbe ostatných sietí.

Navľhovaná skladba vozovky je :

ACl1 obrus.,PMB45/80-75 I;50mm; STN EN 13 108-l
PS; CBP 0,25 kýmz; STN 73 6lŻ9:2009
AC16 loźná.; PMB45/80-55; I; 70mm; sTN EN l3 108-l
PS, CBP 0,50 kým2; STN 73 6129:2009
Šp og; Gg;350 mm STN EN 13285 ;

Śp?ĺ 5'í]_'loomm STN EN I ?tR{
Z hr. 570 mm

Ed.Í2,'in : 80MPa; Ea"n, rnĺn /Ea"fl , *ĺn { 3,0Konštľukčnó ptdł2)

6. obľubníĘ:
V rámci stavby budú pouŽité dva typy obľubníkov a to ABo l00l5l25 - II _ paľkový obrubník a ABo
I00ll5lŻ5 - cestný obrubník. Na okrajoch vozovky hraniěiacich so Zelenými plochami budú
realizované cestné obrubníky. Výška hoľnej hrany obrubníka bude ł0,0mm . Na rozhľaní vozovky
a zeleného pásu bude použit'ý cestný obrubník ( naležato ). Výška hornej hrany obrubníka meranej od
úrovne asfaltu bude +00,0mm _ pozri výkresy rezov. V miestach Vłiženi obrubníka s chodníkmi _
pľechody pre chodcov je potrebné hranu obrubníka zníżiť na výšku ł0,0 mm. Na okrajoch
spevnených plôch hraničiacich so zelenými súkromnými plochami budú realizované parkové
obrubníky. Výška hornej hrany obľubníka meraná od úrovne d|ażby bude *0,0mm .

Betónové obrubníky budú osadené do betónového lôżka z betónu STN EN206-l CŻ0/25-XC2(SK)-
Cl0,4-D*o16 -S3. Minimálna hrubka lôŽka je 70mm' Betónové cestné obrubníky sú použité vo farbe
základnej šedej (nat).
Projektant požaduje osadenie obrúb previesť v súlade s požiadavkami STN 73 6|31-| najme čl. 6.3.

7. Odvodnenie:
odvodnenie komunikácií v lokalite je navrhované dvomi spôsobmi:
a) prostredníctvom pozdlžnych vsakovacích dľénov a priekop - čiastočne vetva K 13 II.
b) prostredníctvom dažďovej kana|izácie _ vetva Kl3 v upravovanej časti; vetva K13 II plochy

parkovacích miest'

výkresy ľezov ). Použitá geotextília musi zabezpečiť dostatočnú pľiepustnosť vody, ale
zároveň je jej úěelom vymedziť objem drénu a zamedziť zahlineniu z okolitého podložia.
Pľojekt uvažuje so.zadlźždením vsakovacieho drénu dl. max. 3m pľe jeden rodinný dom.
V prípade väčšej dlžky je potrebné riešiť odvodnenie vozovky v danom mieste náhradným
spôsobom.

ropných látok a vsakovacím systémom. Samotné ľiešenie je pľedmetom samostatného
stavebného objektu (So.04a).

8. Cestné značenie:
Doěasné _ sa nenavľhuje.
Trvalé - V lokalite bude osadené zvislé značenie - Wpy a polohy značiek sú zrejmé z výkresu C-5.
Všetky zvislé dopravné značky budú osadené na stlpiky. Všetky nosné prvky znaéenia musia
vyhovovať poŽiadavkám noľmy STN 73 14 01. Znaćky musia bý'upevnené tak, aby vplyvom
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poveternostných podmienok a dopravy nedochádzalo k ich deformácii' mechanickému kmitaniu'
posunutiu, pootočeniu a pod. osadené zvislé dopravné značenie bude v základnom ľozmere.
Vodorovné znaěenie sa v lokalite navrhuje ľealizovať nástľekom ide o značky V6b, Vl0a; značka V6b
bude realizovaná v kombinácii so značkou Z8a.

9. Statická dopľava:
Parkovacie novo budované miesta v počte 28 ks ako i novo vyznač,ené parkovacie miesta v počte 8 ks
budú slúžiť výhradne pre potreby bytového domu HRON 3l TWIN.

Pľe uskutočnenie stavby sa podl'a $ 66 ods.2 SZ stanovujú tieto záv'ňzné podmienky:
1/ Stavba sa bude realizovať podl'a pľojektovej dokumentácie stavby pľe stavebné povolenie,
vypracovanej v 05/2019 zodpovedným projektantom: Ing. otto Tokáľ, ľeg. č. 5544*12, Pozemné
stavby TTK s.ľ'o., 900 42 Miloslavov 472, overenej v stavebnom konaní o povolení stavby, ktoľá tvoľí
neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia. Każdá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí by'vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2l Pred zač,atím stavebných prác je nevyhnutné podľobne vyýč:iť všetky inžinieľske siete na
dotknutom pozemku ako i pril'ahlých, stavebnou činnosťou dotknutých paľcelách. Za sprźtvnosť ako
i kompletnosť vyĘýěenia inžinierskych sietí v plnej mieľe zodpovedá investor.
3/ Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznámi názov zhotoviteľa stavby
do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania adoloźí na stavebný úľad opľávnenie zhotovitelh na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného ztĺkona.
4/ Stavebník je povinný písomne oznámiť zaéatie stavby ($ 66 ods.2 písm'h/ SZ).
5/ Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6/ V prípade, ak termín nebude môcť byť dodrżaný, stavebník poźiadao predĺženie doby výstavby.
7/ So stavbou možno zaěať ażpo nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezaěa|o do dvoch ľokov odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 SZ). Platnosť stavebného povolenia je možné prediziť na žiadosť
stavebníka podanej v primeranej lehote pľed uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné povolenie
a rozhodnutie o predĺženíjeho platnosti stlzäväzné aj pľe právnýcň nástůpcov konania ($ 70 ŚZ)'
9/ Stavebník zabezpeč,í výýěenie priestorovej polohy stavby opľávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zźtkona) a pľi kolaudácii stavby predloží stavebnému úľadu doklady o vytýčení
priestorovej polohy stavby ($ 75a ods'4 stavebného zákona).
10/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu označiť štítkom ''Stavba povolená'' s týmito
údajmi '' nźnov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitel'a; meno koordinátora bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; teľmín zač,atiaa dokončenia stavby;
11/ Na stavbe musí bý'vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác ($ 46dsZ).
l2l Po celú dobu výstavby musia byť zabezpeěené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorský dozoľ pĄektanta.
13/ Stavebník musí zabezpeěiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebným
úradom overená pľojektová dokumentácia stavby, pľávoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
14/ Pri real'izäcii stavby musia byť v zmysle $ 43e stavebného zílkona dodržané všeobecné technické
požiadavky na výstavbu' vľátane všeobecných technických poŽiadaviek na stavby uživaĺé osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyhl.č:.532l20)2 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických pożiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
15/ Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ sR č. 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o pľípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí.
16/ Stavebnú činnosť, ktoľá svojimi účinkami obťažuje okolie aje zdrojom hluku, otrasov aprachu,
možno vykonávať len vpracovných dňoch vpondelok aź piatok od 7:00 do 18:00 hod', vnoci
av dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeľaný odpoěinok apriaznivé životné
prostredie v zmysle ztlkona č,' 460l1992 Zb. v zneni neskoľších predpisov.
Í7/Pri uskutoěňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR č. l47l20l3 Z.z. v znení neskoľších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
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zaistenie bezpečnosti aochrany zdľavia pri stavebných pľácach aprácach snimi súvisiacich
a podrobnosti o odboľnej spôsobilosti na výkon niektoých pracovných činností.
18/ Stavebnik zabezpeč,í na stavbe dodržiavanie zákona č,' 5Ż5ll990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov, o požiarnej ochrane.
19/ Stavebník zabezpeč,i dozoľ na stavenisku po ukončení prác z hl'adiska pľotipožiaľnej ochrany, aby
poěas neprítomnosti pľacovníkov na stavbe nevznikol pożiar.
20l Stavenisko musí spĺĺať všetky technické poŽiadavĹy v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zttkona.
2ll Pri výstavbe musia bý' pouŽité vhodné stavebné výrobky,' ktoré budú spĺĺať harmonizované
podmienky podlh Nariadenia Euľópskeho paľlamenfu a Rady EIJ č,.3o5l20l l, ktoqým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zt/ĺ-. č,. I33lŻ0l3 Z' z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiých výrobkov a materiálov.
Ż2l Stavebník je povinný dbať na to, aby pľi uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný počas ľealizácie stavby zabezpeéiť vytvoľenie takých
opatrení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana źivotné prostredie.
Stavebník je povinný počas výstavby udrżiavať ěistotu na stavbou znečistených verejných
komunikáciách a verejných pľiestľanstvách a dokoněovanie stavby zabezpeěiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
23l Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiźt| uloŽený na pozemkoch, ku ktoqým
má vlastnícke alebo iné pľávo.
24l Stavebník je povinný odviezť stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení
odpadu predloží na oÚ Senec _ odbor staro.stlivosti oŽP, odpadové hospodárstvo; ku kolaudácii
pľedloží stanovisko oÚ Senec, odboľ SoŽP, úsek odpadového hospôdáľstva v kolaudačnom
konaní.
Ż5l Y prípade nálezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených ěastí príľody ako
i archeologických náIezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo pľíslušnému orgánu.
26l v prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo kroviých porastov, ak budú dotknuté výstavbou,
poŹiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zálkona č,. 54312002 Z.z. o ochrane prírody akrajiny pľíslušný úrad
o súhlas na ich výrub'
27 / Dokončenú stavbu moŽno užívať len na základe kolaudačného ľozhodnutia, o ktoľé stavebník
požiada príslušný stavebný úrad.
28l Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady primeľane podl'a $$17,18 vyhl.MŽP sR
č)'453lŻ000 Z.z', ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zttkona, najmä certifikáty
a atesý zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov, výsledky predpísaných skúšok a revízii
podl'a osobitných predpisov' doklad o uloŽení stavebného odpadu na riadenej skládke, porealizačné
zameranie stavby, odovzdávací/preberací protokol.
Ż9l Dodrźať ,,Zásady pľebeľania miestnych komunikácií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ dřla 04.05.2015 uznesením č,. 6612015, doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením č.. 45120ĺ7 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
16.08.Ż017, schváIené v oZ dňa Ż4.10.Ż019 uznesením č..112/2019" ( príloha rozhodnutia).
30/ Kolaudácia stavebného objektu komunikácií je podmienená vybudovaním a skolaudovaním
verejných inžinieľskych sietí vodovodu, kana|izácie, vypúšťania odpadových daŹd'ových vôd do
podzemných alebo povrchových vôd, NN rozvodov a Vo, nachádzajűcich sa v komunikáciách.
3Il Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby predložit' zameľanie geografickej osi ulice (
ustanovenie $ 3 ods. 5 zétkona č,. lŻ5l20l5).
32l Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodrżať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknĘch orgánov a organizácii :

ĺ N/Í\/ qP Ôpp7 ĺr Qp-^i í\T)T x ŕ)pp7 sa' ôT-rT 1/1 o -^ áx^ 21 n7 .)n ĺc)

okresný dopravný inšpektorát súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou za splnenia
nasledovných podmienok:
- vytvorením celkového počtu 36 parkovacích miest považujeme potreby statickej dopravy pľe vyššie

uvedenú stavbu v zmysle STN 736l l0lZ2 za dostatočne uspokojené (30 x bý do 60 m2, 1 x byt do
90 m2),

5



- ku kolaudácií vyššie uvedenej stavby požadujeme predložiť kompletný zastavovací plán pre PM pľe
celú danú lokalitu spolu s výpoětom statickej dopľavy samostatne prekaźdý BD _ faľebne rozlíšený'

- parkovacie miesta po kolaudácii v zmysle STN 736l l0lzŻ (|0% parkovacích miest musí byť verejne
prístupných),

- požadujeme, aby stavba bola realizovaná v zmysle príslušných ustanovení Zákona č,' 1351196l Zb'
o pozemných komunikáciách v znení neskoľších predpisov a noviel, Zálkona č,. 8lŻ009, vyhlášky č.
912009 a Vyhlášky č,. 53ŻlŻ002 Z.z. a celé záujmové územie vyhovovalo zásađźlm bezpeěnosti
a plynulosti CP,

- toto stanovisko nenahľádza povolenia iných správnych a dotknuých oľgánov aorganiztrcii ap|atí 6
mesiacov od vydania. Akákol'vek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok neplatnosť
stanoviska ODI SC,

- okraj DZ nesmie zasahovať do vol'nej šírky pril'ahlého jazdného pruhu, spodný okľaj DZ (aj
dodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povrchom časti komunikácie, v ktoĘ je značka umiestnená,
v zmysle STN 018020,

- investor pľed zaěatím stavebných prác zasahujúcich do dopľavného pľiestoru pril'ahlých
komunikácií, je povinný predložiť pľojekt organizácie dopravy počas výstavby _ pľenosné dopravné
znaěenie, na tunajší oDI sC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pred jeho zaěatím,

- TDZ, żiadame Znovu pľedložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pľed kolaudačným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,

- oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za spľávnosť a funkčnosť
osadenia značenia počas prác, najneskôr 24 hod. pred zaěiatkom osadenia DZ.

- oDI Senec žiada' aby bol včas infoľmovaný o pľípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol věas pľizvaný ku kontrole použitia resp' osadenia dopravného značenia'

K použitiu odsúhlaseného trvalého a doěasného dopravného značenia je potrebné vydať uľčenie ($ 3
Zákona č. l35/l961 Zb). ktoré žiadame zaslať k hore uvedenému číslu.
okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhľadzuje právo v spolupľáci s dotknuými oľgánmi
a organizáciami v prípade potľeby ľiešenia aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite
na prípadné Zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.

' 
ôT T Qpnpn nál"^. e^7D _ liccL ÔTJ ň ÔI l-cí--ôc7p-,)n1o/ôĺ 1Íl2( -n ářo 1o fl? to1 0

_ nemá námietky proti realizttcii predmetnej stavby.
1. Pri reat'izácii stavby je potrebné dodržiavať zźlkon č,.79/Żu5 Z. z. oodpadoch asúvisiace
všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajlicich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba
alebo Ąrzická osoba _ podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre
fyzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

3. Pôvodca odpadu zodpovedá zanakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a $ 14 _ drźiteľa odpadu
podlä zákona č,' 79l20l5 Z' z' o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať azhromaŹd'ovať výľiedené
podl'a druhov odpadov a poddruhov ( katalógových čísiel uvedených vo vyhláške vĺŻp SR č.
36512015 Z' Z') ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpećiť pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom azabezpeěiť spracovanie v zmysle hieľarchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému
úradu, odboru 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 evideněnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskýujúci materiál vykopaný poěas
stavebných pľác použije na úěely výstavby v prirodzenom 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 okrem iného zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo' kovy, biologicky rozloŹitel'ný odpad zo záhrad
a parkov.
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8. Investoľ odovzdá tunajšiemu úľadu doklady o odbere odpadov vzniknuých zrealizácie stavby a ich
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pľe účely vyjadrenia v kolaudaěnom konaní v zmysle $
99 ods. l písm' b) bod 5 zźlkona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje zaztxiizné stanovisko pre účely
stavebného konania podl'a ztlkona č,. 50/1976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, nęnahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podl'a predpisov o správnom
konaní.

3. oÚ Senec. odbor SoŽP _ úsek ŠVS. súhlas podl'a ust. $ 27 zák' č. 36412004 Z'z. o vodách. ě.oU_
SC-OSZP-20l9/0l4038/S-36/Ke zo dňa 13.l l'20l9 :

PoDMIEI\IKY sÚtllłsu:
1. Dodržať podmienky: stanoviska okresného úľadu Senec, odboru staľostlivosti o životné prostredie,

úseku štátnej spľávy ochrany prírody a krajiny zo dř:n 16.07.Ż019 pod ěíslom OU-SC-OSZP-
Ż0I9l1l975NIM, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa Ż9'07.2019 pod číslom
oU-SC-oSZP-Ż0l9/012035, úseku posudzovania vplyvov na životné pľostľedie zo dňa Ż0.05.2019
pod číslom oU-Sc_osZP-20 1 9/0087 65-00Ż-Gu,

2. Dodľźať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby pod číslom sU-3Żs8-5749/2ol9/Y\K zo dřla
30.07 'Ż019 vydané obcou Miloslavov.

3' Dodľžať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. oZ Bľatislava,
Kaľloveská 2, Spľáva vnútoľných vôd Šamorín, Bratislavská 47,93l 01 Šamorín zo dňa
16.05.Ż019 pod znaěkou cS sVP 0ZBA 1608/Ż019ll.

4. Dodľźať podmienky stanoviska MV SR, ORPZ v Senci, oDI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903
0l Senec pod číslom ORPZ-SC-ODI-|-477lŻ0l9 zo dř:la3l.07 'Ż0l9.

5. Stavebné povolenie na dažd'ovrú kanalizáciu s integrovaným odlučovačom ropných látok
(So.04a) je pľedmetom samostatnej pľojektovej dokumentácie ,,Bytový dom HRON 31
TWIN" povol'ujúce špeciálnym stavebným riľadom, ktoý pľedchádza povoleniu na hlavný
objekt,,Bytový dom HRON 31 TWIN" so 05 Komunikácie a spevnené plochy.

6. Dodľžat' pľíslušné ustanovenia zitk č,. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zźlkona sI\R č.
372/1990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších predpisov (vodný zákon), vzhloadom k tomu,
že sa záujmové územie nachádza v chľánenei vodohosnodáľskei oblasti ZitnÝ ostrov, je
možné činnost' vykonávat' len ak sa zabezpečí všestranná ochľana povľchových
a podzemných vôd a pľeto je potrebné dodľžat' podmienĘ $ 31 a zźlkona č.. 30512018 Z.z.
o chľánených oblastiach pľiľodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

7. Do vsakovacieho systému môžu byt'zaústené len vody z povľchového odtoku, pri ktoľých sa
nepľedpokladá, źe obsahujú látky' ktoľé môžu nepriaznivo ovplyvnit' kvalitu povľchovej
vody a podzemnej vody v zmysle h[v sR č. 26912010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd a po pľedchádzajúcom zist'ovaní (záverečná hydľogeologická
spľáva podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods. 4 vodného zákona).

8. Budú dodržané ochľanné pásma jestvujúcich inžinieľskych sietí, ľesp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastnĺkov a pľevádzkovatel'ov

9. Projektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zttkona zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania dokumentácie podl'a $ 45 ods. 2 Stavebnéh o ztlkona a aj za jej realizovatelhosť.

Tento srihlas nie je ľozhodnutím v správnom konaní a podľa ust. $ 73 odst. 18 ztk'č:.36412004 z.z' o
vodách v znení neskoľších noviel sa považuje zazápäzné stanovisko v zmysle $ l40b zák. ć,.50/1976
Zb. (stavebný zákonv znení neskoľších noviel).
Srĺhlas je podkladom pľe stavebné konanie. Nenahľádza povolenie na uskutočnenie vodných
stavieb podl'a ust. $ 26 zá"Jr.č.364ĺ2004 Z.z. o vodách. Jeho platnost' zaniká, ak stavebné konanie
nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

4. okresný úľad Senec-odbor ŽP. úsek Švs' o'l. OU-SC-oSZP-Ż0|9/O071L}N ]17/Kę zo dňa
15.05.2019:
Navrhovaná investícia je z hl'adiska ochľany vodných pomeľov moźná za splnenia nasledovných
podmienok:
l.Stavba bude v súlade s rizemným plánom obce Miloslavov,
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2.Budú dodľžané pľíslušné ustanovenia zákona č.3642004 Z.z. ovodách a o zmene zákona NR
sR č.37211990 zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon), ust. VyhlášĘľĺŽp sn č..55612002 Ż.r. orikonávaní niektoľých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace
právne pľedpisy a technické noľmy
3' Pri realizácii stavby źiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, resp.
zohl'adnené požiadavky ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov.
4. Napojenie Sa na verejný vodovod averejnú splaškovú kanalizáciu adažd'ovtl kanalizáciu bude
możné až po odsúhlasení s ich vlastníkom a prevádzkovatelbm a uzatvorení zm|tlv na napojenie sa
ana odvádzanie splaškových vôd.
5. odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako prísne delenú sústavu, do veľejnej splaškovej
kanalizácie je možné vypúšťať výlučne splaškové ođpadové vody' odvedenie vôd z iovľchového
odtoku treba riešiť mimo splaškovú kanalizźrciu.
6. V prípade, ak stavba zasahuje do územia zźtvlah, treba predložiť stanovisko Hydromeliorácií, š.p'
BA.
7' Do vsakovacieho systému možno nepľiamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pľi ktoých
sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoľé môžu nepriaznivo ovpiyvniť kvalitu povrcńoue; vódy
a podzemnej vody v zmysle NV SR ě' 269/2010, ktoým sa ustan^ovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd - V opaěnom prípade sa tľeba riadiť ustanoveniami $ l'Nv sRč,:269/Ż010- vody
z povľchového odtoku odtekajúce zo zastavaných űzemi, pľi ktoých ia predpokladá , że obsahujú
látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovejvody a podzemnej vody, možno vypúšťäť
do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajrĺcom_zist'ovaní ďvyIĺónanĺ potľebných
opatľení (pľečistenie_v o|l-učovači ľopných látok _ vody z povľchového odtoku zo śpevnených
plôch a paľkovísk). Predchádzajlice zisťovanie musí byt' v zmysle ust. $ 37 vodného zźtkona
zamerané najmä na pľeskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických porn"iou príslušnej oblasti,
zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy apreskúmanĺe a'ńodňotenie možnýci rizík zńečistenia
a zhoľšenia kvality podzemných vôd.
8' Ziadatel' o vydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeč,í predchádzajúce zistbvanie, ktoré musíbyť v zmysle ust. $ 37 vodného zákona ,u^"ruié ná;-a na preskúmanie a zhodnotenie
hydrogeologických pomeľov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy
a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoľšenia kvality podzemných vôd.
9..Yzhľadom ktomul že sa záujmové územie nzchídza vchráneneí vodohosnodáľskei oblasti
ZitnÝ ostrov' možno plánovat' a vykonávat' činnosť, Ien ak sa zabezpečí všesiľanná ochľana
povrchových vôd a podzemných vôd a ochľana podmienok ich tvoľby, výskytu, pľiľodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob a pľeto je potľebné dodržať podmienĹy $ st " zákona č.
305/2018 Z.z. o chránených oblastiach priľođzenej akumulácie vôd a o-"ň"o" a doplnení
niektoých zákonov.
10' Bude dodržané ochranné pásmo II. stupňa prírođných liečivých zdrojov v Čilistove podlä
VŁllĺšky MZ.SR č,' 552/Ż005, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásmä prírodných lieěivých ,đ.3on
v Cilistove, nakol'ko k. ú. Miloslavov _ Alžbetin Dvor spadá dđ tohto ôch.anńého pásmä II. stupňa.
Dodrźať podmienky stanoviska MZ SR podlä zákonač. *8/2005 Z.z' o pľírodných ii"eĺu1i"ľ' vodäch,
pľíľodných liečivých kúpelbch, kúpel'ných miestach a prírodných minôrálnych vodách a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiśov ( podl'a $ 40 a $ 5b ods. (l7) pís. b)).
11. Stanovisko SVP, š.p., spľávcu vodohospodáľsĘ významnýcń voanycn tokov v zmysle $ 11
ods. 7 písm. h) vodného zálkona pľedložit' k žiadosti o stavebné-povolenió a povolenie na osobitné
užívanie vôd.
12. Upozorňujeme na zosúladenie poětu obyvatel'ov v technickej správe: na stľ. 12 _ spolu počet 60
obyvatelbv, na stľ. 15 celkový počet osôb v BD - 93, str. 28 _ l05 os.

Dažd'ová kanalizácia oRL. vsak sú vodné stavbv.
Investoľ požiada o wdanie povolenia na vodnú stavbu a o povolenie na osobitné užívanie vôd
v zmysle ust. $ 26, s 21 zálk č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zálkona śI.{R č. 372l1gw Zb.
o pľiestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) a o súhlas na komunikáciu v zmysle
ust. $ Ż7 zák ć,.364/2004Z.z. ovodách aozmene zákona sNR č. 37ulgg0Zb. rpri"stupkbch
v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) pľed wdaním stavebného novolenň na ńlavnÝ
obiekt.
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Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy vydávané podl'a vodného zźlkona a podl'a $ 73 ods. 18 zákona č:' 364lŻ004 Z.z. o
vodách a o zmene zźlkona SNR č. 37Żll990 Zb' o pľiestupkoch v zneni neskoľších predpisov (vodný
zákon) sa považuje za zźĺľäzné stanovisko' Podlä $ 140b zttkona č,' 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskorších predpisov je obsah zá,ľ'ázného stanoviska pľe
správny orgán v konaní podl'a tohoto zákonazáxäzný.

1

zo dia |6'07 'Ż0I9 :

l. Stavba sa navrhuje umiestniť mimo zastavaného '(szemia obce a v űzemí, pľe ktoré platí prvý stupeň
ochľany v rozsahu ustanovení $ 12 zákona
Ż.R:ealizźrcia stavby nepredstavuje činnosť podl'a zákonav ilzemi zakázanű'
3' Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté ztĺujmy územnej ani druhovej ochľany .
4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, Že
mimo zastavaného inemia obce sa podlä zákona vyŽaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo výške l30 cm nad zemou akroviĘých poľastov svýmerou nad Ż0 m2,
o súhlase na výrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákonaje príslušná ľozhodnliť obec Miloslavov orgán
ochrany príľody a kľajiny.
5' V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochrana prírody
_ ošetľovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie' bod 4.1 pri stavebných prácach sa dľevina
chľáni celá (koľuna, kmeň' koreňová sústava) pred poškodením' Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástľojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia dľevín.

2019 l 0087 65 -0Ż-Gu zo dřla 20.05.2019 :

Po pľeštudovaní predložených podkladov okresný úľad Senec, odbor starostlivosti o životné
pľostľedie, konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť nesplňa kľitériá podl'a $ l8 zákona é.2412006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie aoZmene adoplnení niektorych zákonov v zneni
neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoty podl'a prílohy č. 8 zákona, preto nepodlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona ě.2412006z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné pľostľedie
ao zmene a doplnení niektoých zákonov'
Záľoveřĺ Vás upozoľňujeme, Že podl'a prílohy č.8 zákona č,.Ż412006 Z'z. o posudzovaní vplyvov na
Životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších pľedpisov:
-PľojekĘ ľozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ĺch súboľov (komplexov), ak nie sú
uvedené v iných položkách tejto pľílohy) v zastavanom území od 10 000m2 podlahovej plochy'
mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajú zisťovaciemu konaniu,

-ProjekĘ rozvoja obcí vľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk, podliehajú
zisťovaciemu konaniu.

7 ' oRÍłaZZ v Pezinku č,.j. 0RIIZ-PK2-Ż019|00I77I-Ż zo dřla 18.07 .Ż0I9:
- Súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahľádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoľu pľe konanie nasledujúce
podlä zákona č,' 5011976 Zb' o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zźlkonl v znení
neskorších pľedpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho
predloŽiť pri kolaudaěnom konaní'

8. Slovak Telekom.a.s.. uvedené v stanovisku č. 66l 1920283 zo dňa l8.07.2019:
- Pre vyznačené záujmové územie nedôjde do sýku so sieťami elektľonických komunikácií (ďalej len
SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s' ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Poěas realizź.cie stavby dodrżať podmienky uvedené v stanovisku ě. 661 1920283 zo dňa 18.07 .2019.

9. ľIYDRoMELIoRÁCIE.š'p.. vyjadrenie č. 4755-2ll20120 19 zo dňa 14.08.20 l 9:

Po pľeverení pľedloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na
paľcelách ě' 135l170, l35ll7l, l35lI72, 135/Ż07, l35ĺ435, I35l2ll, l35l4l4 vk.ú. Miloslavov,
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určených na výstavbu stavebného objektu So.08 ochrana VTL plynovodu stavby ,,Býový domHRoN 3l TWIN" neevidujeme žiadne hydromelioľ ačné zariadenia v správe Hydromelioľácie, š.p..Na p'č' 135/175 sa nachádza podzemný rozv'od závlahovej vodý _ vewa A DN 350 mimozáujmového tnemia v9dnej stavby ,,ZP HŽo II.", ČS 2 stav' eu'ľ Šw.tót nu o*u"_z2 (evid. ě.5Żo2
133 007)' Stavba zźtvlahy bola daná do užívania v r. 1968 s celkovou výmerou l 470 ha v spľáveHydromelioľácie, š.p.
Stavebný objekt So.08 ochrana VTL plynovodu sa závlahového potrubia nedotkne.
li1ryi" závlahovej vefuy ADN 350 uvedenej závlahy Vám bďa poskýnutá vo vyjadreníč,'2415-Ż/l20/20l9 zo dřn 13'5'2019. Vprípade potréby vytýeenie závlahovéńo potľubiaíteréne Vám na
li|klýe objednávky zabezpeěí zásiupca Hydromłioia"i", s.p. _ kontaktná osoba Ing. Kedeľ, č.t. 091l644 994.
ZfuoveňYás upozorňujeme, že v prípade akejkol'vek inej investičnej činnosti na parcele č,. l35/l75v k'ú' Miloslavov- na ktorej sanaćhidzavewä A DN 35ó (mimo záujmového ĺzemĺa; stavby ,,ZPHŽo II:',Čs z .tuu. č"'' ś;;;ř;;ô;;;" 22 (evid. ĺ' izoz 133 007) v správe Hydromeliorácie,
š.p., je potrebné predložiť dokumentáciu stavby na odsúhlasenie.

0
Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou SVP , š'p., oZ BA' Správa vnútorných vôd Šamorínk realizácii uvedenej aktiviĘ má nasledovné zźłsadnépripomienky ażiada1. Pri realizácii stavby źiadame dodržaťustanovenia zźtkonač.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene

zźlkona Slovenskej národnej rady č. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneníneskoršíchpredpisov
( vodný
Uzemie

zákon).
sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti žitnéhoostrova' na základe čoho

požadujeme dbať na zvýšenúochranu podzemných a povľchových vôd.3. Dažd'ové vody z paľkoviska motoľových vozĺdiel musĺa byt' zaústené do odlučovačaropných látok, ktoľý musí mat' podl'a naľiadenia vlády č.. 269/2010 Z.z. výstupnú
hodnotu v ukazovateli NEL menšiu ako 0,1 mg/I.4. Pľed zarĹstením prečistených dažd'ových vôd do vsakov je nutné vybudovat' ľevíznešachty dažd'ovej kanalizácie (pľe potľeby odberu vzoľiek) medzi oRL a vsakovacími
systémami.

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia
podmienok:
vŠnoľncNn PoDMIENKY:

na vyššie uvedenú stavbu za dodrżania nasledujúcich

5' Podlä $21, ods' l, písm. c, ztlkona ě.36412004 Z.z. ovodách, je na vypúštanie odpadových
vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na ásobĺtno užívanie vôd'
ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodňej Správy'6' Povolenie orgánu štátnej vodnej .piáuy nu uoaneituvby sa vyžadujepodl'a $26 ods. l zálkona
č)' 364/2004 Z.z. vodný zákonna uskuiočnenie, zmenu ál"bo nu odstránenie vodnej stavby.

7 ' Povolenie o.g.unu ftĺ,n"j vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej
stavby na základe odseku č' 4 $26 zźkona č:.364/2004 Z.z. vodný zźtkonje súčasne stavebnýmpovolením a povo'lenie na jej uvedenie do pľevádzky je súěasne kolaudaonym ľozhodnutím.Dodržať podmienky vyjadrenia č,. |608/2019/l zo^dřla rc.oš'źotg'

2

pred realizétciou zemn;ý1h pľác ďalebo pted zač,atím vykonávania iných ěinností, je stavebníkpovinný poźiadať SPP-D o presné vyý8enie existujúcích plynáľensťý ch zariadeÁí na zźlklade
gi1om1e.! objednávky, ktorú je potrebná zaslať na adiesu: sŕŕ_oist.ĺnúcia, a.s., Sekcia rńdľžby,Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D 1www.spp-distľibucia.śk),
v záujme predchádzaniu.poškodenia plynárenskah" 

^.i"d*i", ď' ĺozeniajeho prevád zky a/aleboprevádzky distribuěnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyÉovanie ptynĺ."nśt1ich zariadení dovzdialenosti 100m,
stavebník je povinný oznámiť zač,atie prác v ochrannom pásme plynárenský ch zariadenízástupcoviprevádzkovatelä SPP-D (p. Rudolf Hirneľ, tel.č;. +ąźl ss źąz 3300) najneskôľ 7 dní pľedzahájenim p lánovaných pľác,
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- stavebník je povinný zabezpećiť prístupnosť plynárenských zaľiadení počas rea|izácie stavby
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zańađen| najmä výkonu kontroly prevźńzky,
údľžby avýkonu odborných prehliadok aodboľných skúšok opráv, ľekonštrukcie (obnovy)
plynárenský ch zariad,ení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly rea|izěrcie
činností v ochľannom pásme plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný realizovať výkopové pľáce vo vzdialenosti menšej ako 8,00 m na každú stľanu
od obrysu existujúcich plynárenských zaľiadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vyĘýčení plynárenských zariadení výhradne ľučne bez použitia stľojových mechanizmov;

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

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

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia bý' počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoľé by zmenili jeho
doterajšie krytie a hÍbku uloženia' v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárenskýchzariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- każdé poškodenie zariadenia SPP_D, vrátane poškodenia izolźrcie potľubia, musí bý' ihned'
ohlásené SPP-D natel č. 0850 1 lI727;

- upozoľňujeme, že SPP-D môŽe pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskű obchodnú inšpekciu (So!, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochľannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zaľiadenia u|oźiť podl'a ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € aź 150 000,- €, poškodením plynáľenského
zariadenia môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podl'a $ 284 a $
285, prípadne tľestného ěinu poškodzovania a ohľozovania prevádzky všeobecne prospešného
zariadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákonač:.30012005 Z.z.Trestný zźtkon,

- stavebník je povinný ptí rea|izácii stavby dodržiavať ustanovenia Zźtkona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne zźxazných právnych pľedpisov, ako aj podmienky uvedené v Zźryise
zvyýč,enia plynárenských zariadení ataktięź ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP)
najmä TPP 906 01,700 02,70Ż l0' 935 0I,702 I0,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynrárenských zariadení ďalebo pri
ochranných al alebo bezpečnostných pásiem;

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 0l;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle $79 a $80 Zrákona
o eneľgetike umiestňovať nadzemné stavby' kontľolné šachý, trvalé porasý a pod.'

- stavebník zabezpeěi realizáciu stavby podl'a podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podl'a
podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby
v bezpeěnostnom pásme č,.ll90lŻ404l9lBNPJ zo dňa7 '5.Ż0I9.

- stavebník je povinný po ukoněení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D,
pľacovisko Bľatislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa
prílohy,

- podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí bŕ písomné
vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný
od SPP-D vytiadať pľed podaním návrhu nazač,atie konania o povolení użivania stavby,

OSOBITNE PODMIENII(Y:
- Zmena PD bola vwolaná Zmenou umiestnenia samotného Bvtového domu HRON 31 TWIN.

Bvtový dom bude umiestnenÝ len na p.č. 135/170.
- Nakol'ko záujmové územie stavby zasahuje do bezpečnostného pásma VTL plynovodu DN 500,

PN 4'0MPa bolo dňa 7.5.Ż019 pod č. 1I90|Ż404I9|BNPJ vydané súhlasné stanovisko (výnimka)
na zníženie bezpečnostného pásma VTL plynovodu na 40,0 m pre stavbu bytového domu
HRON a 9,0 m pľe stavby parkoviska a komunikácie.
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p eter. i un g@spp - di stľ ib uciű- s k,
- Stavebník je povinný na vlastné náklady osadit' ochľanné zaľiadenie nad VTL plynovod DN

500 a to - Panel v dl. Cca 21,0 m (7 ks panelov) v zmysle pľedloženej - odsúhlasenej PD zo dňa
18.6.2019.

- Zriaďovat'zaľiadenia staveniska, oddychové zőny, ihľiská, skládky, budovy alebo pľechádzať
autami, stavebnými stľojmĺ po ochľanných paneloch umiestnených nad VTL plynovodom nie
je dovolené.

Celrú dokladovrĺ dokumentáciu od zriadenia ochľanného zaľiadenia na VTL - panelu -
odovzdat'pľi pľebeľacom konaní na SPP - distribúcia a.s.' ako samostatný stavebný objekt, do
majetku SPP-distľibúcia, a.s.

12. SPP-distribúcia.a.s.. uvedené v stanovisku čj. l l90/240419/BA/PJ zo dňa 07.05.2019:
Navrhovaná stavba zasahuje do bezpeěnostného pásma plynárenského zariadenia (ďalej |en ,,PZ"):
vysokotlaký plynovod DN 500 PN 4'0 MPa, pričom v zmysle $ 80 ods. 2 Zákona o energetike je pre
PZ stanovený ľozsah bezpečnostného pásma 5010 m na každú stranu od osi plynovodu, resp. od
pôdorysu technologickej ěasti PZ. SPP-D, ako prevádzkovatel' distľibuěnej siete, podľa ustanovení
Zálkona o eneľgetike a TPP 906 01 s umiestnením stavby súhlasí za podmienok dodržania
minimálnej vzdialenosti
- stavby bytového domu Hron 31 Twin od vysokotlakého plynovodu 40,0 m
_ stavby paľkoviska a komunikácie od vysokotlakého plynovodu 9,0 m
pričom súhlasné stanovisko podmieňuje dodržaním nasledujúcĺch podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- Stavebník je povinný na vlastné náklady na vyššie uvedené PZ osadit' ochľanné zariadenie, priěom

v zmysle TPP 906 0l je moŽné ako ochranné zariađenie použiť: betónový panel alebo ocel'ovti
chráničku alebo betónovú ochrannú konštrukciu,

- K určeniu presnej polohy vyššie uvedeného PZ je stavebník povinný pożiadať SPP-D o presné
vyĘýčenie existujúcich plynárenských zariadení, na zźlklade písomnej objednávky , ktoni je potľebné
zas|ať na adľesu: SPP-distľĺbúcia, a.s., Sekcia údľžby, Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava
alebo elektronicky, prostľedníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP_D
(www.spp-distribucia.sk);

- v záujme predchádzania poškodeniu plynárenského zariadenia' ohrozenia jeho prevádzky alalebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vyýčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti l00m, alebo ak doba výyčovania nepresiahne l hodinu,

- stavebník je povinný zabezpeéiť vypľacovanie pľojektovej dokumentácie (d'alej len ,,PD") stavby
oprávnenou osobou v súlade s podmienkami stanovenými v tomto vyjadľení a v ělenení tak, aby
navrhované ochranné zariadenie bolo riešené ako samostatný stavebný objekt (So) spôsobilý
samostatnej kolaudácie,

- pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný pľedložit' SPP-D na
posúdenie PD stavby na oddelenie prevádzky Bratislava'

- v prípade použitia betónových panelov ako ochľanného zariadenia je stavebník pred predlożením
žiadosti o stanovisko k PD stavby povinný uzatlloriť Dohodu o umiestnení betónových panelov
medzi stavebníkom a SPP-D, v zastupení: p. Peter Jung, tel. č. +42l 02 2040 2147, e_

mail:peterjung@spp-distribucia.sk a pľiložiť ju k žiadosti o stanovisko k PD stavby,
- po vydaní stavebného povolenia je stavebník povinný najskôľ osadit' vybrané ochľanné

zaľiadenie naPZ a stavbu zač,ať ľealizovat'až po dokončení všetkých prác súvisiacich s osadením
vybľaného ochranného zariadenia,

- v prípade použitia betónových panelov ako ochranného zariadenia je možné stavbu zač,ať ĺea|izovať
až po tom, ako budú splnené všetky podmienĘ stanovené v Dohode o umiestnení betónových
panelov (vrátane zriadenia vecných bľemien),

- pred osadením ochľanného zariadeniaje stavebník povinný pożiadať o schválenie technologického
postupu odde lenie pr ev ádzky SPP-D B ratis lava,

Stavebník ie povinníl uzatvorit' dohodu o umiestnení panelov nad nlvnĺźrenské z'ariadenie medzi
inĺoĺłnlnw n QDD-złiałtihłnin n o ĺ -nsłĺ,a--í I-a D-ł^- r,,-- ł^I x -Lr'rl n) 'rnrn ,l 11 ^ ^^:,
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- po ukoněení všetkých pľác súvisiacich s osadením vybraného ochľanného zariadeĺia je stavebník
povinný odovzdat' technicko _ pľávnu dokumentácĺu ochranného zaľiadenia na oddelenie
pľevádzky SPP-D,

- upozoľňujeme, źe v prípade osadenia betónových panelov, súčasťou odovzdávanej technicko _
právnej dokumentácie musia byť aj Výpisy z Listov vlastníctva panelmi dotknuĘých pozemkov so
zapísaním vecných bľemien v pľospech SPP-D podľa priloženého návrhu Dohody o umiestnení
betónových panelov,

- v zóne zniieného bezpečnostného pásma vyššie uvedeného PZ nie je dovolené navrhovať žiadne
d'alšie stavebné objekĘ ( budovy, garźlže, prístrešky, prípadne objekty so zhromažd'ovaním osôb...),

- stavebník pri realiztrcii stavby nesmie v ochľannom pásme plynáľenských zariadęní zriađiť areźú
staveniska, prechádzať ťažkými mechanizmami, príp' iným spôsobom poškodiť plynárenské
zańadenia,

- podmienkou pre následné vydanie kolaudačného rozhodnutia/povolenia na pľedčasné užívanie
stavby musí byť písomné vyjadľenidotvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených
podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyźiadať pred podaním návrhu na
ko laudáciu/povolen ie na preděasn é uživ anie stavby.

OSOBITNE PODMIEhIKY:
- źiadne

SUD
Ż9'07.2019:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpeěnosti technických zariadení po odstránení
nedostatkov uvedených v bode l ażŻ.
odboľné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
Uvedené nedostatĘ nebľánia vydaniu stavebného povolenia.
Upozornenie:
- Predložená dokumentácia neobsahuje reálny návrh avýpočet poistných zaľiadení azańadeni na

kompenzáciu rozťažnosti média v súlade s STN EN l2 828'
Poznámka:
TÜV sÜD Slovakia s.ľ.o' môŽe vykonať inšpekciu podl'a STN EN Iso/IEC l7O20:2Ol2 posúdením
súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované,
s poŽiadavkami bezpečnosti technických zariadęni ( v príslušnej etape výstavby _ technický dozor
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko p|atíza týchto podmienok:
Nedostatky a upozornenia budú odstľánené ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodrŽiavané všeobecné závazné pľávne predpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odboľnom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej
dokumentácii. odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. azálkazníka
rozmnoŽovať inak než vcelku.

l4. PROGRES-TS. s.r.o.. wjadľenie zo dňa 06.05'20l9
- v záujmovom území obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, názov stavby ,,Býoqý dom
HRON 3l TWIN" parc. č. I35/l70,l35l|7L, L35/l7Ż,l35ll75,l35lŻ07,135/435, |351290, |35l30I,
l35ĺ767, 135160l, |35/624, l35l2l1, nemáme poloŽené ľozvody káblového distribučného systému.

l5. Mo SR. ASM Bratislava. vyjadrenie čj. ASM-40_938/2019 zo dňa 26.04.2019:
S realizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených
podmienok. Investoľ /projektant/ je povinný infoľmovať o ýchto podmienkach pľíslušný űzemný
orgán a stavebný úľad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej spľávy nie sú v priestore stavby
evidované.
Vyjadľenie p|atí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby ( situovanie,
zvýšeníe objektov, rozsah a pod.)
Vyjadľenie platí dva roky a to súčasne pre všetky d'alšie stupne projektu i pľe všetky d'alšie konania.
Na jeho zźklade je možné vydať űzemné i vodohospodáľske rozhodnutie a stavebné povolenie.
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Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizäciám, ktoré
budú na akcii zainteľesované, aby sa zabráni|o ďalšiemu prerokovaniu'

16. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. stanovisko č. l33lSK/2019/Ko zo dňa 05.09.20l9:
Żiadame nasledovné úpľavy v żmysle vyhlášok č,. 53212002 Z.z. 9l2OO9 Z.z. zhl'adiska osôb so
zrakovým postihnutírľt:

1. Všetky schodiská riešiť podl'a článku č' 1.3 Pľílohy kvyššie uvedenej vyhláške. Prvý
a posledný stupeň každého schodiskového ramena musí bý' výrazne faľebne ľozoznatelhý od
okolia. Súěasne upozorňujeme, že drżadlá na oboch stranách musia presahovať začiatok
a koniec schodiskového ramena min. o l50 mm.

2. Výt'ahy a ich ovládanie je potľebné zrea|izovať z aspektu nevidiacich a slabozľakých
v súlade s článkom č. 1.7 Prílohy vyhlášky č,. 532/2002 Z.z. ovládacie zaľiadenie musí
byť čitatel'né aj hmatom. Hmatatel'né označenie sa nemôže umiestnit' na tlačidle
ovládacieho panelu. odporúěa sa Vpravo od tlaěidiel ovládacieho panelu umiestniť
hmatatelhé symboly a vľavo umiestniť označenie v Braillovom slepeckom písme. ovládač pre
vstupné podlažie musí bý' na ovládacom paneli v kabíne vyt'ahu výrazne vizutllne a hmatovo
odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia. Chodbový pľivolávač výťahu musí mať aj
hmatatel'né označenie vľátane hmatatel'ného označenia čísla podlažia. Pľíjazd pľĺvolanej
kabíny musí oznamovat' zvukový signál.

3. Presklené dvere a sklené plochy musia byť označené kontrastným pásom širokým najmenej 50
mm vo výške 1400 aŽ 1600mm.

4' Na pľiechode pre chodcov doplniť varovné a signálne pásy v zmysle hoľe uvedených
vyhlášok.

Pľi dodľžanÍ vyššie uvedených požiadaviek sűhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

l7 MTCHI'C)VŚKY snnl ro vviarĺrenie ě BA-1)6'7Do1Q za áňc no Ô5 rnĺo
- nedôjde ku stretu PTZprevádzkovatel'a oľange Slovensko a.s., Metodova 8, 82i 08 Bratislava

Navrhovaná stavba z hl'adiska prístupnosti všeobecné technické požiadavky na stavby użivané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR ě. 53212002 Z.z. apľílohy
k vyhláške ě. 532/200Ż Z.z., ktorou sa urěujú všeobecne technické požiadavky zabezpeěujúce
užívanie na stavby użívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Dopoľučujeme vydanie stavebného povolenĺa.
V pľípade požiadavky budúcich užívatelbv objektu aby ho mohli uŽívať osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu, je moŽnosť tuto požiadavku riešiť individuálne stavebnou úpravou prípadne
technickými prostriedkami.

19. Kľajský pamiatkový úrad Bratislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2019/l323l_2/39606/PRA
zo dřla Ż2.05.2019 :

- Súhlasí s umiestnením arealizáciou predmetnej stavby, ktorá sa nedotýka národnej kultúrnej
pamiatky evidovanej v Ustľednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádzasana pamiatkovom
iĺzemí s podmienkou:
- V prípade aľcheologického nálezu ntĺ|ezcaalebo osoba zodpovedná zavykonźlvanie prác, podl'a $ 40
ods.2 a 3 pamiatkového zálkonaoznámi nález KPÚ antllezponechá bezo zmeny až dó obhliadky KPÚ
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

20. MV SR. sekcia ITB. odboľ telekomunikácií. stanovisko č. 5IT8-0T4-2019/000274-683 zo dňa
03.06.2019:
V záujmovom űzemí pre realizérciu budúcej stavby ,,Bytový dom HRoN 3l TWIN", v katastrálnom
űzemi Miloslavov, na pozemkoch s parcelnými ěíslami uvedenými v dokumentácii, nemá MV SR
żiadne vlastné telekomunikaěné siete.
Správca telekomunikaěnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá Źiadne výhrady,
poŽiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
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23'05.Ż0l9:
Súhlasí sa s návľhom źiadate|'a na územné konanie stavby ,, Bytový dom HRON 31 TWIN", parc. č.
l35/l70-l7Ż, 207,435,I75,290,30l,167,60l,6Ż4,ŻI|, k. ú. Miloslavov, okres Senec, s Ęýmito
podmienkami:

l. Rešpektovať zźxery hlukovej štúdie vypľacovanej Ę 2D partner, s.r.o' _ Ing' Dušanom
Dlhým, PhD, apríl 2019, tj' technické vyhotovenie navrhovaného objektu (nepriezvučnosť
obvodového plášťa, zasklenie) riešiť podl'a požiadaviek vyhlášky MZ sR é. 549lŻ007 Z.z',
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibľácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v Životnom prostľedí.

Ż. V hlukom exponovaných obyných miestnostiach (podl'a hlukovej štúdie) zabezpećiť výmenu
vzduchu bez nutnosti otváľania okien (25m3losobďhod.) v súlade s požiadavkami vyhl' MZ
sR č. Ż59/2008 Z'z. o podľobnostiach o požiadavkách na vnútorné pľostľedie budov
a o minimálnych požiadavkách na byty niŽšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v zneĺi
neskorších pľedpisov.

3. Zabezpeéiť vetraný priestor pľe upratovačku s výlevkou a prívodom studenej a teplej vody.
4. Pri realizácii stavby počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhl.MZ SR č. 54912007

Z.z.
5. Ku kolaudácii predloŽiť:

a) výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktoý preukaže jej súlad s požiadavkami
Vyhl. MZ sR é. Ż47l20I7 Z'z', ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manatmente ľizík pľi zásobovaní
pitnou vodou.

b) výsledky objektívneho merania hluku, ktoľé preukźůu, že hluk z vonkajších zdrojov
(pozemná a letecká dopľava) a z vnútoľných zdľojov (TZB) nebude negatívne vplýať na
okolité a vlastné chránené vnútoľné pľostľedie podl'a vyhlášky MZ SR ě. 549/2007 Z.z.,

c) Protokol zmerania zvukoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi bytovými
a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532.

22. Agilita vodárenská spoločnosť. s.r.o.. vyjadrenie č. oP- 19/08/01737 zo dňa 16.08.20l9:
I. Z hľadiska situovania stavby

o Pri akejkolVek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadęniami poŽadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma
ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súěastí podl'a zäkona č,. 442/Ż002 Z.z' o verejných
vodovodoch a verej ných kanalizźrciách.

o Akákol'vek stavebná ěinnosť môŽe byť vykonávaná iba so súhlasom AVS.
o V trase vodovodu akanalizácie, vľátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce,

umiestňovať stavby a objekty trvalého chaľakteľu, umiestňovať konštľukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav' vysádzať tľvalé porasty,
umiestňovať skládky, vykonávať teľénne úpľavy a podobne.

o Vzhl'adom ku skutočnosti' že súčasťou stavby je návrh státia pre motorové vozidlá _
vyhradené parkovacie plochy, komunikácie a spevnené plochy a chodníky pľe peších' ako aj
súvisiaca technická infraštľuktúra upozorňujeme Vás, że pri zasahovaní do terénu vrátane
zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník,
v zźujme ktoľého sa tieto zásahy budú vykonávať, povinný na svoje náklady bezodkladne
pľispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo veĘného vodovodu
a veĘnej kanalizźrcie majúce vďah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe. Tieto
práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo veľejnej
kanalizácie, prípadne prevádzkovatel'a a je potľebné ohlásiť ich vopred v dostatoěnom
ěasovom predstihu.

II. Z bilaněného hl'adiska
o Z bilaněného hl'adiska je pľipojenie na veľejný vodovod aodvádzanie splaškových

odpadových vôd do verejnej kanalizácie možné.
III. Z hl'adiska zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
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o Technické riešenie a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, vodomeľnej šachty,
kanalizačnej revíznej šachty a ostatných zariadení musí byť v súlade so zákonom č,' 442/2002
Z. z' overejných vodovodoch averejných kanalizáciźrch vznení d'alších zákonov, za
súěasného dodržania STN, EN aoN /oN 75 54ll' STN 75 540l, STN 75 5403, STN 73
6005/ vľátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platným dokumentom: ,,Technické
podmienky pľipojenia a odpojenia nehnutelhosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky
v podmienkach AVS" (d'alej len 

',technické podmienky"), ktoľé sú zu"Ęńené 
-nä

internetovom sídle AVS'
o Nakol'ko požiadavkou AVS vo vyjadľení k rĺzemnému ľozhodnutiu bolo zdokladovat'

využitie jestvujúcich vodovodných pľípojok a kanalizačných pľípojok vyvedených
v ľámci výstavby veľejného vodovodu a veľejnej kanalizácie na pozemky uľčené pľe
výstavbu bytového domu, ľesp. navľhnút' ich zrušenie atáto skutočnost' nie je
zapľacovaná v predloženej dokumentácii, žiadame pľed ľealizáciou pľipojenia bytového
domu podl'a navrhovaného ľiešenia doľiešit'v spolupľáci s prevádzkovatel'om veiejného
vodovodu a veľejnej kanalizácie ich zľušenie' resp. odpojenie v mieste pripojenia na
verejný vodovod alebo veľejnrĺ kanalizáciu. Pľi pľácach žiadame ĺoaľžař platné

''technické 
podmienky,,.

o V zmysle ,,technicĘch podmienok" je potľebné ľealizovat'všetky zaľiadenia týkajúce sa
pľipojenia stavby na veľejný vodovod a veľejnú kanalizáciu.

o Vodomernú šachtu požadujeme navľhnúť na trase vodovodnej prípojky dlhšou stranou
v smere prípojky vo vzdialenosti max' 10 m od napojenia na verejný vodovod maximálne l m
za hranicou nehnutel'nosti. Upozorňujeme Vás, že umiestnenie vodomernej šachty musí bý
navľhnuté v nespevnenom povrchu, musí byť trvalo prístupná a nesmie sa umiestniť áo
paľkovacieho miesta.

o Vodomernú šachtu poŽadujeme umiestniť na trase vodovodnej prípojky dlhšou stranou
v smere prípojky akanalizaěnú revíznu šachtu nakanalizačnej prípojke na tľvalo prístupnom
verejnom pozemku (v tn. technologickom výklenku) pred oplotením vo vzdialenđsti máx. 10
m od napojenia na verejný vodovod' ľesp. verejnű kana|izáciu. V prípade, že ostatné
inžinierske siete neumožnia osadiť šachty na trvalo prístupnom veľejnom poiemku, môžu byť
osadené maximálne l m za hranicou pľipájanej nehnutelhosti. Vodomerná šachta musí bý'
umiestnená v nespevnenom povrchu, musí byť trvalo prístupná a nesmie sa umiestniť do
paľkovacieho miesta.

o odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém' odvedenie vôd
z povrchového odtoku lzrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu
a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si
vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania ýchto vôd. Do verejnej kana|izźrcieje možné
vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.

o Pri kolaudačnom konaní požadujeme pľeukázatelhé riešenie zrážkových vôd mimo systém
veľejnej kanalizácie'

V pľípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnutelhosti povinný písomne
poŹiadať AVS o kontrolu technickej pripravenosti na iealizáciu- vodovodnej prípojký, montáž
vodomert' a pripojenie na verejnú kanalizáciu.
Tlaěivá: 7,iadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod aŻiadosť
o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nĺjaěte na našej webovej
stránke alebo v sídle spoločnosti.
K žiadostiam je potľebné predložit' k nahliadnutiu aktuálny list vlastnictva zkatastľa nehnutelhostí
azoznam pľípojok (paľc. č.) uľčených na odpojenie od verejného vodovodu a veľejnej
kanalizácĺe.
Vzmysle $ 22 ods. 1 a $ 23 ods. l zákona č,. 44212002 Z'z. overejných vodovodoch averejných
kana|izáciách v znení neskorších pľedpisov žiadatel' o pripojenie ńa verejný vodovod a u"Ęnn
kanalizáciu sa môže pripojiť na veľejný vodovod a veĘnri kanalizáciu lerr na základe zmlűvy
o dodávke pitnej vody a odvádzaní splaškových vôd uzatvorenej s vlastníkom, ,".p.
prevádzkovate lbm veľej ného vodovodu a verej nej kana|iztrcie.
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AvS považuje splnené technické podmienĘ pľipojenia na veľejný vodovod a veľejnú
kanalizáciu ak:

. osadenie VŠ/RKŠ azemné pľáce súvisiace s pripojením na W^/K korešpondujú
s hoľeuvedenými podmienkami

. Żiadateľ má vybavené všetky potrebné povolenia a srihlasy k zriadeniu prípojok (stavebný
úrad, rozkopávkové povolenie na práce na verejnom priestranstve, súhlasy zúčastnených
a dotknuých orgánov afyzických osôb a pod.),

o Sú zrealizované ostatné podmienky uvedené vo vyjadľení AVS k navrhovanému technickému
riešeniu Źiadateľa'

V prípade splnenia ,,technických podmienok" a po podpise výsledku kontroly žiadateľom, AVS
pľedloží do 5 pracovných dní na podpis žiadatelbvi Zmluvu.
AVS dohodne so žiadatel'om teľmín realizácie pľipojenia na verejný vodovod, resp' verejnú
kanalizáciu azabezpeěi plynulú dodávku vody ľesp. plynulé odvádzanie odpadových vôd do 7
pracovných dní od doručenia podpísanej Zmluvy (odbeľatel'om resp. producentom) do AVS, pokial'
nie je v Zmluve dohodnuté inak.
AVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia nazźtklrade novozistených skutoěností.

23. okľesný úľad Senec- odbor krízového ľiadenia. čj. oU-SC_OKR-20l9/8-098 zo dňa 28.05.2019:
Po preštudovaní aposúdení dokumentácie pre vydanie územného ľozhodnutia ',Bytový dom HRON
31 TWIN" okľesný úľad Senec dospel kzáveru, že uvedená dokumentácia obsahuje údaje oriešení
požiadaviek na stavbu zhl'adiska civilnej ochrany. Ztohto dôvodu okresný úrad Senec súhlasí
s vydaním územného rozhodnutia na stavbu,,Bytový dom HRON 31 TWIN".

24. obec Miloslavov. závŻŁné stanovisko ě. 3760/2019/KK zo dňa 21.08.2019:
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia pľe stavebné objekty: So.05 Komunikácie a spevnené
plochy.

25. okresný úrad Senec - pozemkový a lesný odbor. uvedené v rozhodnutí čj. oU_SC_PLO-
201910167Ż0 zo dřnI8.I0.2019 :

- Vykonať skr1ývku humusového horizontu polhohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpeěiť
jej hospodárne a účelné využitie na zák|ade vypracovanej bilancie sknývky humusového horizontu,
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia,
- Zabezpeěiť základnú staľostlivosť o pol'nohospodársku pôdu odňatu Ęýmto ľozhodnutím aż do
rea|izácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

26' osobitné poŽiadavky:
- StavebnÍk je povinný pľi ľealizácii stavby dodržiavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov.
- Stavebník je povinný čistit'stavbou znečistené pľil'ahlé komunilĺácie.
- Dodávatel'stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pred výjazdom zo

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

- Pľi úpľave teľénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinieľskych sietí. Takisto je pľi ľealizáłcií zemných pľác potľebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či prípadnému naľušeniu ich statiky.

- Stavebník zabezpečí počas ýstavby priebežnú fotodokumentáciu zhotovovania
predmetnej stavby

V konaní neboli vznesené žiadne námietĘ účastníkov konania ani dotknudch oľgánov.
odôvodnenie:

Stavebník: GAMA F, spol. s r.o., Ztlhradnícka 95,82l08 Bratislava, IČo: 31 346 855, ( na základe
Nájomnej zmluvy zo dťla 19.04.2019), vzast. DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,900 42 Dunajská
Lużná podal dňa 09.10.2019 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre
stavebný objekt: ,, So'05 Komunikácie a spevnené plochy" na pozemkoch paľc. ě. l35ll75,
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l35l435, l35/l70, l35l|7l, l35ll72, 135/207, k. ú. Miloslavov, ktoý je súčasťou stavby,,Bytový
dom HRON 31 TWIN", doloženú pľojektovou dokumentáciou stávĹy pre stavebné povolenié'
vypracovanú zodpovedným projektantom: Ing. otto Tokár, reg' č. 5544*Iż, Pozemné stävby TTŕ
s.ľ.o., 900 42 Miloslavov 47Ż, overenej vstavebnom konaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súěasŕ tohto
rozhodnutia.

Vlastníkom pozemkov parc' č. 135ll75, l35l435, 135/170, l35l17|, l35/l72, |35/207, k. ú.
Miloslavov je spoloěnosť ZET INTEGRA, spol. s r.o., Alžbetin Dvor 1452, 900 42 Miloslavov _
pod|'a Lv č,.249Ż.

Dňom podania žiadosti bolo zaěaté stavebné konanie o povolení stavby.
Zaěatie konania o povolení stavby bolo oznámené ú8astníkom stavebného konania, dotknuým

orgánom aorganizáciám oznámenimč;.4l66-8]00l20lgll<Kzo dňa 23.Io'z}lg.Po oznámenizačatia
konania opovolení predmetnej stavby bolo obci Miloslavov dňa 05.1l.20l9 doručené oznámenie
o zmene stavebníka. K zmene stavebníka došlo v zmysle Zm\uvy o prevode pľáv a povinností
stavebníka vypl]ývajúcich zínemného rozhodnutia ě' sÚ-sztt-szłg/Ż01g/I<K zo dňa so'ol.zolg,
\lz'1ry9renej medzi spoloěnosťami GAMA F, spol. s r.o., Zźlhradnícka 95, 82l08 Bratislava, IČo: : í
346 855 a ZET INTEGRA, spol. s ľ.o., Alžbetin Dvor 1452, gO0 42 Miloslavov, IČo: 47 690 399, zo
dňa29.10-2019. Na ztlklade oznámenej zmeny stavebníka je novým stavebníkom stavebného konania
spoločnosť ZET INTEGRA, spol. s r.o., Alžbetin Dvoľ 14šŻ,g00 42 Miloslavov'
Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané : Rozhodnutie o umiestnení stavby pod čj. sÚ-:zss-
5749/2019lI<Kzo dňa 30'07 '2019, pľávoplatné dňa l6.08.20l9'

Stanoviská a požiadavky úěastníkov konania a dotknuĘých orgánov, uplatnené v tomto konaní, boli
preskúmané, skoordinované azahrnuté do podmienok tohto ľozhódnutia. V konaní o povolení stavby
špeciálny stavebný úľad pľeskúmal Žiadosť a priložené doklady v zmysle príslušných ustanovení $ 5-8
až $ 66 stavebného zźlkona priěom zistil,že povolením stavby nebudú oĹrozené'veĘné záujmy ani
právom chránené záujmy ostatných účastníkov konania. Svôje stanoviská k stavebnému konaniu
oznámili:
- MV sR ORPZ v Senci,oDl, č' ORPZ-SC-oDI-|-477/20lg zo dňa 3l'07 '2019
- oÚ Senec, odboľ SoŽ'p - úsek oH, č. oU-SC-o szP-20lg/0l2035 zo dřn29.O7.2019
- oÚ Senec, odboľ soŽp _ ťlsek ŠVS, súhlas podlä ust. $ 27 zá/^. ě' 364/2004 Z.z. ovodách, č. oU-

sC-osZP-2O l 9/0 l 403 8/S-3 6/I(e zo dňa 13 .1 l .2O lg
- oÚ Senec-odbor SoŽP, úsek ŠVS, čj. oU-SC-oszP-20lgl0o773)N-|l7/Ke zo dňal5'05.2019
- oÚ Senec, odbor SoŽp -úsek oPaKi. oU-Sc-osZP-2Olg/l1g75NIlý zo dňa 16.07.2019
- oU Senec-odbor SoZP, úsek PVnŽP, vyjadrenie čj' oU-sC-oSZP-20l9/008't65-0Ż-Gu zo dňa

20.05.2019
- oRÍIaZZ v Pezinku čj. ORI1Z-PK2-20L9/}O1?7I-2 zo dňa 18.07.2019
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku č,.6611920283 zo dňa 18.07.20lg
- HYDROMELIORÁCIE,š'p., vyjadrenie č. 4? 55-2/ l2o/2019 zodňa l 4.08.20 l 9
- sVP, š.p., vyjadrenie ěj. cS SVP jZBA 2430l2olgl1 zo dňa22.08'2o1g
- SPP-distribúcia,a.s., stanovisko č. TD/KS/0l 57l2019lAn zo dňa26'06.20lg
- SPP-dist{ibúcia,a.s., uvedené v stanovisku č, j. ltgolz4o4lg/BŁ/PI zo dňa07.05'2019
- TÜV sÜD Slovakia s.r.o., odboľné stanovisko ev. č. 7l65o1gŻ3g/2O/lg/BTĺoS/DoK zo dňa

29.07.2019
- PROGRES_TS, s.r.o', vyjadrenie zo dť.la06.05.20l9
- Mo sR, ASM Bratislava, vyjadrenie čj. ASM-40-93 8/2019 zo dňa26.O4'Ż0l9
- Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. l33lSK/20l9lKo zo dňa 05.09.20l9
- MICHLOVSKY' spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-IŻ6712019 zo dňa}g.O5.20l9
- Slovenský zväz telesne postihnuých, stanovisk o č,. 18Ż/2019 zo dť.n24.07 'Ż0I9
- KPU Bľatislava, záv'azné stanovisko zn. KPUBA-2}lgll323l-2/39606lPRA zo dřľ_ 22.05.2Ol9
- M}/sR' SITB, odbor telekomunikácií, stanovisko č. SITB -oT4-Ż0lg/Ooo274-683 zo dňa03.06.Żo19
- RUVZ Bratislava, zźlväzné stanovisko č).HŽP/8l44/20l9 zo dřlaŻ3'05.2019
- Agilita vodárenská spoločnosť, s'r.o., vyjadrenie č. oP- l9108/01737 zo dňa 16'08.20l9
- oU Senec- odbor krízového riadenia, čj' oU-Sc-oKR-20l9/8-098 zo dřla 28.05.2019
- obec Miloslavov, zźłväzné stanovisko č).376O/2O1\/I(Kzo dňa 21.08.20l9
- oU Senec-pozemkový a lesný odbor, v rozhodnutí čj. oU-sC -PLo-20Ig/016720 zo dňa 18.l0.2019

t8



V konaní neboli vznesené żiadne námietky ani pripomienky úěastníkov konania ani dotknuých
orgánov.

Na základe zistených skutočností stavebný ťrrad rozhodol tak' ako znie výroková časť tohto
rozhodnutia.

Zavydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške l00._ Eur podl'a ztlkona
č,.l45l1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie :
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.'1111967 Zb. o spľávnom konaní (správny poľiadok) v zneni neskoľších

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (ľiadny opravný prostľiedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doruěenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov,900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyěeľpaní riadnych opravných prostľiedkov preskúmatel'né spľávnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č,. |6Ż12015 Z.z.)'

Milan Bad'anský
starosta obce

Rozhodnutie sa doručĺ :
l. ZET INTEGRA, spol. s r.o., Alžbetin Dvoľ l45Ż,900 42 Miloslavov
2. DJ engineering s.ľ.o.' Kľajná Ż3,900 42 Dunajská Lužntl
3. Znźlmym aj neznámym právnickým afyzickým osobám, ktoých vlastnícke alebo iné práva

k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu byť stavebným
povolením priamo dotknuté

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a $ 61 ods. 4 stavebného zákonav zneni neskorších
zmien adoplnkov apodl'a $ 26 ods. 2 zźlkonač,.7111967 Zb. osprź*nom konaní vznení neskoľších
predpisov sa vyvesí na úradnej tabuli a zverejní na webovom sídle obce Miloslavov po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehoýje dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenĺa konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa ,)'( (ł 7oĺ f Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpiobec .łyíiloslavov Peěiatka, podpis

},ĺilll:;ievclv 1Bl
9tiÜ42 ĺĺĺi1oslavov

ĺČo: oo 3Ü4 948 DIČ:2020657182

Na vedomie:
l . ZET INTEGRA, spol' s r.o., Alžbetin Dvor 145Ż,900 42 Miloslavov - nemá úěinky doruěenia
2. DJ engineering s.ľ.o., Kľajná 23,900 42 DunajskáLužná - nemá účinky doručenia
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Prílohy:
1 x oveľená PD
Zásady prebeľania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia

Na vedomie:
1. okresný úľad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova Żl,go3 0l Senec
2. okresný úľad Senec, pozemkový a lesný odboľ, Hurbanova 27,903 0l Senec
3 . okľesný úrad Senec, odboľ krízového riadenia, Hurbanova 2l, g03 0 1 Senec4. oRÍlaZZ, Hasiěská 4,902 01 Pezinok
5. HYDROMELIORÁCIE'š.p., Vľakunská29, 825 63 Bľatislava 2l 16. Únia nevidiacich a slabozräkých Slovenska, Sekulská 1,842 50 Bratislava 4
7 ' Mv SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8' P.o.Box 59, 903 01 Senec8. BVS' a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
9' Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

l0. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bľatislava
l l. SVP,š.p',oZ Bratislava, Správa vnútoľných vôd Šamorín, Hlavná 47 ,931 01 Šamorín
12. Slovak Telekom'a.s., Bajkalská Ż8,817 62 Bratislava
13. Slovenský zväztelesnepostihnuých, Ševčenkova 19,85 l 01 Bratislava
14. Kľajský pamiatkový úrad, Leškova 17,81 1 04 Bratislava
15. RUVZ, RuŽinovská 8, 820 09 Bratislava
1 6. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodľevin ov tl 44, 82l 07 Bratislava
17. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3
18. TÜV SÜD, Slovakia s.r.o., Jašíkova 6,82I03 Bľatislava
19. MICHLOVSKÝ' spol. s r.o., Letná 79619,g2I01Piešt'any
20. MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinov a 2, 8l2 72 Bratislav a
2l. Agilita vodárenská spoloěnosť, s.r.o., Panenská 7, 81 l 03 Bratislava
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