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StavebnÝ úrad

OBEC ROVIN 5J'Ísl./:

Fĺílohyl!Ĺ:Ę: VyLaoĺlje:

Hlavná 350" 900 41 Rovinka

Č1. sÚ-t oo- 40l 1317 8l2ll 9/3/Sas. Rovinka dňa24j0.2019

ROZHODNUTIE

obec Rovinka, zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad podl'a $ 117 ods.l, $119 ods.3 zákona
ć.5011976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskoľších predpisov (stavebný ztl<on),
podl'a $ 2 písm. e) a $ 4 zttkonač,.4161200I Z.z.oprechodeniektorýchpôsobnostizorgtnov štátnej správy
na obce a vyššie územné celĘ v znení neskoľších predpisov , podlä $ 46 zákonaě.7l/I967 Zb. o spľávnom
konaní ( d'alej len správny poriadok), na podklade vykonaného konania, preslaimaní pĄektovej
dokumentácie rozhodol takto :

Podl'a s 37, 39 a $ 39a ods. 1,2 stavebného zźlkona, s použitím $ a vyhlášĘ MŽP sR č,'453l2O0O Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákoĺa, ako aj príslušných ustanovení zák.
ě.7I/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskoršíchpredpisov (správny poriadok) vydálva

rozhodnutĺe o umiestnení líniovej stavby

stavby 'śCyklotľasa Miloslavov, Alžbetin Dvor- Miloslava"
o objektovej skladbe:
- so 100- Cyklotrasa Miloslavov Alžbetin Dvor- Miloslava
- So 101- novostavba- cyklistická cestička

druh stavby

účel stavby :

miesto stavby

novostavba líniovej stavby

doprarmá infraštruktura

Miloslavov, pozemok registra,,C" paľc.č. 17 0 /23, kat. uz. Miloslavov

navrhovateľ: obec Miloslavov, Alžbetin Dvor 181, 900 42 Miloslavov

Popis stavby:
Projekt ''Cyklotrasa Miloslavov Alžbetin Dvoľ - Miloslava'' ńeši cyklistichi trasu v obci Miloslavov,
wátanę dopravného znač, ęĺrja.
Predmetná cyklistická trasa sa nawhuje v intraviláne aj extraviláne obce Miloslavov. Vybudovanie
cyklotrasy spočíva vo vybudovaní cyklistickej trasy za úěelom cyklodopravného spojenia međzi ěasťami
obce Miloslavov časť Alžbetin Dvor a Miloslava. Jedná sa o vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude
zaberyeč,ovať možnosť cykloprepravy obyvatelbv obce Miloslavov a následné napojenie na hromadnú
prepraw.
Predmetná cyklistická trasa sa nawhuje v dĺzt<e |,012630 |ĺĺn. Zaěiatok cyklistickej trasy je na konci ěasti
obce Alžbetin Dvor. Koniec cyklotrasy je na začiatku časti Miloslava. Dopravné napojenie zaěiatku
cyklistickej cestiěĘ je na v blízkosti míestnej komunikácie v katastri obce Miloslavov a koniec
cyklistickej trasy je v blízkosti obytnej zóny.
Celkový náwh vychádza z pożiadaviek stavebníka' stavebne vývoriť cyklisticlai trasu, ktorá bude slúŽiť
ako cyklodopravné napojenie obce Miloslavov. Navrhovaná cyklistická trasa ľešpektuje smerové, ýškové
vedenie a šírkové usporiadanie terénu do ktorého budę osadená s ohl'adom na majetkoprávne pomery a
exisĘúcu zástavbu.
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Popri cyklistickej trase sa nawhuje mobiliar.
PĄekt,,Cyklotrasa Miloslavov Alžbetin Dvor - Miloslava" rieši cyklodopravné spojenie obce Miloslavov.
Dotknuté parcely sú vo vlastníctve stavebníka - obce Miloslavov, alebo stavebník preukazuj e użivacie
právo nehnutelhosti predložením niektorej s nižšie uvedených zntűv (zmluva o nájme, zmluva o budúcej
kúpnej zrnluve, zmluva o wýpožiěke,zlĺúlJva o zriadení vecného bremena), a|ebo zabeąečí iný právny
vďah k dotknutým parcelám.
Cyklistické komunikácie podl'a dopravno - urbanistického ńešenia ľadíme do funkčnej skupiny D -
nemotoristické miestne komunikácie s funkciou pobytovou a obslużrou. Nemotoľistické komunikácie sú
komunikácie, v ktoých sa môžu pohybovať iba chodci a cyklisti. V rámci tejto skupiny patńa cyklistické
komunikácie do funkčnej triedy D2 - cyklistické komunikácie.
Cyklistická cestiěka sa nawhuje v zastavanom území aj mimo zastavaného tlzęmia obce. Náwhová
ýchlosť na cyklistickej komunikácii je 25 1ľrn/h. Pri priechodoch cez cyklisticku cestičku (v mieste
prejazdov polhohospodárskej techniĘ) a v mieste z1żerua cyklistickej cestičĘ je zabeąeěená dižka
rozhl'adu 20m. Pozdlžny sklon na cyklistictickej komunikácii nepresahuje 40Á. Pneč:ny skon cyklistickej
komunikácie je2%u
So 100 - Cvklotrasa Miloslavov Alžbetin Dvor - Miloslava:
Predmetná cyklistická trasa sa navrhuje v intaviláne a v extraviláne obce Miloslavov.
Dopľavné napojenie zaěiatkl cyklistickej cestičĘ je v blízkosti Miloslavskej ulice v ěasti Alžbetin Dvor a
koniec cyklistickej cestičĘ je v blízkosti Alžbetínskej ulice v časti Miloslava.
Cyklistická trasa sa doplní mobiliárom - lavičky, odpadkové koše.
So l01 - Novostavba - cyklistická cestíčka:
Projektovaná cyklistická cestiěka Miloslavov Alžbetin Dvor - Miloslava, sa vyhotovuje ako novostavba v
celom úseku. Na tejto cyklistickej cestiěke je umiestnené zvislé dopravné značenie v zmysle sTN EN
12899 - Trvalé zvislé dopravné maěky.
Cyklistické komunikácie podl'a dopravno - urbanistického riešenia radíme do funkěnej skupiny D -
nemotoristické miestne komunikácie s funkciou pobytovou a obslužnou. Nemotoristické komunikácie sú
komunikácie, v ktoýh sa môŽu pohybovať iba chodci a cyklisti. V rámci tejto skupiny patńa cyklistické
komunikácię do funkčnej triedy D2 - cyklistické komunikácie.
Cyklistická cestička sa navrhuje v zastavanom aj mimo zastavaného tlzemia.
Náwhová r,-ýchlosť na cyklistickej komunikácii je 25 kÍn/h. Pri priechodoch cez cyklisticku cestičku (v
mieste pĘazdov polhohospodĺárskej techniĘ) je zabezpeěená dižka rozhl'adu 20m. Pozdĺžny sklon na
cyklistictickej komunikácii nepresahuj e 4%o. Pneény skon cyklistickej komuniktrcie je ZYo.

Projektová dokumentácia nawhovaného komunikačného systému rešpektuje platné slovenské technické
norÍny a to hlavne:
STN 73 3050 -Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
STN 73 6101 - Pľojektovanie ciest a dialhic
sTN 73 ó102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
sTN 73 61l0 - Projektovanie miestnych komunikácií
sTN 73 6056 - odstavné a parkovacie plochy
STN 73 6133 - Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií
STN 01 3466 - Výkresy cestných komunikácií
TP 0712014 - Nawhovanie cyklistickej infraštľuktúry
a ďalšie bezprostredne súvisiace noÍmy a predpisy Smerové vedenie je ztwislé na parcelách na ktoých sa
cyklistická cestička buduje. Smerové vedenie korešponduje s vybranými parcelami stavebníka, pričom
cyklistická cestička je vedená v zelenom.
Pl,ocha cvklistickej komunikácie:
Dlžka cvklistickei komunikácie: 1

317I,4m2
012,6m.

Pľedmetom územného konania je len čast'stavby na pozemku ľegĺstra ,,C" paľc.č.l70l23. Na tomto
úseku ;e aĺžľa cyklotľasy 131,187 m v šírkovom uspoľiadaní: d2 3,0lŻ5 (40). Na začĺatku úseku
v staničení 0'881443 kde sa nachádza aj nástupná plocha s ľozmeľmi 5,2x5,5m. Na konci úseku
v stanĺčení 1'012630 kde sa nachádza aj nástupná plocha s ľozmeľmi 1,5x5o0m. Na tomto úseku v km
0'881443 bude umÍestnený mobiliáľ v počte lks odpadko\.ý kôš a lks lavička, počet pľiechodov
k rodinným domom pľe 8 pozemkov je max. 8 pľĺechodov.
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1) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienlcy dotknutých orgánov a právnicĘých osôb:

Vyjadrenie oÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody a krajiny na zdklade
stanovis ka zo dňa 2 8. 0 1. 2 0 I 9' č. o U-s C-osz P/2 0 1 9/3 63 1 /VIM :
- Stavba sa nawhuje umiestniť v zastavanom úzęmí obce a v llzemi, pre ktoľé platí
- Realizácia stavby nęredstavuje činnosť podlä zźlkoĺa v území zakźnaĺű.
- Nawhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.
- V prípade nevyhnutného výrubu dľevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, Že v
zastavanom uzemi obce sa podl'a zźlkona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm,
meraným vo ýške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s rn-ýmerou nad 10 ml; o súhlase na výrub
drevín podlä $ 47 ods. 3 zźkona je príslušné rozhodnúť obec Miloslavov orgán ochrany prírody a krajiny.
- V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle sTN 83 7010 ochĺana prírody -
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni
celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov,
nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

Vyjadrenie Slovak Telecom, es. zo dňa 14.02.2019, č.6611904161:
- Existujúce zariaderua sú chľánené ochrarľrým pásmom ($68 zákona č;. 35Íl20II Z. z.) a zároveřl je
potrebné dođrtať ustanovenie $65 zákona č).35I/20l1 Z. z. o ochrane pľoti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade Zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, úěelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podlä nasledujúceho bodu
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povirľrá v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktoý podal

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s -ala|ebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje
do ochrarľrého pásma týchto sieti (najneskôr pred spľacovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo pľeloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povererrého správou sieti: Juraj Csiba, juĘ.csiba@telekom.sk,
+421 2 58829621
- V zmysle $ 66 ods. 7 zákona ě. 35l/20II Z.z. o elektronicĘch komunikáciách sa do projektu stavby
musí zakresliť priebeh všethých zanađęrĺ v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zođpovedá
projektant.
- Zároveřl upozorňujeme stavebníka, że v zmysle $66 ods. 10 zákona ě. 35I|20II Z.z. je potrebné uzavnęť
đohodu o podmienkach prekládĘ telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bęz
uzavrętia dohody nie je možné pre|ožiť zrealizovať pľekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, że v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.ľ.o' o zákaze znaďovarĺa skládok materiálu a
znaďovanla stavebných dvorov počas ýstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaĺadenj.
- V prípade ak na Vami deťrnovanom uzemi v žiadosti o vy'jadrenie sa nachádza nadzemntl
telekomunikaěná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o', je
potrebné zo stľany źiadatęľa zabezpeč,iť nadzemnú sieť pľoti poškodeniu alebo narušeniu ochrarľrého
pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochĺany zanaden je porušením povinností podlä $ 68 zákona
č,.35Il201I Z.z. o elekÍronických komunikáciách v platnom zneni.
- V prípade, Źe żiadate|'bude so zemĺými prácami alebo ěinnosťou z akýchkolŤek dôvodov pokraěovať po
tom, ako vydané vy'jadrenie stratí platnosť' je povinný zastaviť zemĺé práce a potiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou ýkopových prác je stavebník povinný pożiadať o vytýěenie polohy SEK spoloěností
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. na powchu terénu. Vzhl'adom k tomu, žę na Vašom
záujmovom űzemi sa môŽu nachádzať zanaderua iných pľevádzkovatelbv, ako sú napľ. rádiové zanađetia,
rádiové tľasy' televízne káblové ronody, týmto upozorňujemę żiadateľa na povinnosť vyźíadať si obdobné
vyj adrenie od prevádzkovatelbv týchto zanaderĺ.
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- Výýěenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. na powchu terénu
vykoná Slovák Telekom, a.s. zźlKade objednávĘ zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
https ://www.telekom. sVvyiadrenia
- Stavebník alebo ním poverená osoba je poviĺná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej

činnosti aj Všeobecné podmienĘ ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vy'jadrenia.
- Żiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoý mu bolo vystavené. okrem použitia pre účel
konaní podl'a stavebného ztlkona a následnej rea|izácie ýstavby, źiadatęľ nie je oprávnený poskýnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom,
a.s.
- Żiadateľa zároveřl upozorňujeme, że v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú elektronickri
komunikaěnú sieť úložným vedením, je potrebné đo projektu pľe územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípoj ku.
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK:
- V prípade, źe zámer stavebníka, pre ktoý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s.
ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma týchto sietí' je stavebník po
konzultácii so Zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povirľrý zabezpećiť :
* ochĺanu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák
Telekom,a.s.
* Vypľacovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
t odsúhlasenie projektovej dokumentácie v pńpade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
* V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikaěnej prípojky) iba zmluvný partner: Julius Varga, julius.varga@nevitel.sk, 0903
455788
UPOZORNEME: V káblovej ryhe sa môže ĺachádzať viac zaiađení (káble' potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
- Pń alcýchkoltek prácach, kto4ými môžu bý ohrozené alebo poškodené zanađenia, je žiadateľ povinný
vykonať všetĘ objektívne účinné ochranné opatrenia tým, ž'e zabezpeěi:

* Pred zaěatim zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zanadeĺĺ priamo na powchu terénu,
* Preukázatelhé oboznĺámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemĺé práce, s výýěenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
* Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku t 30 cm
skutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
* Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach vyslqrtu vedení a zanaderll pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nęoužívali nevhodné náradie (napľ. hĺbiace stroje)
* Aby boli odkryté zanadęlia riadne zabezpeěené proti akémukolVek ohĺozeniu,lĺľáďeti a poškodeniu vo
vzdialenosti l,5 m na kaźďí stľanu od vyznačenej polohy zanadęnla
* Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zalr.rýim (zasypaním)
* Bezodkladné oanámenie kaŽdého poškodenia zať'adęĺlja na telefonne č:islo 0800123777
* overenie výškového uloženia zaiaderua ručnýnni sondami (z dôvodu, že spoloěnost Slovfü Telekom,
a.s. a DIGI SLOVAKIA' S.ľ.o. nezodpovedaju za zmeny priestorového uloženia zať'adęłlja vykonané bez
ich
vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, Že počas ýstavby je potrebné z\ýšiť, alebo zrużiť krýie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

_ V prípade požiadavĘ napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať
žiadosť o urěenie bodu napojenia, (www.te1ekom.sk).
- Żiadame doďrżať platné predpisy podl'a sTN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Vyjadrenie Regionólne cesty BA, a.S., zo dňa 06.02.2019, č.96/19/93/0SI:
_ v extraviláne - cyklotrasa je navrhnutá v ochrarmom pásme cesty IIV1054 (20m od osi komunikácie).
Musí bý umiestnená za cestný pozemok' tj. min. 0,60m za vonkajší okraj cestnej priekopy cesty IIV1054.
_ v intravilĺáne _ polohu cyklotrasy požadujeme za vonkajšou hranou cestnej priekopy cesty IIV1054.
- Vo Vašej žiadosti uvádzate, že predmetom územného konania bude len časť stavby, a to na pozemku
pare.ě. I70l23 . Vzhl'adom k tomu, že sa pripravuje rozšírenie vozovky cesty IIV1054 z dôvodu wýstavby
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,,Technická infraštruktura obec Miloslavov; lokalitaRZlllIľ', požadujeme zakresliť do situácie cyklotrasy
dotknutej parcely:
- nový stav križovatĘ - pruh pre l'avé odbočenie
- umiestneđe noých stožiarov veĘného osvetlenia a polohu pľiechodov
- jestvujúce ýjazdy na cestu 1lI/l054
- zachovanú, resp. obnovenú cestnú priekopu cesty 1 IIl1054.

Vyjadrehie MosR, agentúra spróvy majetku zo dňa 28.0I.2018, ASM-40-I70/2019:
- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestoľe stavby
evidované.
- Vyjadrenie platí za predpokladu, źe nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie,
zýšenie objektov, ľozsah a pod.).
- Vyjadrenie platí dva roĘ a to súčasne pre všetĘ ďalšie stupne projekľu i pre všetky d'alšie konania. Na
jeho základe je možné vydať tnernĺé i vodohospodáľske rozhodnutie a stavebné povolenie. Iĺrvestor
(projektant) je povinný doruěiť ho v odpise všetlcým d'alším orgánom a orgaĺlńzźrciám' ktoré budú na akcii
zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

oÚ Senec, odbor starostl. o ŽP, úsek odpadového hosp. zo dňa 05.04.2019, č.oa-sc-
oszP/2019/004325:
- drŽitel' odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodiárstva ustanovené v $ 6 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch,
- drtiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zaberyečiť správnosť zaradenia
odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP sR č).365lŻ0É Z. z. ,l<torou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na ztů<7ade rozhodnutia príslušného orgánu
štátnej správy v odpadovom hospodáľstve,
- skladovanie ýkopovej zemiĺy tak ako je uvedené v $ 3 ods.18) zétkona o odpadoch je
możné len na zákLade súhlasu príslušného orgánu štátnej spľávy odpadového
hospodárstva v súlade s $97 ods.l) písm. v) zźlkona o odpadoch'
- priestory slúŽiace na ůlromażďovanie odpadov musia spĺĺať požiadavĘ ustanovené $ 8 VyhlášĘ MŽP
SR č. 37112015 Z. z.' ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zźlkoĺa o odpadoch'

Vyjadrenie oU Senec, odboru starostl. o ŽP, úseku štótnej vodnej sprlźvy na zlűklade stanoviska zo dňa
3 0. 0 5. 2 0 I 9, č. o U- s C- o s Z P/2 0 1 9/0 0 8 5 8 1 /V- I 2 8/Ke :
- Stavba bude v súlade s územným plánom obce Miloslavov,
- Budú dodrŽané príslušné ustanovenia zákona šz36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
ě.37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákoĺ ), ust. VyhlášĘ MŽP SR ě.

556/2002 Z.z. o vykonaní niektoých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a
technické noÍmy a zákona č,. 44212002 Z.z. o verejĺých vodovođoch a veľejnýchkanalizáciách a o zmene a
doplnení zźlkonač,'2761200I Z.z. o regllácii v sieťoých odvetviach v znení neskoľších predpisov,
- Pn ĺealizácii stavby żiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma' resp.
zohl'adnené požiadavĘ ich vlastníkov a prevádzkovatelbv (BVS a.s., Hydromeliorácie, š. p, SPP š. p.

a všetĘch vlastníkov a prevádzkovatelbv po celej predmetnej trase na stavebných pozemkoch )
- Vzhl'adom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chĺánenci vodohospodárskej oblasti Žitrlý ostrov,
možno plánovať a vykonávať ěirurosť, len ak sa zabezpeěí všestrarurá ochľana powchoých vôd a
podzemných vôd a ochľana podmienok ich tvorby, ýsĘrtu, prirodzenej akumulácię vôd a obnovy ich
zásob a pľeto je potrebné ďodržať podmienĘ $ 31 vodného zákona a zäkoĺa ě. 305/2018 Z. z. o
chĺánených oblastiach priľodzenej akumulácie vôd a o zmęne a đoplnení niektorých zákonov.
- Dodržať stanovisko správcu vodných tokov a vlastníka pozemku sVP, š. p. k územnému povoleniu a
stavebnému rozhodnutiu.
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Vyjadrenie SPP distribúcia, a.s., na zdklade stanoviska zo dňa 07.02.2019, č.TD/Ns/0048/2019/Pe:

VŠEoBECNÉ PoDMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prźrc ďalebo pred zaěatím vykonávania iných činností je stavebník povinný
požíadať SPP-D o presné výýčenie exisĘúcich plynárenských zariadení na zák7ade písomnej objednávĘ,
ktoru je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia ídrŽby, Mlynské Nivy 44lb, 825 lI
Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D
rwww. spp-distľibucia. sk).
- v záujme pređchádzaniu poškodenia plynáľenského zanadelia, ohľozenia jeho prevádzĘ a/a|ebo
prevádzĘ distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárensĘch zariadení do
vzdialenosti 100m,
- stavebník zabezpeěi v;pracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre
konanie podl'a iných právnych predpisov, podlä podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred zač,atím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pľe účely
stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných predpisov,
požaduj eme, aby stavebník:

. rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárensĘch zať'adeni ďalebo ich ochrarľrých ďalebo
bezpečnostných pásiem,

o pri súbehu a Ýłiżovaru nawhovaných vedení s exisĘúcimi plynárenslcými zanaderuami dodržal
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle sTN 73 6005 a TPP 906 01,

o zabezpeěil vypracovanie výkresu podrobného osadenia nawhovanej stavby vo vďahu k
exisĘúcim plynáľenslcým zariadeniam,

o zabezpeéil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetlcých súbehov a križovaní
nawhovaných vedení s existujúcimi plynárenslcými zariadeniami,

o zabezpęěi| vypľacovanie detailných ýkresov_ všetlcých sťrbehov a Y,łltovaru existujúcich
plynárensĘch zariadení a nawhovanou stavbou'

Vyjadrenie Zópadoslovenskó distribučnđ, &s.' no zóklade stanoviska zo dňa 20.02.2019:
- Nakol'ko vo Vami navľhovaných trasách stavby cyklochodníka dochádza ku križovaniu a súbehu s 22kY
káblovým vedením spojovacieho polä liniek ě.228-437 a miestnym distńbuěným NN káblovým vedením
Žiadame dôrazne dodľžanie nižšie uvedených podmienok.
- żiadame rešpektovať všetĘ energetické zanadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrŽať ich ochranné pásma podl'a $ 43 zákona 25ll20l2 Z. z. o energetike a
jeho noviel.
- Pred realiztrciou zemných prác je stavębník povinný poźiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o
zakreslenie existujúcich elektľoeneľgetĺcĘch zaľiadení a to prostredníctvom onJinę aplikácie
htęs://www.zsdis.sVUvoďon1ine-sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadostbu zaslanou na Tím správy
energeticĘch zariadení \,rN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre výýěenie VN a NN
elektroenergeticlcých zanađeni) a Tím spľávy sietí WN, Čulenova ě. 3, 816 47 Bratislava (pre výýčenie
zanaďęru V\rI\ľ).
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetlcých VVN, VN a NN vedení defĺrovaných podl'a $43
Zźtkoĺa o energetike ě.25Il20I2 Z.z. a o zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými osoby a

mechanizmy vykonávajúce pľáce súvisiace so stavebnýnni prácami danej stavby môžu prísť do styku.
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetlcých osôb vykonávajúcich
činnosť, alebo zdĺžlljúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpeěnosti práce v blízkosti V\rN, \rN a NN vedení.
- Stavebník je poviĺný zrea|izovať stavbu podlä odsúhlasenej pľojektovej dokumentácie tak, aby nedošlo
poškodeniu alebo ohľozeniu prevádzĘ elektroenergeticĘch zanadęru spoločnosti Západoslovenská
distribučná'
- Pń križovaní a súbehu zanadęru budovaných v ľámci horęuvedenej stavby z distńbuěnými sieťami
spoloěnosti Západoslovenská distribučná, a.s' dodržiavať ustanovenia nonny sTN 73 6005.
- Pred zaěatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v
navrhovaných tĺasách pożiađať o presné výýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti
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Západoslovenská đistńbučná, a.s..
- Zęmné práce - pri križovaní a súbehu zanaderu spoločnosti Západoslovenská distribuěná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach doďržiavať bezpeěnostné
predpisy a ustanovenia príslušných sTN.

Vyjadrenie MVSR, ORPZ, oDI v Senci na zóklade stanoviska zo dňa 04.02.2019, č.ORPZ-SC-ODI-I-
065/2019:
- Na zaěiatok cyklotrasy požadujeme osadiť mechanické zábrany protí vjazdu motoroých vozidiel, ktoré
je potľebné onlaéiť retroreflexným znaěenim,
- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírĘ pril'ahlého jazdného pruhu, spodný olrĺ,:aj DZ (aj dodatkovej

tabule) je min. 2,0 nad povrchom časti komunikácie v ktorej je zrračka umiestnená, v zmysle sTN 018020,
- investor pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru pril'ahlých komunikácií, je
povinný predložiť projekt orgalizácie dopravy poěas ýstavby - prenosné dopravné znaěeĺie, na tunajší
oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôľ 30 dní pred jeho zaěatim,
- TDZ, żiadame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním vyššie

uvedenej stavby,
- oDI Senec bude oznámené meno a telefórľry kontakÍ osoby zodpovednej za sprármosť a funkěnosť
osadenia znač,eĺĺapočas prác, najneskôr 24hod,. pred zaěiatkom osadenia DZ,
- oDI Senec żiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou a
aby bol včas prizvaný ku kontrole použitia resp. osadenie dopravného značenia,
- Toto stanovisko nenaÍtádza povolenia iných správnych a dotknutých organov a orgaĺizácii a p|ati 6
mesiacov od vydania. Akákol'vek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok neplatnosť stanoviska
ODI SC.

Vyjadrenie oU Senec, pozemkový a lesný odbor, na zóklade stanoviska zo ďňa 20,05.2019, ě.OU-SC-
P L O - 2 0 I 9/0 0 I 5 I 2/IuIo :

- Zaberyeěiť zéiďađnű starostlivosť o pol'nohospodársku pôdu, na ktoru bolo vydané toto stanovisko až do
doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu polhohospodárskej pôdy a zabezpeěiť jej hospodáme a úěelné
využitie na nezastavanej ěasti pozemku.
- Po ręalizácii ýstavby, za účelom usporiadania evidencię druhov pozemkov v katastri nehnutelhosti
podl'a $ 3 ods. 2 zźtkoĺa pożiadať o zmenu polhohospodárskeho druhu pozemku napríklad zźhrady na
zastavaĺu plochu, pľípadne ostatnú plochu s predložením porealizaěĺého geometrického plánu,
rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu /ak sa vyđáva, ak nie kolaudaěného rozhodnutiď a tohto
stanovíska. Zmenll druhu pozemku vykoná okresný úrad Senec, katastrálny odboľ.

Vyjadrenie Krajského pamíatkového ĺiradu BA, na zóklade stanoviska zo dňa 12.04.2019, č.KPUBA-
2 0 1 9/1 000 I 9-2/26 I 87/PRA:
- v prípade archeologického nźienl náIezca alebo osoba zodpovedná za vykonźxanie prác podl'a

ustanovenia $ 40 ods. Ż a3 pamiatkového zźlkonaoznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zrneny aż
do obhliadĘ KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Vyjadreníe PR0GRE!-TS, s.r.o., na zóklade stanoviska zo dňa 03.09.2019:
- S ýstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej verejnej telekomunikačnej siete KDS
(káblového distńbučného systému) a plne ľešpektovania jej ochranných pásiem a za podmienok splnenia - -

ztkonnýchpodmienok na qýstavbu dané platnýnni zákonmi SR'
- Projektovú dokumentáciu (ďalší stupeň) žiađame doplniť o vzorové rezyÝ,ĺlžovania a súbehu so sieťami
KDS a doplniť aj o zákres siete KDS. orientačné zakľeslenie KDS (hlavnej tľasy) sme vykonali do
pľedloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem pńpojok k jednotlivým objektom' ktoré

7



sú riešené individualne a ktoréje potrebné tiež rešpektovať.
- Stavebník je d'alej povinný vykonať a zabezpeěiť všetĘ objektívne úěinné ochranné opatrenia a splniť
nasledujúce podmienĘ v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej siete KDS,
spoloěnosťou PROGRES-TS, s.r.o. (d'alej len PROGRES) a to najmä:
- Pred zač,atím pľác je potľebné si objednať priestorové vytýčenie sietí a zaĺaderu písomne na adrese:
PROGRES-TS, s.r.o., Kosodľevinová 42,82I 07 Bratislava, min. 10 pracovných dní pred požadovaným
termínom vytýěenia, podl'a rozsahu a druhu výýěenia. Pre vytýčenie optického vedenia je potrebné
zabeąeěiť aj geodetické zameranie siete KDS. K žiadosti żiadame pripojiť toto vyjadrenie.
- Je potrebné zaslať písomnú informáciu o plánovanom termíne zač,atia prác, najneskôr 10 dní pred zaěatim
stavby na adresu PROGRESu
- Je potrebné dodržať ochranné pásma podl'a ust. $68 zákona ě.35Il20I7 Z.z. a príslušných noriem STN,
tzn. że sa nebudú umiestňovať žiadne vedenia a aĺl1. realizovať Žiadne stavebné práce - ýkopy v
ochrannom pásme, t.z.n. 0,5m nakaždí stranu od osi vedenia KDS a 2 m do hĺbky. Kde to z priestorových
dôvodov sa ýkopy v ochrannom pásme budú realizovať za prítomnosti pracovníkov PROGRES' o
uvedenom budú vopređ informovaní pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel. čísle
02l43I 91 25l. Podmienkou je objednanie si technického dozoru u spoločnosti PROGRES.
- oboznámiť pľacovníkov vykonávajúcich zemné pľáce s výýčenou a vyznačenou polohou siete KDS, aby
pri prácach v mieste výskýu vedení azanadeniKDS pracovali so zýšenou opatrnostbu a bezpodmienečne
nąoužívali nevhodné náradia a zanaderia (najmä hÍbiace stroje a pretláěacie stľoje) a vo vymedzenej
ploche ochrarľrého pásma vedení a zanLadeni KDS vykonávali len ručný ýkop !

- Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30cm ođ
skutočného uloženia a vyznaěenej polohy.
- overiť si uloženie siete KDS ruěnýnni sondami (vzhlädom na to, že nezodpovedáme za zmeny
priestorového uloženia KDS vykonanébez nášho vedomia).
- V prípade, ak dôjđe ku kriŽovaniu rnýkopu s existujúcimitelekomunikaěnými siet'ami
a zanadeniami KDs spoločnosti PROGRES, vopred pnzvať k ukladaniu a zásypu pracovníkov' resp.
zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. č,isle 02l43l 91 25l. Bez uvedenej prítomnosti nie je možné
zásyp vykonať.
- odkryté časti vedení siete KDS zabeąeěiť proti previsu, ohĺozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou'
- V prípade odkrytia exisĘúcich telekomunikačných vędení KDS spoločnosti PROGRES, pnz:lať
pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. ěís|ę 021431 91 25I na kontrolu pred zásypom
(zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätný zásyp trasy realizovať triedeným
štrkom, obnoviť znaěenie ochĺannou fóliou' prípadne markermi.
- Zabeąeč,iť dodržanie zttkazuznaďovaĺia skládok a budovania aĘchkolVek zańadení nad tľasou KDs.
- Zaberyeč,iť dodľžanie zákazv prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu vedení KDS.
-Dodržať nivęlitu terénu kvôli dodržađu dostatočného krytia siete KDS.
- Pri poškodení telekomunikaěných vedení a zańadęni KDS spoločnosti PROGRES bezodkladne oznámiť
kaž:dé poškođenie na tel. ćisle 02l43I9I 251. V prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť
celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distńbučnjlnri skriňami, v prípade optického kábla je potrebné
vymeniť celý opticĘ kábel v úseku medzi opticlcými spojkami. Predmetné výmeny a súvisiacę s tým
náklady sa vykonajú na náklady zmluvného dodávatel'a stavebníka. o uvedenom bude stavebník
bezodkladne informovaný.
- Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach Úskytu vedení KDS zásađne ľučne, bez použitia
ýkopoých strojov.
- Tam, kde nie je možné vykonať pretláčanie komunikácie bez možného poškodenia už existujúceho
vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopaním.
- Nedodržanie uvedených podmienok ochrany jestvujúcej siete KDS je porušením právnej povinnosti a

platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.
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Vyjadrenie oÚ Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komun. na zdklade stanoviska zo dňa
I 4. 0 2. 2 0 1 9, ě. o U-sC-oC DPK- 2 0 1 9/0 04 60 3/VAR:
- Výstavbou investora nesmie byť ohrozená bezpeěnosť premávĘ na ceste IIV1054. Na ceste nesmú bý
deponované skládĘ stavebného materiálu ani odpadu.
- V prípade potreby uźivarua alebo zásahu (podvrtanie, rozkopávka,práce v súbehu s cestou, v zelenom
páse) do cesty IIV1054 počas výstavby je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho lżívarua
cesty a s t;im súvisiace určenię
- dopravného znaéetia (min. 4 týżdne vopred) s predchádzajúcim závđným stanoviskom oR PZ oDI v
Senci a stanoviskom správcu komunikácie - RCB a.s.
- Medzi cestou I|l/I054 žiadamę zacŁlovať zelený pás wátane cestnej pńekopy.
-V prípade, že sa stavba nachádza mimo sídelného útvaru obce ohĺaničeného dopravnou znaěkou
oznaěujúcou zaěiatok a koniec obce je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle $ 11 zákona č). 135/196I
Zb. o výnimku z činnosti v cestnom ochrannom pásme.

Vyjadrenie BVS, a.s., na utklade stanoviska zo dňa 05.02.2019:
- Nakol'ko nawhovaná stavba cyklotrasy je vedená nad veĘným vodovodom a veľejnou kanalizáciou v
prevádzke BVS, a.s. predzač,atim akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti v trase verejného vodovodu a
verejnej kanalizźrcie, wátane ich pásma ochĺany, żiadame túto vykonávať len v spolupráci a podlä poĘnov
príslušného pracormíka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len,,DDV") (p. HájovsĘ, kontakt: 0902 964
455) aDivizia odvádzania odpadoých vôd (d'alej len,,DoOV") (p. Valek, kontakt: 0903 557 077).
- Pń akejkolŤek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktoĘ by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi
zańadeniami požadujeme rešpektovať naše zańadenia a ich pásma ochľany vrátane všetĘch ichzanaderu a
súěastí podlä $ 1 9 zákona č). 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciźrch.
- V trase vodovodu akanalizácie, vľátane pásma ochľany, je zakázaĺé vykonávať zemĺé
práce, umięstňovať stavby a objekty trvalého charakteřu, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné
zanaďelia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmeđzujú pństup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizäcii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technicĘ stav, vysádzať trva|é porasty, umiestňovať skládĘ,
vykonávať terérne úpravy a podobne.
- Z dôvodu urěenia presnej polohy vodohospodarsĘch zanađeni vzhl'adom na nawhovanú stavbu źiadame
vytýčenie smeru a vyšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podlä
zákoĺa č,. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a veĘných kanalizźlciźrch v zrrení neskorších pľedpisov.
- K objednávke na výýěenie exisĘúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť
situáciu širších vďahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodĺársĘch zanađenl v
danej lokalite.
- Pri tesnom súbehu a Ý'ĺiźovaru inžiniersĘch siętí s verejnýĺni vodohospodársĘmi zańadeniami je
potrebné ďodrŽať sTN 73 6005 o priestorovej úpľave vedení technického vybavenia wátanejej zmien a
dodatkov.
- Výkopové práce v pásme ochľany vodohospodársĘch zanaderu a pń križovaní s nimi požadujeme
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať
rozvody vodovodov akanalizácií, armattiry, poklopy, šachty, signalizačné zanadeľĺa, prenosy' jestvujúce
objekty a pod. odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný
pracovník DDV a DooV.
- Zahájerue ýkopových prác źiaďame v dostatoěnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDV a DooV.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme
ochrany je stavebník, v záljme ktorého sa tieto zásaĘ vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne
prispôsobiť novej urovni povrchu všetĘ zanadeĺĺa a príslušenstvo verejného vodovodu a veľejnej
kaĺalizácie majúce vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácię, prípadne
prevádzkovatel'a.

Vyjadrenie HYDROMELIOR',űCIE, št.podnik, ýadrením zo dňa 05.02.2019, č.499-3/120/2019:
- závlahové potrubie - vetvy A6 DN 250 a Aól2 DN 150-300 Žiaďame do majetkovoprávneho
vysporiadania rešpektovať' vrátane ochranného pásma 5 m od osi potrubia. V uvedenom ochľannom pásme
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žiadame neumiestňovať stavby trvalého a dočasného charakteru anĺvysádzať stromy a kríky
- križovanie cyklotrasy so závlahoým potrubím - vetvou A3 DN 200 navrhnúť a vykonať v súlade s
ustanoveniami sTN 73 696I ,,I{nżovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami"
z r. 1983
- pred zaěatim zemných prác poźiadať o výýěenie závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p. -
kontaktná osoba Ing. Bemát, ě.t. 0903 997 967
- križovanie cyklotľasy realizovať kolmo na záv|ahové potrubie
- ztry|ahové potrubie - vetvu A3 DN 200 v mieste križovania s cyklotrasou dať do chĺaničĘ
- k ukončeniu prác pri križovaní cyklotľasy so závlahorným potrubím pnzvať zástupcu Hydromeliorácie,
š.p., ktor'ý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) ođsúhlasí vykonanie križovania
- v prípađe poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p' právo
hospodarenia' je potrebné ho uviesť do pôvođného stavu na náklady investora.
- Dokumentáciu k stavebnému povoleniu žiadame predložiť na odsúhlasenie, wátane zákresu trasy
závlahového potrubia naztlklade výýěenia v teréne do výkresovej časti dokumentácie nawhovanej stavby.

Vyjadrenie PTZ ORANGE sLoVENsKo, a.s.' na zóklade stanoviska zo dňa 17.05.2019:
- Pri projektovaní stavieb dodrżať priestorovú norÍnu STN 736005 a ustanoveĺia zákona o elektronicĘch
komunikáciách ě. 35ll20t1 Z.z. o ochrane sieti a zanadeni. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri
budovaní noých komunikácii a spevnených plôch pokial' nedochádza k prekládke, optichi trasu
mechanicĘ chrániť žlabovaním. VšetĘ vynútené práce ýstavbou na ochľane TY,'Z a prekládĘ trasy
riešiť samostatným projektom odsúhlasen;ým správcom PTZOrange Slovensko, a.s.. Mechanická ochľana a
prekládĘ budu realizovné v plnej ýške na náklady investoľa. Realizáciu prekládĘ PTZ orange vykoná
na ztttJade územného rozhodnutia a '' Zm|uvy o preložke '' so spoločnosťou oľange Slovensko a.s. nim
poveľená servisná orgalĺzácia. Zahájerue stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť
správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
1/ vo Vašom záujmovom uzemi, resp. v trasách Orange Slovensko a.s.' sa môhl nachádzať TKZ iných
prevádzkovatelbv 2/ rádiokomunikaěné stavby orange Slovensko a el. prípojĘ ku ním, nie sú predmetom
toho vy'jadrenia
- Dalej, pri aĘchkolŤek prácach, ktoými môŹu byť ohrozené alebo poškođenéPTZ, ste povinný vykonať
všetĘ objektívne účiĺľré ochrarrné opatrenia najmä tým, že zabezpeěite:
- pred začatim zemných prác výýčeníe a vyznač,enie polohy PTZ priamo na powchu terénu, objednať u
správcu PTZ lvyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávatel'farbou, alebo kolílĺni /
- preukázatelhe oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznaěenou polohou
PTZ,upozoľniť na možnú polohovú odchýlku výýěenia +,- 30 cm od skutoěného uloženia, aby pri prácach
v miestach l.yslqrtu opticlcých vedení a zanadeni pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie a hlbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m nakażdtĺ stranu od vyznačenej
polohy PTZ
- dodržanie zákazl prechádzania ťažĘnl vozidlami, Ęm sa nevykoná ochĺana proti mechanickému
poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazll skláđok a budovania zanadení, ktoré by znemožňovali prístup k
PTZ
- vyźiađať si súľrlas pľevádzkovatel'a a správcu pń znene nivelety nad trasou PTZ v ochľannom pásme
aby odkrýé časti PTZ boli ńadne zabeąeéené proti previsu, ohĺozeniu a poškoderriu nepovolanou osobou
_ pred zźthmom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a znaěenie (záh'rýové
dosĘ, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámilikatdépoškodenie PTZnatel. Číslo O33 l 77 32O 32, mob. o9o7 721 378
- je nutné preveńť ýškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhl'adom nato, źe nezodpovedáme
za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ pnzvať pracovníka servisu ku kontrole o nęoškodení tľasy
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Bez pripomienok vydali stanovisklź:
- oR Hasičského a łźchranného zboru stanoviskom zo dňa 29.0L2019, č.:ORIIZ-PK2-2019/000283-2
- oÚ Senec, odboru krízového riadenia, na uźklade stanoviska zo dňa 22.02.20tg, ě.oU-sC-oKR-
20r9/8-024
- Slov. vodohosp. podnik, št. podnik, zo dňa 08.02.2019
- RUVZ' zo dňa 22.02.2019' HZP/3890/2019
- SITEL s.r.o.' zo dňa 05.02.2019
- Úrad BSK, odbor dopľavy zo dňa 30.0I.20Ig, č.03778/20IL/CDD-2
-Sl.ovenský zvćiz telesne postihnutých, a.s., zo dňa 06.02.20I9, č.96/I9/93/osI
- ania nevidiacich a slobozrakých Slovenska zo dňa 16.10.2019' čj.:100/UR/2019/Ko

Toto rozhodnutie platí podl'a $ 40 ods. 1 stavebného zźtkona tri roĘ odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokial'bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Čas
platnosti územného ľozhodnutia môže stavebný úrad prediziť na žiadosť nawhovatel'a, ak ju podal pred
uplynutím lehoty. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno prediżiť, ak bol na to isté ĺzémie
schválený tĺzemný pláĺzőny, ktoý rieši predmet územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zźxänlé aj pre právnych nástupcov jeho nawhovatel'a a ostatných účastníkov
územného konania.

oznámenie o začątí územného konanią o umiestnení líniovei stavbv č. SÚ-106-40I/2407/2019/2/Sas.
,.Cyklotľasą Miloslavov. Alžbetin Dvor- Miloslava" bolo oznómené účastníkom konania verejnou
vyhlaškou- vtlvesené spravĄłm orgónom dňa 21'08.2019 a zvesené dňą 10.09.2019 aúčastníci konania
mohli uplatniť svoie pripomienkv a nómietkv naineskôľ do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznómenia, pričom dňom doručenia oznómenia účastníkom konania je ] 5.deň v:ĺvesenia verejnej Ylhlfülql.
V stanovenej lehote neboli do podatelhe obecného uradu doručené v písomnej forme pripomienky
a námietĘ úěastníkov konania.

Úěastníci konania nemali voči vydaniu územného rozhodnutia námietĘ.

Nawhovatel' je podl'a zálkona č).l45ll995 Z.z. o spľávnych poplatkoch, vanení neskorších zmien,
oslobodený do spľávneho poplatku zavydalie územného rozhodnutia.

ODOVODNENIE

obec Miloslavov, Alžbetin Dvor 181, 900 42 Miloslavov podala dňa 15.05.2019 na obecný urad
v Rovinke náwh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,, Cyklotrasa Miloslavov, Alžbetin
Dvoľ. Miloslava", miesto stavbyMiloslavovpozemokreg.,,c" paľc.č. l70l23,kat.uz. Miloslavov.
Dňom podania náwhu bolo zaěatéíyemné konanie.
obec Rovinka' zastĘená starostom obce, ako príslušný stavebný urad podl'a $ 1l7 ods.l, $119 ods'3
zźlkona č,'50/1976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v zneni neskorších predpisov (stavebný
zákoĺ), podl'a $ 2 písm' e) a $ 4 zźlkona č,.4161200I Z.z. o prechode niektor,ých pôsobností zorgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celĘ v znení neskorších predpisov, podlä $ 18 ods.3 zźlkona
7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (správny poriadok) a podl'a $ 36 ods.4
stavebného zźlkona ozntlm]|a dřn 2L08.2019 účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým
orgánom jednotlivo zaěatie územného konania vo veci umiestnenia líniovej stavby ,,Cyklotrasa
Miloslavov, Álžbetin Dvor. Miloslavď' v obci Miloslavov pozemok reg. ,,C" parc.ě. I70lŻ3.
Podlä $36 ods.2 stavebného zźtkoĺa stavebný urad upustil od ústneho pojednávania.
Súčasne boli účastníci konania a dotknuté orgány upozomené na možnosť podania námietok
a pripomienok.
Podl'a $42 ods.5 stavebného zákona boli účastníci konania upozornení, že v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietĘ a pripomienĘ, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v urěenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.
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Umiestnenie stavby je vsúlade splatným lJzemným plánom obce., je súčasťou uľbanistickej plochy
intravilánu obce, kde v stabilizovanom území je existujúca zástavba rodirľrých domov- funkčné v}.rrŽitíe

urbanistickej plochy na bývanie. Paľcela t70l23 reg. C, k.ú. Miloslavov vo vlastníctve obce Miloslavov je

situovaná pozđiz komunikácie III. triedy IIV06303 situovanej na parc. č,.5I4l2 a394, svojou polohou je
predurčená na umiestnenie inžiniersĘch sietí a chodníka, resp. cyklistického chodníka. Uvedené je
v súlade s ÚPN' nakol'ko inžinierske siete, komunikácia a chodníĘ a ostatná tęchnická infraštruktúra sú
súčasťou obytných zón. Na parc.č,'17O/23 pozdiŹkomunikácie III. triedy je v ÚPN plánovaný cyklisticĘ
chodník, ktoý má prepojiť obidve časti obce.

predpisov. správcov sietí elektroniclcých komunikácií: okresný úrad Senec, - úsek odpadového
hospodarstva' úsek ochľany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, pozemkoý a lesný odboľ, odbor
krízového ńadenia, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, KĺajsĘ pamiatkový úrad Bratislava'
Bľatislavská vodárenská spoločnosť a.s., Západoslovęnská distribučná a's., Slovenslcý plynárensĘ
priemysel a.s, Ministerstvo obrany SR- agentura správy majetku' okresné riaditel'stvo HaZZ v Pezinku,
Mv SR oR PZ v SencĹ oDI, Únia nevidiacich a slabozraĘch Slovenska, RÚVZ BA, SITEL s.r.o.,
Regionálne cesty Ba a.s', PROGRES- TS, s.r.o., Slov. vodohospodársĘ podnik, Slovak Telekom a.s.,

BSK- odbor dopravy' Hydromeliorácie- št'podnik, Slov. zväz tęlesne postihnutých, PTZ- ORANGE
SLOVENSKO, obec Miloslavov.

Dotknuté orgány, konajúce podl'a osobitných predpisov zauja|i kumiestneniu stavby súhlasné stanoviská
s prípadnýnni podmienkami pre projektovú prípravu stavby a jej rea|izźlciu. Ich podmienky sú zahrnuté do
vjrroku tohto rozhodnutia anavrhovatel' je povinný ich akcętovať azapracovať do projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie.

Navrhovatel' preukázal v konaní vlastnícke právo k pozemku ręg. ,,C'o parc'ě. l70lŻ3 k.ú. Miloslavov,
zapísaného na LV č,.440.

Stavebný úrad posúdil návľh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podl'a príslušných ustanovení
stavebného zákona, podlä vyhlášĘ MŽP SR č,. 453l2O0O Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákoĺa, ako aj súlad stavby s platným územným plánom obce.
obec Miloslavov vydala závänlé stanovisko - Ú'em.'oplánovaciu informáciu k umiestneniu stavby
cyklotrasy na paľc.č. 1 7Żl 23, k.í. Miloslavov ďřn 21 .l 0.2019 .

Nawhovateľ predložil dokumentáciu pre úzęmné rozhodnutie vypracovanú M PRo s.r.o..' Kadnárova 23,

83I 52 Bľatislava, zodpovedný projektant Ing. Andrej Marcík, autorizovaný stavebný inžinier.

Nakolko návrh, postupne doloŽený predpísanjrmi dokladmi, stanoviskami, rozhodnutiami a projektovou
dokumentáciou , splňa podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo
vyľoko rozhodnutia.

PoUčnľm
Proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na obec Rovinka'

9004l Rovinka 350' pńčom odvolacím orgánom je okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej
politiĘ.
Rozhodnutie je preskumatelhé súdom po vyčerpaní riadnych 6nĺaĺmÝc}' ̂ "qstriedkoV.

Milan runeš
starosta obce
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Príloha:
1) DÚRpre nawhovatel'a
2) Situácia

Doručuje sa:
verejnou vyhláškou účastníkom konania vlastníkom susedných pozemkov registra,,C" parc. ě.:
170/13, l70lt9, 170115, r70/I7, 170/tt, r70/r, 170/14, 170/16, r70/lg, t70lr2, 170120, 394, 514/2,
I70/60, I70/64, 170/58, ĺ70139, I70/59, l70/54, I70/56,I70l32, I70l33,55
- zrÉtmym aj nezrámym právniclcým afyziclým osobĺím, ktorých vlastnícke alebo iné práva

kpozemkom alebo stavbám alebo ksusedným pozemkom alebo susedným stavbám by mohli byť
stavbou priamo dotknuté,

Podl'a $ 42 ods. 2 stavebného zákona sa územné rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou a
je[o doručenie sa uskutočňuje vyvesením na 15 dní na úľadnej tabulĺ správneho oľgánu. Posledný
deň tejto lehoĘ je dňom doručenia rozhodnutia.

Správny orgán súčasne zveĘňuje rozhodnutie na webovom sídle obce Rovinka
(www.obecrovinka.sĘ

Stavebný úrad súčasne žiada obec Miloslavov o zverejnenie tohto rozhodnutia na uradnej tabuli obce a na
webovom sídle. ak ho nrĺá zriadené.

Na vedomie:
- Obec Miloslavov, Miloslavov 181,900 42 Miloslavov -

- M PRo s.r.o..' Kadnĺárova 23,83I52 Bratislava

Co: spis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenĺa verejnej vyhlášĘ:

Dátum vyvesenia:
Peěiatka a podpis:

Obec

Dátum zvesenia :

Pečiatka a podpis:

Mĺloslavov 181 @_ 90042Miloslavov
lCo: 00 304 948 DlČ:2020662182

13



š
t.

't

ď',y

9nz

b,

š

4t,

jJ
ý

) ,'o

ss
'ol

r:qp oqguepÁ.r

40/rŁ1 't'ł

BttntlpotlŹol ílo/ltQĐÉ :l i ĺcr4dr. o1uc1

'go

t2E

8iľtlIÄtJil' ;-t'!t{J


