
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Č.;. o-łsol - 9 4 8 2 l 20 19 lI<K V Miloslavove 07.01'2020

Verejná vyhláška

STAVEBľE povoLENIE

obęc Miloslavov' ako pľíslušný špeciálny stavebný úrad pre miestnę komunikácie a úěęlové
komunikácie podľa $ 2 písm. a) bod 3. zákona č)'41612001 Z'z. o prechode niektoých pôsobností
zorgtnov štátnej správy na obce ana vyššie űzemné celky v znení neskorších predpisov, podlä $ 3a
ods.4 zákona č,.13511961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskoľších predpisov (cestný

zákon), podl'a s 120 zźtkona č,'5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v zneni
neskorších predpisov (stavebný zákon) a podl'a $ 46 a $ 47 zźtkonać,.71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších predpisov (spľávny poriadok), nazáklade vykonaného konania rozhodol takto :

podlh $ 66 ods'l stavebného zźlkona v spojení s $ 10 vyhl.MŽP SR č.453l2OO0 Z.z., ktoľou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povol'uje

stavebný objekt | ,, so.06 Komunilcĺcie a spevnené plochy"
ktoý je súěasťou stavby : ,,Býový dom HRON 35",

stavebníkovi : JV-REVIZ s.ľ.o. Bellova 108lŻ061,831 01 Bľatislava, Ičo: ło 031 82l
(nazttklade Nájomnej zmluvy zo dťla27 'l1.Ż018)

miesto stavby : pozemok paľc.ě. 13513,135i163' 1351164, k. li' Miloslavov

účel stavby : inžinieľska stavba _ miestna komunikácia

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.
sU -2486 ĺ2ol 9/KK zo dňa 27 .O2.2O 19, právoplatné dřla 2l'03 .Ż0|9 .

1. Stľučný popis stavby:
Predmetom tohto 50.06 je projekt komunikácii a dlźňdených plôch v ěasti uľbanistickej zóny RZ-
19, ktoqých úěelom je obsluha býového domu HRoN 35.

V ľámci projektu sú navľhované komunikácie pľe peších a parkovacie miesta, ktoré budú priamo

prístupné z novo budovanej úěelovej komunikácie - vetva K35. Zároveň sa v rámci tohto pľojektu

uvažuje s dobudovaním spevnenej plochy na osadenie prístrešku komunálneho odpadu.

Navrhované komunikácie sa pľiamo nenapájajú na žiadne cesty III tľ. a vyššieho ľádu, ani nezasahujú

do ich ochranného pásma sú len pokračovaním už jestvujúcich miestnych komunikácií napojených na

nadľadenú sieť.

2. Rozdelenie a funkčné paľametľe komunikácií :

V rámci tohto projektu bude ľealizovaná úěelová komunikácia s verejným prístupom _ vetva K35 I'

Ztejto komunikácie budú priamo pľístupné kolmé parkovacie miesta potrebné pre obsluhu BD,
zárőveřl bude realizovaný prislúchajúci chodník ( ku komunikácii ), napojený na jestvujúcu sieť

chodníkov v urb. zóne.
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VETVA K35 I.
Vetva K35_I' je navrhnutá ako rĺčelová.komunikácia s celkovou dĺžkou 66,15mKomunikáciu moŽno špecifikovať uto Úx_i,0n0:- " -

g1r5a goľľavného pľiôstoru nuu.lrou*.; komunikácie je min' 2l,60m.Sírka hlavného dopľavného pľiestoľu jě min.7,Om. 
J

Š írka prislrichaj úceio 
"h" 

J"íŕ; ;;ó-.
Sírka pľislúchajúceho zeleného pásu min. 0,0m /0,50m
Síľka zeleného stredového deliaceho pásu 0,00m
Ší.ka pomocného cestnéĹ";;;;il min. 0,0m.
- 

-Umožnená 
pľemávka na komunikácii _ obojsmerná

^ 
- Z predmetnej komunikácie je priamo prístupných 46 paľkovacích miestPozn': U komunikácie sa uvažuje 

' 
i"f pr"aĺz"iĺm 1xss_ll.1 , ,ilrrarĺ, otáčacou plochou.

3. Napojenie na jesfuujúce komunikácie :
Novobudované komunikrácie budú napo;ene na komunikácie lokaliĘ Rz 19.

!, Prvkľ upokojenia dopľavy:
Nenavrhuje sa

5. Skladba vozovĘ:
a povľch tvn ..A.ĺ - dlóždenéplochy / prejazdné - Plochy chodníkov pľe pešíchSkladba vozovky z dlažbového krytu je navrhovaná s ohI'adom na predpokladané dopravnézaťaženie pre funkčnétriedy C3 a Dl ľealizov aný ch komun ikácií v zóne do tľiedy dopravnéhozaťaženia v-l'ahké. Skladbu vozovky je možné počas realizácie po súhlase pľojektantazmeniť s ohl'adom na zistené doplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí.Navľhovaná skladba dlažbovéhokrytu vozovĘ je:

DL; štvorc6v{ a)
; 50mm; STN 73 613 t-1

Lożná vľstva HK, fr.4_8; hr.40 mms) sTN72 1st1
Betón* STN EN 206 C30/3-t-Xť2,xcz,xD3 (SK)-C10,4-Dmax16-53 hr. 100 mm1)3)Šo o:; cu ;200mm STNEN 13285;

I

541mm
Ed"ť:' .in : 80MPa; Ea.ĺz, *ĺn /Ea.ľt' min 

( 3,0

Dovrch tvp ..Bś. dldždeně
, trieda

plochy / pojazdné;
dopr. zať. V;

prístrešky kom odpadu - Parkovacie plochypre vozidlá sk. ol
Skladba vozovky z dlažbovéhokrýu je navrhovaná s ohlädom na predpokladané dopravnézaťaženie pre funkčnétriedy C3 a Dl r ealizov aných komunikácií v zóne do triedy dopravnéhozaťaženia V-|'ahké. Skladbu vozovky je možné počas realizácie po srĺhlase pľojektantazmeniť s ohl'adom na zistené doplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí.Navrhovaná skladba dlažbovéhokrytu vozovky je:

DL; zámkováa) ; 80 mm; STN 73 613 1-l
Lożná vrstva HK, fr.4-8 hr.20 mm5), STN 72 l5l I
Betón* sTN EN 206- I C30/37 -XN,XCz,XD3(SK)-C10,4-Dmaxl6-53 hr. 140 mmr)3)Šo o:; cs ;200 mm STNEN 13285;

,
Konštrukčná plá72)

a

,
Konštrukčnó plĺźň2) 59Ąmm

Ed"Í2,.in : 80MPa; Ed"ľ:,.in /Ed"ft, nĺn ( 3,0
o Dovľch tvD "D'ś_ cestné komunikácle - Miestne komunikácie, trieda dopr. zať.V a VI,- f.t. DlSkladba vozovky je navrhovaná s ohlädoT. * p;ô;ki;d.'é dopravné zaťażeniepre funkčnétriedy C3 a Dl realizovanýcľ' LomuniL ácii v iőnei" oi"d; doiľavného ,:ułłi"nav-ľahké.Skladbu vozovky-je možnéioěa' .;li;á;i; p;;i;ř"." ŕ;j"ŕ, antazmeniťs ohl,adom na zistenédoplňujrice skutočnosti pri výstavbe ortutny"ł, .ĺ"tĺ.

2



Navľhovaná skladba vozovĘ je :

ACl1 obľus.,PMB45/80-75;I;50mm; STN EN 13 108-1
PS; CBP 0,25 kýmz; S'ľN 73 6lŻ9:Ż009
ACl6 |oŹná.; PMB45/80-55; I; 50mm; STN EN 13 108-1
PS, cBP 0,50 kým2; STN 73 6129:2009
Šo or; Gg; 350 mm STN EN 13285 ;

šp ąĺ s.ŕ]-. ĺ5ô mm ŚTNFN t?'RA
, hr. 600 mm

Ed"Í2,.in : 80MPa; Ea"ťz, *in /Ed"fl, min ś 3,0Konštrukčnó pIóň 2)

6. obľubníky:
V rámci stavby budú pouŽité dva typy obrubníkov, a to ABo l00l5l25 - II _ parkový obrubník a ABo
l00lI5ĺ25 - cestný obrubník. Na okrajoch vozovky hraničiacich so zelenými plochami budú
realizované cestné obrubníky. Výška hornej hrany obrubníka bude *0,0mm. Na rozhľaní vozovky
a zeleného pásu bude použiý cestný obrubník ( naležato )' Výška hornej hrany obrubníka meranej od
úľovne asfaltu bude +00,0mm _ pozri výkesy rezov. V miestach k'riżení obrubníka s chodníkmi _
prechody pre chodcov je potrebné hľanu obrubnika zníżiť na qýšku ł0,0 mm.
Na okrajoch spevnených plôch hľaničiacich so zelenými srikromnými plochami budú ľealizované
parkové obrubníky. Výška hornej hrany obrubníka meraná od úrovne dlażby bude *0,0mm
Betónové obrubníky budú osadené do betónového lőżka z betónu sTN EN206-l C20/25-XC2(SK)_
Cl0,4-D.*l6 -S3. Minimálna hrúbka lôžka je 70mm. Betónové cestné obrubníky sú pouŽité vo faľbe
základnej šedej (nat).
Pľojektant požaduje osadenie obrúb previesť v súlade s poŽiadavkami STN 73 6131-| najmä ěl' 6.3.

7. Odvodnenie:
odvodnenie komunikácií v lokalite je navrhované pomocou dažd'ových vpustov _ dažďovej
kana|izácie. Daźd'ová kanalizácia pozostáva z 3 ks vpustov s integrovaným odlučovaěom ropných
látok a je pľedmetom samostatnej projektovej dokumentácie.

8. Cestné značenie:
Dočasné - sa nenavrhuje.
Tľvalé - V lokalite bude osadené zvislé znaěenie - typy a polohy znaěiek sú zrejmé z výkresu C-1.
Všetky zvislé dopravné značky budú osadené na stípiky. Všetky nosné prvky značenia musia
vyhovovať požiadavkám noľmy STN 73 14 01. Značky musia byť upevnené tak, aby vplyvom
poveternostných podmienok a dopravy nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu,
posunutiu, pootoěeniu a pod. osadené zvislé dopravné znaěenie bude v základnom rozmere.
Vodorovné znaěenie sa v lokalite navrhuje rea|izovať nástrekom, ide o znaěky Vl0a.

9. Statická dopľava:
V lokalite RZ_19 je povolené státie motoľových vozidiel výlučne na súkromných parcelách (mimo
dopravného priestoru verejných komunikácií) avyznaéených parkovacích miestach.

t0. Zatránnenie a sadové úpľavy dopľavného pľiestoru
( neplatí pre plochy zvegetaéných tvárnic )

Zatrźnnené plochy budri ľealizované ako záverečné terénne úpľavy. Na zatrávnenie bude použitá
zemina, ktorá bola získaná odstránením vrchnej plochy ornice. Prípadný prebytočný objem ornice
bude dovezený do zemníka urěeného obcou. Zeminu je pľed uložením potrebné rozdrobiť, aby v nej
neboli hľudy. Tieto by mohli spôsobiť nadmerné sadanie pôdy. Zeminu je potľebné pred zabudovaním
premiešať sľašelinou' Úľoveň hornej hrany zatrtlvnených plôch je predpokladaná vjednej rovine
s hornou hľanou obľubníka dláždených plôch a -0,05m pod úrovňou cestného obrubníka (pozri
výkľesy rezov).
Dodatočná výsadba drevín bude pozostźxať z výsadby 12 ks řkabu obyčajného.
Pľe uskutočnenie stavby sa podl'a $ 66 ods.2 SZ stanovujú tieto zá*äzné podmienky:
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1/ Stavba sa bude. realizovať podl'a projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie,vypľacovanej v 04/20^l9_zodpovedn1im piojěktantom: Ing' otto Tokár, reg. č. 5544*12, Pozemnéstavby TTK s'r'o', 900 42 Miioslavov 472, őverene; v stavEunom konaní o povolení stavby, ktoľá tvoríneoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia.. Kaž dá imena oproti schválenej pľojektovej dokumentáciimusí bý'vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2/ Pred začatím stavebných pľác je nevyhnutné podrobne vyfýčiť všetky inžinierske siete nadotknutom pozemku ako i pril'áhlýcli, stavebnou činńosťou dotknutých parcelác h. Za správnosť akoi_kompletnosť vyĘýčenia inŽinieľskyclr sietí v plnej n'i"." ,oJpovedá investoľ.
3/ Stavba sa bude uskutoěňovať dodávateľsky..Siavebník |ĺlo,nn" oznátmi názov zhotovitel,a stavbydo l5 dní odo dňa skončenia výberového konánia a doloží ńa.tuu"un1i úrad oprávnenie zhotovitelä nauskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.l. stavebného zákona.4/ Stavebník je povinný písomne oznámiť zač,itiestävuy 1ýo7 ods.2 písm.h/ SZ).5/ Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nađoüuanutia pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.6/ V prípade, ak termín 

19b_ude 
môcť byť dodržaný,'r"""uňĺt p":näał šír""iřz".ĺ""ä"uy výstavby.7/ So stavbou možno.zač,ať ažpo nadoiudnutí práíopl",*-iii"ľ't" ľozhodnutia.8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa^so sävbou nezačalo do dvoch rokov,odo dňa, ked,nadobudlo pľávoplatnosť ($ 6i SZ). Platnosť stavebného povolenia je možné pľedlžiť na žiadosťstavebníka podanej.v primeranej leĹote pľed uplynutím leiroty jeho platnosti. Stavebné povoleniea ľozhodnutie o predĺžení jeho platnosti stl závuié'aj p." p.áuny"h nástupcov konania ($ 70 SZ).9/ Stavebník zabezpeěí vyqý8enie priestorovej póroľ'i stavby opľávnenou osobou ($ 75 ods'lstavebného ztkona) a pľi kolaudáôii stavby pľeoloiĺ stavebnému úradu doklady o vyĘýčenípriestorovej polohy stavby ($ 75a ods.4 stavebnehó zákona).

10/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu oźnač,iť štítkom ,,Stavba povolená,' s ýmitoúdajmi : názov stavby; meno stavebníka; 
.nźnov zhotovitel'a; meno koordinátoraiezpeěnosti práce;

!!: i-'..ĺ' stavbu povolil; termín zač,atiaadokončeniu 
'iuuuy,'11/ Na stavbe 

'u'í,!Ľ]."dený stavebný denník od prvehá'dňa prípravných prác aŽ do skončeniastavebných prác ($ 46dsZ).
t2lPo celú dobu výsjay!ľ musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadua vykonávaný autorský dozoľ pľojeĹtanta'
13/ Stavebník musí zabezpeč'ił, áby poěas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii stavebnýmúradom overená projektová dokumôniácia stavby, p.áuoplutneitavebné povolenie a stavebný denník'14/ Prircalizácii stavby musia byť v zmysle 5 ł:e .t*"unJr'o zákonadodržané všeobecné technicképožiadavky na výstavbu, vrátane všeobecnýcřr technick1icl, poziuauuĺek na stavb y užívané osobamis obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (rínlź.šizĺzooz Z'z., kto.áu sa ustanovujúpodľobnosti o všeobecných technick1ich poŽiadavká;h nu ;ýstavbu a o všeobecných technickýchpožiadavkách na stavby użívanéosobámi ľ!T"9^lo"";h"ň;;i" o*'o"ää.ř"iu.'"l.15/ Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ sR č. 54912007 Z'z., któľou sa ustanovujri podľobnostio prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a viuľacii a o požiadavkách na ich objektivizáciuv životnom prostľedí.
16/ Stavebnú činnosť' ktorá svojimi účinkami obťažuje okolie a je zdľojom hluku' otrasov a prachu,možno vykonávať len v pracovných dňoch v pondeíok 

"z 

_|i*t 
od i:00 ao ís:oo hod., v nocia v dňoch pracovného.pokoja nepórušovať ĺstńe. p.á"; * p;i'"eľaný odpočinok a priaznivé żivotnéprostľedie v zmysle zákona č,. 46i0/Igg2 Zb' v zneníneskoľšícir predpisov.

17/ Pri uskutoěňovaní stavby musia byť dodľžané ustanoveíiu ,Iynusty Ministerstva práce,sociálnychvecí a rodiny sR ě' l47l20I3 Z.z. v žnení neskorších p..api.oĺ ktorou sa ustanovujú podrobnosti nazaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.- pri staveĹnych pia"u"ľ, a pľácach s nimi súvisiacicha podrobnosti o odboľnej spôsobilosti na výkän niettonycĹ |ruJouny"l, činností'18/ Stavebník zabezpeč'í na stavbe dodľäavanie zźkőna 3. s,zsĺlggo Zb. vzneníneskorších zmiena doplnkov, o požiarnej ochrane.
19/ Stavebník zabezpeč'í dozor na stavenisku po ukončení pľác z hlädiska protipožiarnej ochĺany, abypočas neprítomnosti pracovníkov na stavbe nevznikol požiáľ.
20l Stavenisko musí spĺňať všetky technické požiadavíiy v 

'mysle $ 43i ods'3 stavebného zákona.21l Pri výstavbe musia byť použité vhodné'stav"uná uy.oír.y, ito.e-uuaĺ"řffi harmonizovanépodmienky podlä Nariadenia Ěurópskeho paľlamentu a nady Ér7 č.305/2o1l, ktoým sa ustanovujúharmonizované podmienky uvádzańia stavóbných výrobkov nuirn upodmienky zźľ^. č,. |33/2013 Z. z.
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o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov' Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použitych výrobkov a materiálov.
2Żl Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný poěas realizácie stavby zabezpeéiť vytvorenie takých
opatrení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana żivotné prostľedie.
Stavebník je povinný počas výstavby udľŽiavať ěistotu na stavbou zneěistených veľejných
komunikáciách averejných pľiestranstvách adokoněovanie stavby zabezpeéiť bez poľušenia
plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
23l Stavebník bude mať zańadenie staveniska a stavebný materiál uloŽený na pozemkoch, ku ktoqýłn
má vlastnícke alebo iné právo.
24l Stavebníkje povinný odviezť stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení
odpadu pľedloží na oÚ Senec _ odboľ starostlivosti oŻP, odpadové hospodárstvo; ku kolaudácii
pľedloží stanovisko OÚ Senec, odboľ soŽP, úsek odpadového hospodáľstva'
25l V pľípade nálezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chľánených častí príľody ako
i aľcheologických náIezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému orgánu'
26/ v prípade nevyhnutného výľubu drevín alebo kľoviĘých poľastov, ak budú dotknuté výstavbou,
poŹiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zźtkonač,' 543/200Ż Z.z. o ochĺane pľírody akrajiny príslušný úrad
o srihlas na ich výrub.
27l Dokonč'enú stavbu možno uźívať len na zźtklade kolaudaěného ľozhodnutia, o ktoré stavebník
požiada pľíslušný stavebný úrad.
28/ Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady primerane podl'a $$17'18 vyhl.MŽľ sR
č)'453lŻ000 Z.z', ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zźtkona, najmä ceľtifikáty
a atesty zabudovaných stavebných qýrobkov a materiálov, výsledky predpísaných skúšok a revizii
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke, porealizačné
zamer anie stavby' odovzdávac í/ preberací protokol.
29l Dodrźať ,rZńsady pľebeľania miestnych komunikácií a veĘného osvetlenĺa do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením č.. 66/Ż015, doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením č,. 4512017 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
16.08.2017", schválené v oZ dňa24.10.Ż0t9 uznesením č,.ll2/Ż0l9" ( pľíloha ľozhodnutia).
30/ Kolaudácia stavebnóho objektu komunikácií je podmienená vybudovaním a skolaudovaním
verejných inžinierskych sietí vodovodu, kana|izácie, vypúšťania odpadových dažďových vôd do
podzemných alebo povrchových vôd, NN rozvodov a Vo, nachádzajúcich sa v komunikáciách.
3l/ Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby predložit' zameľanie geogľaÍickej osi ulice (

ustanovenie $ 3 ods' 5 zákona č,. l25l20l5).
32l Stavebník je povinný pri uskutoěňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých oľgánov a organizácií :

ĺ ]VÍ\,ř ŚR ÔRp7 rr Śpnni ÔnT ň Ôpp7-Śŕ-_ÔDI-ĺ-5??/rnlo zn đňq ?l nR ?nlo
okresný dopravný inšpektorát srĺhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou za splnenia
nasledovných podmienok:
- vytvorením celkového poětu 46 parkovacích miest považujeme potľeby statickej dopravy pre vyššie

uvedenú stavbu v zmysle STN 73611r0/ZŻ za dostatoěne uspokojené (24 xbyt do 60 m2, l0 x bý do
90 m2, I x by nad 90 m2),

_ ku kolaudácií vyššie uvedenej stavby požadujeme pľedložiť kompletný zastavovací plán pre PM pre
celú danú lokalitu spolu s výpočtom statickej dopravy samostatne pre každý BD _ farebne rozlíšený,

- parkovacie miesta po kolaudácii v zmysle STN 736l l0lz2 (l0% parkovacích miest musí bý verejne
prístupných),

_ podl'a Vyhlášky č,. 532lŻ00z Z.z., 5 4 ods. (4) Umiestnenie stavby podl'a druhu a potreby musí
umožniť jej napojenie na vedenia azariadenia verejného dopravného atechnického vybavenia
územia' Z dôvodu bezpečnosti nie je možné pripojiť žiadnu lokalitu na komunikačnú sieť cez stavbu
(právne ešte neexistujúca komunikácia), Zákon o územnom plánovaní v $ 47 Všeobecné technické
požiadavky na navrhovanie stavieb, odst' b) stavba bola pľístupná zcesty, miestnej komunikácie
alebo z ričelovej komunikácie,

- z vyhl' č,. 532lŻ002 Z.z' 5 7 Pľipojenie stavby na pozemné komunikácie (1) Stavba podl'a druhu
a riěelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na úěelové
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komunikácie' (2) Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením
a spôsobom pľipojenia vyhovovať požiadavkám bezpeěného uźííania stavby a bezpečného
a plynulého prevádzkovania na pril'ahlých pozemných kómunikáciách. Podl'a druhu a účelu stavbymusí pripojenie spĺňať'aj poŽiadävky ná d-oiravnú obrluhu, pu.kouuni" a pľístup a použitie poŽiaľnej
techniky' (3) Stavba, akto.v'yźadujejej úěei, musí mať zabćrpečený prístup uo"iĺi"tna zásobovanie
a priestor na státie vozidiel pri nakládaní_ a vykladaní. (4) Pľístupové cesty k stavbe musia byťzhotovené do zaěatia užív ania stavby/kolaudácie,

- v prípade, že tomu tak nie je, žiadame doložiť kolaudačné rozhodnutie pre všetky uvažovanésmery/komunikácie doěasného pripoj enia,
_ toto stanovisko nenahrádza povolenia iných správnych adotknuých orgánov aorganizácii aplati 6mesiacov od vydania. Akákol'vek změna vyššie- uvedenej stavby mtl za následok neplatnosť

stanoviska ODI SC,
- okľaj DZ nesmie zasahovať do volhej šírky pril'ahlého jazdného pruhu, spodný okraj DZ (ajdodatkovej tabule) je min. 2,0 nad povrchom 8asti komuňikácie' v ktorej je znaěka umiestnená,

v zmysle STN 018020,
investoľ pred zač,atim stavebných pľác zasahujúcich do dopravného priestoľu pril'ahlýchkomunikácií, je povinný pred lożiťprojekt organizácie dopravy počas výstavby _ pľenosné dopravné

značenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie' najneskôr 30 dnípred jeho zaěatím,TDZ, żiadame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôľ 30 dní pred kolaudačným konaním
objektov komunikácií a spevnených plôch,

- oDI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť
osadenia znaěenia poěas prác, najneskôľ 24 hod. pred začiatkom osadenia DZoDI Senec żiada, aby bol včas informovaný o pľípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol včas prizvaný ku kontrole použitia resp' osadenia dopľavného značenia.

e

okresný dopravný inšpektoľát si záverom vyhľadzuje právo v spolupráci s dotknuými orgánmia organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite
na pľípadné zmeny, úpľavy alebo doplnenie tohto stanoviska.

- nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby.
1. Pri realizácii stavby je potľebné dodržiavať ztlkon č,. 79/Ż015 Z' z. o odpadoch a súvisiace
všeobecne zźp äzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osobaalebo fuzická osoba - podn ikatel', pľe kton! sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú apre
Ęzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

3' Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podlä s l4 _ drŽite|,aodpadupodlä zákona č,.79/2015 Z' z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaruďovať apodlä druhov odpadov a poddľuhov ( katalógových ěísiel uvedených

zhr omažď ovať výriedené
vo vyhláške lvĺŽp sR ě.365/2015 Z. 2., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpeěiť pred znehodnotením,odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a zabezpećiť spracovanie v zmysle hierarchie

odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať űdaje z evidencie príslušnému okresnémuúľadu, odboru staľostlivosti o životné prostredi e vzmysle $ 14

MZP sR č,.366/201
ods' l písm. Đ ag) zćlkona

o odpadoch' v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky 5 Z. z. o evideněnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6' Ak sa nekontaminovaná 
3emina a iný pľiľod"ęne sa vyskyujúci materiál vykopaný počasstavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad,, s ktoým je potrebné nalożiť v súlade so zákonom

o odpadoch.
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7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložitelhý odpad zo zźthrad
a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbeľe odpadov vzniknut'ých zręa|izácie stavby a ich
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pľe úěely vyjadrenia v kolaudaěnom konaní v zmysle $
99 ods. l písm. b) bod 5 zźlkona o odpadoch'

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

3. oÚ Senec. odboľ SoŽP _ úsek ŠVS. súhlas podl'a ust. $ 27 zák' ě. 36412004 Z'z' o vodách. ě.oU-
SC-OSZP-2O l 9/0 l 5 3 5 1 /S-3 l A(e zo díla 28'1r0.2019 :

PoDMIENKY sÚHLAsU:
l. Dodľžať podmienky: stanoviska okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie,

úseku štátnej spľávy ochľany prírody a krajiny zo dňa 13.08.2019 pod číslom oU-sc-oSZP-
20I9ll3444lVIM, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dřla03.09'2019 pod ěíslom
oU-Sc-oSZP-Ż019/013484, úseku posudzovania vplyvov na Životné prostredie zo dňa ŻI.l2.20l8
pod číslom oU-SC-oSZP -Ż0I9 l 0I9 1 46-002-Gu.

Ż. Dodľżať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby pod číslom ĺU-Ż486/2019/KK zo día
Ż7 '02'2019 vydané obcou Miloslavov.

3. Dodrźať podmienky vyjadľenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, ś.p. oZ Bratislava'
Kaľlovesliá Ż, Sprźtva vnútorn;ých vôd Šamorín, Bľatislavská 47, 931 01 Šamorín zo dňa
l6.08.2019 pod značkou CS SVP oZBA238llŻ0I9/L.

4.Dodrżať podmienky odborného stanoviska evideněné číslo 71650l9832lŻ0/l9lBT/oS/DoK zo dňa
Żl'08.2019 vydané oprávnenou právnickou osobou č. oPo-000001-07 TÜv SÜD Slovakia s.r.o.,
Poboěka Bratislava, Jašíkova 6,82I 03 Bratislava.

5.DodrŽať podmienky stanoviska MV SR, ORPZ v Senci, oDI v Senci, Hollého 8, P.o'BoX 59, 903
0l Senec pod číslom oRPZ_SC_oDI-L-533l20l9 zo dřlaŻl.08.Ż01,9.

6. Stavebné povolenie na dažd'ovú kanalizáciu s integľovaným odlučovačom ľopných látok je
predmetom samostatnej projektovej dokumentácie ,,Bytový dom HRON 35* povol'ujúce
špeciálnym stavebným úľadom, ktorý pľedchádza povoleniu na hlavný objekt ,,Bytový dom
HRON 35" so 0ó Komunikácie a spevnené plochy.

7. Dodrźať pľíslušné ustanovenia zák č. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zálkona SIYR č.
37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon), vzhl'adom k tomu,
že sa záujmové územie nachádza v chránenei vodohospodáľskei oblasti ZitnÝ ostľov, je
možné činnost' vykonávat' len ak sa zabezpečí všestľanná ochľana povrchových
a podzemných vôd a pľeto je potľebné dodľžať podmienĘ $ 31 a zákona č,. 305lŻ0l8 Z.z.
o chľánených oblastiach priľodzenej akumulácie vôd a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov.

8. Do vsakovacieho systému môžu byt'zaústené len vody z povľchového odtoku' pľi ktoľých sa
nepľedpokladá, źe obsahujú látky, ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnit' kvalitu povľchovej
vody a podzemnej vody v zmysle IYv sR č.. 269/Ż0rc, ktoým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobľého stavu vôd a po pľedchádzajúcom zist'ovaní (záveľečná hydľogeologická
spľáva podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods. 4 vodného zákona).

9. Budú dodľžané ochľanné pásma jestvujtlicich inžinieľsĘch sietí, resp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastníkov a prevádzkovatel'ov

l0. Projektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného z{lkona zodpovedá za spľávnosť a úplnosť
Vypracovania dokumentácie podľa $ 45 ods. 2 Stavebného zákona a aj za jej ľealizovatelhosť.

Tento súhlas nie je ľozhodnutím v správnom konaní a podlä ust. $ 73 odst. 18 zźk'č,. 364lŻ004 z'z. o
vodách v znení neskorších noviel sa považuje zazźpäzné stanovisko v zmysle $ 140b zźtk. č,' 50ll976
Zb. (stavebný zźlkon v znení neskorších noviel)'
Súhlas je podkladom pľe stavebné konanie. Nenahľádza povolenie na uskutočnenie vodných
stavieb podl'a ust. $ 26 zálkč'.364lŻ004 Z.z. o vodách. Jeho platnost' zanilľá, ak stavebné konanie
nezačne do jedného ľoka od vydanĺa súhlasu.
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4

Navrhovaná investícia je z hl'adiska ochrany vodných pomerov motnźl za splnenia nasledovnýchpodmienok:
l'Stavba bude v srĺIade s územným plánom obce Miloslavov,
1ť"jĺ!:!rźané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. ovodách a o zmene zákona NRsR č'37211990 zb' o pľiestupkoch v znení-neskoľších pi"api.oo (vodný zĺľon;, ust. VyhláškyľĺŽľ sn č'55612002 Ż.r. ,r.yľooĺouni niektorýcn ustanovení vodného zákona,spolu súvisiacepľávne pľedpisy a technické normy
3' Pľi realizácii stavby žiadame ľešpektovať jestvujúce inžinierske siete aich ochranné pásma, resp.zoh ľadnené poŽiadavky ich vlastníkô v a pr ev ádzkovate lbv.4' Napojenie sa na veĘný vodovod a verejnú splaškovú kanalizáciu a daŽd,ovú kanalizáciu budemožné až po odsílhlasení sich vlastníkom up."uädzkovatelbm auzatvorení zmlűv na napojenie saa na odvádzanie splaškových vôd.
5' odvádzanie odpadových vôd je nutné riešiť ako prísne delenú sústavu, do verejnej splaškovejkanalizćrcie je možné vypúšťať u1ŕluen" splaškové oäpuaouJ vody' odveaenĺe uáo z povľchovéhoodtoku treba riešiť mimo splaškovů kanalizáciu.

$oV 
ľrínade, ak stavba zasahuje do územia záv|ah, treba pľedložiť stanovisko Hydromelioľácií, š.p.

7' Do vsakovacieho sľstýmy 19žno nepľiamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri ktorýchsa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktore mozu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vodya podzemnej vody v zmysle NV SR č,. 269/2010, ktoým sa ustanovu;ú požiadavky na dosiahnutiedobrého stavu vôd ' V opaěnom prípade sa treba ľiadiť ustanoveniami š q'w sRě,' 269/2010- vodyzpovrchového odtoku odtekajúcô źo zastavaných tzemi, pri ktoých sa predpokladá, że obsahujúlátky, ktoré môžu nepĺiaznivo ovplyvniť kvalitű poo."t ouĹ;'uoáy u poa""mnej vody, možno vypúšťaťdo podzemných vôd nepľiamô j* n" pređchádzajrt"com zist ovaní a vykonaní potľebnýchopatľení (pľečistenie v odlučovačĺ ľopnyc_n Htok - oäay 
" 

po"ľchového oátoko zo spevnenýchplôch a parkovísk). Predchádzajúce źisřovanie 
'u'ĺ u"y' i r.y.l" ust. $ 37 vodného zákonazamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie 

. 
hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti,zhodnotenie samoěistiacich schopností pôdy a preskúmaní" u 

'iroanotenie 
možný ch rizíkznečisteniaa zhoršenia kvaIity podzemných vôd'

8' Ziadatel'o vydanie povolenia si na svoj náklad zabezpeč,í predchádzajúce zisťovanie, ktoré musíbyť v zmysle ust' $ 37 vodného zárkona ,u^"ru,r{é- nu].' na preskúmanie a zhodnoteniehydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnłäie samoůistiacich schopností pôdya preskúmanie a zhodnotenie možných rizíi znečistenia a zhoršenia kvality poá'l*ný"ł, uoa.9' Vzhl'adom k tomu, źe sa zźnjmtvé územie nachádza v chránenęj vodohospodáľskej oblasti Žitnýostľov' moŽno plánovať avykonávať činnosť,,len uk ru rubupečí všestranná o"ľounu povrchovýchvôd a podzemných vôd a.ochrana podmienin ľn 
';.b', 

;i'kýu, prirodzenej akumulácie vôda obnovy ich zásob a pľetoje potľebné dodržať podmienky s är ä $ 39 vodnéh o zákona.10' Bude dodržané 
Q9lranné pásmo II. stupňa prírodľl.-ých liečivých zdrojov u Č;ili.,ou" podläVyhlášky MZ sR č" 552/2005, ktoľou .u uyńtu.uJĺ ochľánné pásma prírodných lieěivých zdrojovv Cilistove' nakol'ko k' ú. Miloslavov - e9_riet11 ńo. .puü áo tohto ochranného pásma II. stupňa.Dodrž'ať podmienky stanoviska MZ SR podlä zźtkona ĺ. ślsĺzďos Z.z. o prirodných lieěivých vodách'prírodných liečivých kúpelbch, kúpelhých miestacĹ 

" 
p.ř"a"y"ľ' minerálnych vodách a o Zmenea doplnení niektoých zákonov v znenínáskoľšrch.predpiśov 1poäľa $ 40 a $ 50 ods. (l7) pís. b))'1 1. Výstavbu ,,Bytový dom IIRON 35,, zosúladiľ . u1ĺ.tuuü|u inžinierskych sietí, na ktoľé sa tietonapájajú svoj imi prípojkami'

12' Stanovisko SVP, š'p., spľávcu vodohosp_odáľsĘ významných vodných tokov v zmysle $ 11ods' 7 písm' h) vodného zátkona pľedložit' k žiadosti o siavebné povolenie a povolenie na osobitnéužívanie vôd.

28.12.2018:

v zmysle ust. $ 26, S Zl zák ć.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zátkona sNR č. 372/1990 Zb.v znení neskoľších pľedpisov (vodný zákon) a
o pľiestupkoch

I

o súhlas na komunikáciu v zmysle



ust. s 27 zák. č'.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona sNR č. 37Ż/1990 Zb. o pľiestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nľed wdaním stavebného povolenĺa na hlavnÝ
obiekt.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahĺädza povolenie, ani súhlas oľgánu
štátnej vodnej spľávy vydávané podl'a vodného zźlkona a podl'a $ 73 ods. 17 zźtkona ě.36412004 Z.z. o
vodách a o zmene zttkona SNR č. 37ŻlI990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) sa považuje za záxäzné stanovisko. Podlä $ l40b zákona č,' 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoľších pľedpisov je obsah zá.ľäzného stanoviska pre
spľávny oľgán v konaní podl'a tohoto ztlkonazá,ľäzný.

5. oU Senec. odbor starostlivosti o životné prostredie _úsek oPaK.č. OU-SC-oSZP-20l9/13444IVIM
zo dřla 15.08.2019 :

l' Stavba sa navrhuje umiestniť mimo zastavaného izemia obce a v'űzemi, pre ktoré platí prvý stupeň
ochrany v ľozsahu ustanovení $ l2 zákona
Z.R:ealizácia stavby nepredstavuje činnosť podlä zákonav űzęmí zaktuanű'
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté zźlujmy územnej ani druhovej ochľany .
4. V prípade nevyhnutného výrubu dľevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného űzemia obce sa podl'a zźlkona vyžaduje súhlas na výľub stľomov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad Zemou a kroviých porastov s výmeľou nad 20 mŻ,
o súhlase na výľub dľevín podl'a $ 47 ods' 3 zźlkonaje príslušná ľozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochľany pľíľody a kľajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 ochrana prírody
- ošetľovanie, udľžiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných pľácach sa drevina
chľáni ce|á (koľuna, kmeň, koľeňová sústava) pred poškodením. Pľi používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

?nĺ R/n101 AÁ'-(|)-(łll -a Áłlą )1 1) 1^19 .

Po preštudovaní predložených podkladov okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné
prostredie, konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kľitériá podlä $ 18 zákona č,.Ż412006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoľších predpisov a nedosahuje prahové hodnoĘ podlä prílohy ě. 8 zákona, pľeto nepodlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle zźtkona ć,' Ż412006z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.
Zźroveň Vás upozorňujeme, že podl'a prílohy ě.8 zákona č,'2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
źivotné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov:
_PľojekĘ ľozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súboľov (komplexov)' ak nie sű
uvedené v iných položkách tejto pľílohy) v zastavanom území od 10 000m2 podlahovej plochy'
mimo zastavaného rizemia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajú zisťovaciemu konaniu,
-PľojekĘ ľozvoja obcívľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísk, podliehajú

zisťovaciemu konaniu.

7 ' oRHaZZv Pezinku č,j. 0RHZ-PK2-20I9/00203I-2 zo dřla 20.08.Ż019:
- Súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiaľneho dozoru pre konanie nasledujúce
podl'a zákona č,. 5011976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v zneni
neskorších predpisov.

R ŚlnrrqlĺTcĺplrnm ąc rrrrcácnérrsfcnnrlicLll ř ÁÁ1 1g)An)hzaĺlřlq ?ÁoR'nlo
_ Pľe vyznačené záujmové územie nedôjde do sĘku so sieťami elektronických komunikácií (d'alej len
SEK) spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r'o.
- Poěas rea|izácie stavby dodrźať podmienky uvedené v stanovisku č,. 66119240Ż0 zo dťla26.08'2019.

9. HYDRoMELIoRÁCIE.š.p.. vyjadrenie č' 69l4-2ll20l20l8 zo dňa l l'12'20l8:
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Po preverení Vašej žiadosti adostupných.mapových podkladov Vám oznamujeme, že parcely č.135/163, 1351164, 135/165 a 135/3 u Ĺ.ĺ. lĺito'Ĺuou'.uľčené na stavbu ,,Býový dom HR9N 35,, sanachádzajú v záujmo^v^om űzemí vodnej stavby ,,ZP HŻO II.", Čs z stav''ĺáJ Š',ň;i. na ostľove 22,.(evid' č' 5202 133 007), v správe Hýaľomeiiőrácie, š.p.' śtavba závlahy bola daná do užívaniav r.1986 s celkovou výmerou l 470ha.
Na paľcelách č'' l35/163' l35/164 a l35l165 sa podzemn é záplahovépotľubie nenachádza.
Na parcele č)' 135/313^n11!ĺaza podzemný rożvod závlahovej vetvy - veva A22f z AZC,DN 250vodnej stavby ,,ZP HŻO II.l2, mod. a rek." (evid. č. 5Ż02 l7g)í správe Hydromeliorácie, š'p. Stavbazávlahy bola daná do užívania v r. 1986.
Vzáujmovom území navrhovaných stavebných objektov (So.01 Bytový dom HRoN 35, So.02Domová vodovodná pľípojka, so.03 Domová kanaiizačná prípojka, śo.oąĺu Dażd,ová kanalizácia,So'05 Prípojky NN a S0.06 Komunikácie a spevnené plochy) sa podzemn é zźtv|ahové potrubienenachádza.
V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1:2 000 s orientačným vyznaěením ěasti záujmového územiazźĺvlahy, podzemného závlahového potľubia, .i"s"ny"Ęur"řG nävrhovaného bytové"ho domu.Hydromeliorácie, š.p. v súčasnosti čaká na súhlás s uzavľetím kúpnej zmluvy na majetkoprávnevysporiadanie objektu ,,"r'Úrová sieť AA" (inv. ě. 5202l?900|) _ časti vetvy AŻ2f zAZC,DN 250stavby ,,ZP HŽo II'l2, mod. a rek.", ktorý udelĘe Ministerstvá pôdohospodárstva a rozvojavidiekaSlovenskej republiky.
Po majetkoprávnom vyspoľiadaní podl'a $ 45a ods. 1 a3 zźlkona č,. g2llggl Zb. opodmienkachpľevodu majetku štátu na iné osoby v zneni neskoľších predpisov v súlade so Smernicou Ministerstvapôdohospodárstva arozvojavidieka Slovenskej republiky k 8innosti ľezortnej majetkovej komisie a jejpostupe pľi nakladaní s majetkom štátu, dôjde kvyľadeniu pľedmetnej 

"euruł'ou"; 
rűry zevidenciemajetku štátu.

Záplahovil stavbu _ záujmové územie zźlv|ahy żiadamev lokalite navrhovanej stavby rešpektovať.Na základe hoľe uvedeného s vydaním územného rozhodnutia na stavbu ,'Býtový ďom HR6N 35,,naparcelách č,. 135/163, l35l164, l35/165 a l35l3 v k. ú. Miloslavov súhlasíme.
V prípade akejkol'vek investiěnej činnosti na časti parcely 135/3,kde sa nachádzazávlahovépotľubie,
žiadame dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie'

Po oboznámení sa s
k realizácii uvedenej
žiada však:

pľojektovou dokumentáciou SVP, š'p
stavby podlä predloženej projektovej

., oZ BA, Správa vnútoľných vôd Šamorín
dokumentácie nemá zásadné pripomienky,

l' Prirealizácii stavby Žiadamedodržať ustanovenia zákonač.364/2004Z'z.ovodáchaozmene
zźtkona Slovenskej náľodnej rady č,.372/l9g0 Zb'o priestupkoch v znení neskorších predpisov

^ ľotý zákon) a ztlkona č,. 7 /2010 Z.z. o ochran" p.äd povodňami.2' Uzemie sa nachádza v chránenej vodohospodĺľstej outasti Żitiino ostrova, na základe čohopožadujeme dbať na zvýšenú ochranu podźemných-a povrchových vôd.3' Na vypúšťanie vôd z povrchového o_dtoku do podźemnycľr voa je podl,a $ 21 zákona č.364lŻ004 Z'z' potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktori iydáva príslušný orgán
. 1tátnej vodnej správy (obvodný úrad životného prostľedia).4' DaŽd'ové vody zparkovísk motorových vozidiet a spevnených plôch musia byť zaústené doodlučovača ropných látok, ktory muší mať podl'a nariadeniá vHäy ě. 269/2010 Z'z. výstupnu

hodnotu v ukazovateli NEL menšiu ako 0,l mýl.5' Povolenie oľgánu štátnej vodnej správy na voJné stavby sa vyžaduje podl'a $26 ods. l zźú<ona
č)' 364/2004 Z'z. vodný zźlkon na uskuiočnenie, zmenu ál"bo nu odsiránenie vodnej stavby.Povolenie orgánu štátnej yodnej správy na uskutoěn"ní", ,*"nu alebo na odstránenie vodnej stavby nazáklade odseku č" 4 s26 zákona č,. 364/200.4 Z.z. voidni, iiuorje súčasne stavebným povolením

a povolenie najej uvedenie do prevádzky je súčasne kolauáaěným rozhodnutím.

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bezjej plynoÍikácie) zadodržania

PODMIENKY:
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- Po posúdení pľedloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
v správe SPP-D,

- stavebník je povinný pri reat'izércii stavby dodržiavať ustanovenia Zźtkona o eneľgetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne zźxđzných právnych predpisov,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení ďalebo ich
ochranných ďalebo bezpeěnostných pásiem,

- ak pri výkopových pľácach bude odkryté plynáľenskézariadenie,je stavebník povinný kontaktovať
pľed zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontľoly stavu obnaženého plynáľenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej folie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka;

- odkýé plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpeěené proti
poškodeniu;

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

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia ízo|ácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel č' 0850 l ll 727;

- upozorňuj eme, te SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (Sof), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom ďalebo bezpeěnostnom pásme plynáľenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zźtkona o eneľgetike pokutu vo výške 300'- € aź l50 000,- €, poškodením plynáľenského
zaľiadenia môže dôjsť aj kspáchanĺu tľestného činu všeobecného ohľozenia podlä $ 284 a $
285, prípadne tľestného činu poškodzovania a ohľozovania pľevádzĘ všeobecne prospešného
zaľiadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákonaé.30012005 Z.z.Trestný zákon.

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjađľujeme.
osoBITNÉ PoDMIEIII(Y:
- v blízkosti záujmového rĺzemia je vybudovaný VTL plynovod DN 500' PN 4'0MPa -

bezpečnostné pásmo 50m.

2|'08.Ż0l9:
Projektová dokumentácia spĺňa poŽiadavky bezpečnosti technických zariadení.
odborné stanovisko je vydané pre ričely stavebného povolenia'
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
- Pracovné pľostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť

do prevádzky v zmysle $ 13 ods. 3 a 4 zźlkona č:. 12412006 Z.z. v znení neskoľších pľedpisov a $ 5

ods. 1 naľiadenia vlády sR č,' 39Ż/Ż006 Z.z.len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti
a ochľany zdravia pri pľáci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pľed ich prvým použitím' aby sa
zabezpeěila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- Sprievodná technická dokumentácia k navľhovaným technickým zaľiadeniam musí byť vypracovaná
v štátnom jazyku najmenej v rozsahu ,,Návodu na pouŽívanie" (inštrukěná príľuěka pre používatelä)
v zmysle č,l. I.7.4'Ż prílohy ě. I Smeľnice Európskeho parlamentu a ľady 2006/42ĺEs a ěasti 6.4
STN EN ISO I21OO.

- Technické zariadenie vyťah je určeným výrobkom podl'a nariadenia vlády SR č:. Ż35/Ż0|5 Z.z'
v znení nariadenia vlády SR č,. 2Żl20l7 Z.z' Pri uvedení na trh a do pľevádzky je potrebné splniť
poŽiadavky citovaného pľedpisu. TÚV SÜD Slovakia s.r.o. ako notifikovaná osoba NB-l353 môže
vykonať posúdenie zhody qýťahu podl'a nariadenia vlády SR č,. Ż35l20l5 Z.z. v znení nariadenia
vlády SR č:.2ŻlŻ0I7 Z'z.

Upozornenie:
Predložená pľojektová dokumentácia (časť Vykuľovanie) neobsahuje reálny návrh a výpočet istiacich
zariadení na ochranu rozvodov pľoti prekĺoěeniu maximálneho prevádzkového tlaku a proti zmene
objemu Zmenou teploý média v súlade s STN EN 12 828.
Poznámka:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podl'a STN EN ISO/IEC 170Ż0:2012 posúdením
súladu vyhotovenia stavby a technických zaľiadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované,
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s požiadavkami bezpeěnosti technických zariadení ( v príslušnej etape výstavby _ technický dozor
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko p|atí za fýchto podmienok:
Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodrŽiavané všeobecné zźlvdzné pľávne predpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku 

.. 
sa u.zťahujil len k posudzovanej

dokumentácii. odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV sÜo slovakia s.r'o. azákazníka
rozmnožovať inak než vcelku.

- v danej oblasti obec Miloslavov, katastráIne územie Miloslavov' paľc. č,' I35/|63,l35/164,135/165,
135/3, nemáme položené ľozvody káblového distribučného systému.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestoľe stavby
evidované.
Vyjadrenie p|atiza predpokladu, že nedôjde ku zmenám vhlavných parametroch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov' rozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva roky ato súčasne pľe všetky d'alšie stupne projektu i pre všetky d'alšie konania.
Na jeho zźklade je możné vydať űzemné, i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise vsôttym d'alším orgánom a organizáciám, ktoré
budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo d'alšiemu prérokovaniu.

14 Mn AŚM Rrcficlą vwierĺrenie ň i Á ŚM-so-?'?7/'Ôĺ e z^ Äňq 1i 1) )^1
S ľealizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasíme pľi splnení nižšie uvedených
podmienok. Investoľ /projektant/ je povinný infoľmovať o ýchto podmienkach príslušný űzemný
orgtn a stavebný úľad.

nasledovné úpľavy v zmysle vyhlášok č,' 532lŻ002 Z.z' 912009 Z.z. z hlädiska osôb so
zrakovým postihnutím:

16 .OVSK\/ cnnl c r o vwinrĺtenic ň RÁ-?Ro?/?oĺ R .^ c1ňe 11 1) )fi R.
- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovatel'a orange Slovensko a.s', Metodova 8, 821 08 Bľatislava.

1' Všetky schodiská riešiť podl'a článku č. l.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Pľvý
a posledný stupeň každého schodiskového ramenarnusibyť iyrurn" farebně rozoznatelhý oá
okolia. Súčasne upozoľňujeme, że držadlá na oboch siranách musia presahovať začiatok
a koniec schodiskového ramena min. o 150 mm.

2' Výťahy a ich ovládanie je potľebné zrealizovať z aspektu nevidiacich a slabozľakých
v súlade s článkom č. 1.7 Pľílohy vyhlášky č'. 53212002 Z.z. ovlrádacie zariadenie musí
byt' čitatel'né aj hmatom. Hmatatel'né označenie sa nemôže umiestnit' na tlačidle
ovládacieho panelu. odporúča sa Vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť
hmatatelhé symboly a vlävo umiestniť označenie v Braillovom slepeckom pirrn". ovládaě pre
vstupné podlažie musí byť na ovládacom paneli v kabíne qy'ťahu ii,rurn" vizuálne a hmatovo
odlíšený od ovládačov pre ostatné podližia. Chodbový fľivotávač výt'ahu musí mať aj
hmatatel'né označenie vľátane hmatatel'ného označeniu eĺ.u podlažiä. Pľíjazd pľivolanej
kabíny musí oznamovat' zvukový signáI.

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

Pľi dodľžaní vyššie uvedených požiadaviek sűhlasíme s vydaním stavebného povolenĺa.

Navrhovaná stavba z hlädiska prístupnosti sp všeobecné technické požiadavky na
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl' MŽP sR č)' 532/2002
k vyhláške ě' 532/2002 Z'z.' ktorou sa urěujú všeobecne technické požiada
uŽívanie na stavby utívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

stavby utivané
Z.z' aprílohy
zabezpečujúce

Doporuěujeme vydanie stavebného povolenia.

I2
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V prípade požiadavky budúcich užívatel'ov objektu aby ho mohli užívať osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu, je možnosť tuto požiadavku riešiť individuálne stavebnou lipľavou prípadne
technickými prostľiedkami.

18. Krajský pamiatkorný úľad Bľatislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2O18/24487-2ll0327lĺPRA
zo dňa 20.12.2018:
- Súhlasí s umiestnením area|izáciou predmetnej stavby, ktorá sa nedoýka národnej kultúľnej
pamiatky evidovanej v Ústľednom Zozname pamiatkového fondu SR a nenach ádza sana pamiatkovom
űzemí s podmienkou:
- V prípade archeologického nálezu nźiezca alebo osoba zodpovedná zavykontlvanie prác, podľa
ustanovenia $ 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákonaoznámĺ nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny
až do obhliadky KPÚ alebo ním poveľenou odboľne spôsobilou osobou.

19. MV SR. sekcia ITB. odbortelekomunikácií. stanovisko č. SITB-OT4-2018/001113-524 zo dňa
18.12.2018:
V záujmovom území pľe ľealizáciu budúcej stavby ,,Býový dom HRON 35", v katastrálnom űzemi
Miloslavov, na pozemkoch s parcelnými číslami 135/163, 1351164, 135/165, 135/3, nemá MV SR
žiadne telekomunikačné siete.

14.0r.2019:
Súhlasí sa s návľhom Źiadatęľa na '(;zemné konanie stavby ,, Bytový dom Hľon 35, lokalĺta
RZ_l9ĺIIa, Miloslavov$, p&ľC' č,' 135/|63, 135l|64, 135/165 al35l3, k' ú. Miloslavov, sqýmito
podmienkami:

l. Do d'alšieho stupňa PD zapracovať odporúčania vyplývajűce zvýsledkov hlukovej študie (
spľacovatel':2Dpartner, s.r'o.' Sv. Bystríka 166914,010 08 Żi|inazl1rlŻOl8):
a. Učinný spôsob vetrania navľhnuých obytných pľiestorov bez nutnosti otvárania okien,

v súlade s poŽiadavkami vyhl' MZ SR ć'Ż59/2008 Z'z' (25 m3/os/hod.)
b. Vyhovujúce parametre zvukovej izolźrcie obvodových plášťov navľhovaného býového

domu,
c. Vzduchovú nepriezvučnosť deliacich stavebných konštrukcií vnútorných priečok

(vodoľovných a zvislých) objektov podl'a požiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie
zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií.

Ż. Ku kolaudácii predložiť:
a) Výsledky laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, ktoré preukážu jej

súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR 24712017 Z'z', ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente
rizík pľi zásobovaní pitnou vodou v znení neskoľších pľedpisov.

výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukažu, že hluk z vonkajších zdľojov nebude negatívne
vpl;ývať na vlastné chľánené obytné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č,. 549lŻ007 Z.z', ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibľácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infľazvuku a vibrácií v životnom prostredí'

2l. Agilita vodárenská spoloěnosť. s.r.o.. vyjadľenie ě. oP- l9109/01684 zo dňa 13.09.2019:
L Z hl'adiska situovania stavby

o Pri akejkolVek stavebnej alebo inej ěinnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodáľskymi zariadeniami poŽadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma
ochrany vrátane všetkých ich zaľiadení a súěastí podl'a zákona č,. 44212002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verej ných kana|izáciách.

o Akákoltek stavebná činnosť môže byť vykonávaná iba so súhlasom AVS.
o V trase vodovodu akanalízźrcie, vrátane pásma ochľany, je zakázané vykonávať zęmné práce,

umiestňovať stavby a objekty trvalého chaľakteľu, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoľé obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácie alebo ktoľé by mohli ohľoziť ich technický stav' vysádzať trvalé porasty,
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
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o Vzhl'adom ku skutočnosti, že srĺčast'ou stavby je návľh státia pľe motorové vozidlá -vyhľadené paľkovacie plochy, komunikácie a s"p"voené plochy a chodníĘ pľe peších,ako aj súvisiaca technická infľaštľuktúra upá"o.ĺu;"ńe väs, že pľi zasahovaní doteľénu vľátane zásahov do pozemných komuniĹácií alebo ĺných stavieb v pásme ochranybude stavebník, vzáujme Ĺtoľého- sa tieto zásahy budrń vykonárvať, povinný na svojenáklady bezodkladne prispôsobiť novej d";oi póvľchu 
"sätry zaľiadeniaapríslušenstvo verejného vodov9du 1veľejnej ł"o"li"ĺ"i" majúce vztah kteľénu,k pozemnej komunilcĺcií alebo inej stavbe. ľi"t" piĺ"" môže vykonávat, iba so srihlasomvlastníka veľeiného vodovodu alebo veľejne; ľanalizácie, pľípadne pľevádzkovatel'a.

II. Z bilančného hl'adiska
o Z bilančného hl'adiska

odpadových vôd do verej

a technické podmienky
v podmienkach AVS.,
inteľnetovom sídle AVS.

je pripojenie na verejný vodovod aodvádzanie splaškových
nejkana|izácie možné.

a

a

Technické ľiešenie a realizércia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v slilade sozákonom č,.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a veľejných kanalizźrciách v znení d'al šíchzákonov , za súěasného dodržania STN , EN a ON /ON 75 54fi, STN 75 5401, sTN -t5 5403,sTN 73 6005/ vráńane ich zmien a dodatkovavsúIades platným dokumentom:,,Technicképodmienky pľipojenia a odpojenia nehnutelhosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

a

a

Nakol'ko požiadavkou AVS vo vyjadľení k územnému ľozhodnutiu bolo zdokladovat,využitie jestvujrĺcich vodovodných prípojok a kanalizatných pľípojok vyvedenýchv ľámci výstavby veľejného vodôvodů a vóľejnej kanalizácie na pozemky uľčené pľevýstavbu bytového_ domu, ľesp. navľhnút'-icň zľušenie a tátđ skutoĚnosľ nie jezapľacovaná v pľedloženej dokumentáciir-žiadame pľed ľealizáciou pripojenia bytovéhodomu podl'a navrhovaného ľiešenia doľiešiť v spolupľĺcis pľevĺazľôn"t"i,o- veľejnéhovodovodu a veľejnej kanalizácie ich zľušeni", 1".p. áápo;""i" v mĺeste pripojenia naveľejný vodovod alebo veľejnrĺ kanalizĺcĺu. pľŕ p"ĺäuJł, žiadame dodľiai' platné
''technické 

podmienĘ Avs,,.
V zmysle ,,technických podmienok" je potľebné ľealĺzovat'všetĘ zaľiadenia fýkajúce sapľipojenia stavby na veľejný vodovoä a veľejnú kanalizáciu.
Vodomernú šachtu požadujeme navrhnúť na trase vodovodnej prípojky dlhšou stranouV smere prípojky vo vzdialenosti max. 10 m od napojenia na verejný vodovod maximálne l mza hranicou nehnutelhosti' Upozorňujeme Vás, žô ůmiestnenie vodomeľnej šachty musí bý,navrhnuté v nespevnenom povrchu, musí byŕ trvalo p.i.i"p"a a nesmie sa umiestniť doparkovacieho miesta.
Vodomernú šachtu požadujeme umiestniť na tľase vodovodnej prípojky dlhšou stranouv smere prípojky akanalizaěnú revíznu šachtu. na kanalizačnej prípojke na trvalo pľístupnomveľejnom pozemku (v Ízv.technologickom výklenLu; p."J ápío'tením vo vzdialenosti max. 10m od napojenia na verejný vodovod, .".p. u"."jnú kańalizáciu' V prípade, že ostatnéinžinierske siete neumoŽniá ósadiť šachty na irvalo p.ĺ.tupno. verejnom pozemku, môžu byťosadené maximálne l m za hranicou piipejane.j n"^ľ,nut"i'no.ti. voáomerná šachtá musí byťumiestnená v nespevnenom povrchu' rnů.i uf' trvato p.i.t"p"ĺ a nesmie sa umiestniť doparkovacieho miesta.
Odvádzanie odpadových .vôd požadujeme ľiešiť ako delený systém, odvedenie vôdz povrchového odtoku lzráŽkových vöál pož,adujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciua spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym ľ'ýarogeůogickýń poamienkam. Naša spoločnosť sivyhradzuje právo kontľoly spôsobu odvádžaniłý"ľrt-o uóa. Do verejnej kanalizárcieje možné
]ľ.nýsťať výlučne splaškové odpadové vody'
Pri kolaudaěnom konaní požaduje." p."uká"atelhé riešenie zrátkových vôd mimo systémverejnej kanalizźrcie.

zriad'ovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky(d'alej len ,,technické podmienky"), ktoré sú zverejnené na

a

a

a
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V pľípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pľipájanej nehnutelhosti povinný písomne
poźiadať AVS o kontľolu technickej pripravenosti na ľealizáciu vodovodnej pľípojky, montáž
vodomeru a pripojenie na veľejnú kanalizáciu.
Tlačivá: Žiáooiľ- o preveľenió technických podmienok pľipojenia na verejný vodovod aŻiadosť
o pľeveľenie technických podmienok pľipojenia na verejnú kanalizáciu nájdete na našej webovej
stľánke alebo v sídle spoloěnosti.
K žiađostiam je potľebné pľedložit' k nahliadnutiu aktuálny list vlastníctva zkatastľa nehnutelhostí
azoznalm pľípojok (paľc. č.) uľčených na odpojenĺe od veľejného vodovodu a veľejnej
kanalizácĺe.
Vzmysle $ 22 ods' l a $ 23 ods' l zźtkona č,. 442lŻ002 Z.z. o veľejných vodovodoch averejných
kana\izáciách vznení neskorších pľedpisov żiadatel'opripojenie na verejný vodovod averejnú
kanalizáciu sa môže pľipojiť na veľejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na zttklade zmluvy
o dodávke pitnej vody a odvádzaní splaškových vôd uzatvorenej s vlastníkom' resp.

pľevádzkovatelbm verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Avs považuje splnené technické podmienĘ pľipojenia na veľejný vodovod a verejnú
kanalĺzácĺu ak:

o osadenie vŠĺnrŠ azemné práce súvisiace s pripojením na W/VK korešpondujú

s hoľeuvedeným i podmienkami
. Żiadater má vybavené všetky potrebné povolenia a súhlasy k zriadeniu prípojok (stavebný

úľad, rozkopávkové povolenie na pľáce na veľejnom priestľanstve, súhlasy zúěastnených

a dotknuých orgánov aĘzických osôb a pod.),
o Sú zľealizované ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení AVs k navrhovanému technickému

ľiešeniu Źiadate|'a.
V prípade splnenia ,,technických podmienok" a po podpise výsledku kontroly žiadatel'om' AVS
predloŽí do 5 pľacovných dní na podpis Žiadatelbvi Zmluvu.
AVS dohodne so žiadatel'om termín realizácie pripojenia na verejný vodovod' resp' veĘnri
kana|izźrcfu azabezpeěi plynulú dodávku vody ľesp. plynulé odvádzanie odpadových vôd do 7

pracovných dní od doručenia podpísanej Zm|uvy (odbeľateľom ľesp. producentom) do AVS, pokial'
nie je v Zmluve dohodnuté inak.
AVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia nazźlklade novozistených skutoěností.

j1.1Ż.2018
- Súhlasí s vydaním rizemného ľozhodnutia na stavbu,,Býový dom HRON 35"

23. obec Miloslavov. závŁné stanovisko ě. 4043/20l9lKK zo dňa 24'09.2019:
_ súhlasí s vydaním stavebného povolenia pľe stavebný objekt: 50.06 Komunikácie a spevnené

plochy.

20|9/0|896I zo dřn28.1l.2019 :

- Vykonať skn-ývku humusového horizontu polhohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpeéiť
jej hospodáľne a úěelné využitie na základe vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu,

schválenej v bode II. tohto ľozhodnutia,
- Zabezpeéiť zźkladnű starostlivosť o pol'nohospodársku pôdu odňatu ýmto rozhodnutím aź do

ręaliztrcie stavby, najmä pred zabuľinením pozemkov a porastom samonáletu drevín'

25. MV SR oRPZ v Senci.oDl. č. oRPZ-SC_oDI-2_145/2019 Zo dňa 16.12.2019 :

oDI posúdilnazźlk|ade Vašej žiadosti obsah predloŽenej pľojektovej dokumentacie stavby,,Býový
dom rĺRoN 35 _ trvalé dopravné znaěenie" stavba v obci Miloslavov, p.ě. 135/163 , |351164, 1351165,

l35 13, k.ú. Miloslavov, okres Senec.
oDI po úprave výkresovej časti a úprave dopľavného znaćenia s predloženou pľojektovou

dokumentáciou pre úěely stavebného konania súhlasí, pľičom si neuplatňuje żiadne pľipomienky'

oDI v súlade so zákonom NR SR č,' 171/1993 Z. z. oPZv zneni neskorších predpisov, si vyhľadzuje

zźlvazné právo na Zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť
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;ů'łfi.äľJť"::"iľr1Ł':::#]* naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

26' osobitné požiadavkJł'

:ĺ1ľ',il1Ť"'ůľJ'..ý 
pľi ľealizácii stavby dodľžiavat, čistotu a poľiadok podt,a VZN

$ay;rnĺ\je povinný čistit' stavbou znečistené pľÍl'ahlé komunilcácie.Dodávatel' stavby je povinný zabezpečit', aby staveroa -""rrunizmy pľed výjazdom zostaveniska na miestnu komunilĺĺ{ciu boli dôkladne očistené a-nôdochá'd-zalo k jejznečist'ovaniu, čo by mohlo mať zanásledok znĺzenie Ĺezpečnosti cestnej pľemávĘ.Pľi úprave teľénu je potrebné dbať na ,r., 
?.by nedošlo ŕposma"rriu už vybudovanýchinžinieľsĘch sietí' Takisto je pľi realizásií .ž"-oy"ľ, p.íc potľeľné dbať na to, abynedošlo k poškodeniu_okolo siojacich budov či prípadnériu nu"us"oiu ich statiky.Stavebník zabezpečí počas výstavby pľĺeĺežnĺ fotodokumentáciu zhotovovaniapľedmetnej stavby.

V konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania ani dotknutých oľgánov

odôvodnenie
Stavebník: JV-REVIZ s'r'o. Bellova 108/206l,83l 01 Bratislava' IČo: ąo O3l82l (nazákladeNájomnej zmluvy ::9:ľ??:1.2018), yzast' DJ engineering.s.ľ.o., Kľajná 23, g0o 42 DunajskáLužná podal dňa 23-'l0'20|g nu tunájsĺ stavebný ú."ä;;;;ř o vyáanie-stu*Ĺner'o povolenia prestavebný objekt: ,, S0'06 Komunikácie"aspevnené plochy" na po_zemkoch parc. ě. 135/3,l35l163,135/164' k' ú' Miloslavov, ktorý je súčasťou 

"tuuuy',Byiáuy 
jo* HRoN 35,,, doloŽenú projektovoudokumentáciou stavby pre stavebné povolenie, ,ipíu"őiurł,indpovedným projektantom: Ing. ottoTokár' ľeg' č' 5544*12',.l:'_"ľ."é stävby TTK s.ro., goo izMilo.luuou 472, overenej v stavebnomkonaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súěasť ĺohto ľozhodnutia.

Vlastníkom pozemkov parc. č. 135/3, 1-35/163, 135/164, k. ú' Miloslavov je spoločnosť ZETINTEGRA' spol' s r'o', Alžbetin Dvoľ 1452, g00 ł2 lvÍiioślavov - podl,a LV č. 2492. Stavebnikpreukázal v stavebnom konaní,,iné pľávo* k uvedenýń po""ňL,n dotknuým stavĺou, v zmysle $ 58
;ł]i ;'ffi:ného 

zákona v spojení ś 5 l:l ods'1 staíebÄeno_rátonu, a to Nájomnou zmluvou zo dňa
Dňom podania žiadosti bolo zaěatéstavebné konanie o povolení stavby.Zač'atie konania o.povolení stavby bolo oznám"ne ĺ8a.tnĺkom stavebného konania, dotknuýmorgánom a organizárciám oznámenĺm ĺ ' ąsog-t7 3 6/201g/Y\K ,Á aĺu 20 'l I .20lg 'Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané ' Ro"hoanuti" o umiestnení stavby pod ěj. SÚ_2486 /20 19 /I<K zo dňa 27 .02.20 19, právJplatné aĺa z l.ol'źoíg.
Stanoviská a požiadavky účastníĹov känania a dotknudch o.genou, uplatnené v tomto konaní, bolipreskúmané' skooľdinov ani. a zahrnuté đo podmienok tohĺo .o'Ĺóanutiu. 

^ 
V konaní o povolení stavbyšpeciálny stavebný úrad pľeskúmal žiadosŕ u p.iloz"nj J"ň"äí" zmysle pľíslušných ustanovení $ 58až' $ 66 stavebného zákona pľičom zístil, że..pouol"nĺ._.iuuuí n"uu-aĺ oi'.o'"ne"u"."1né záujmy ani

ľl|lffi,'ln'ánené 
zźnjmy o'tatn:;ch účastníŕov t*""i"' ś"á;e stanoviskĺ L .tuu.unému konaniu

- MV sR ORPZ v Senci,oDl, č' oRPZ-sC-oDI-l_53 3/20l9zo dňa 21.08'2o1g- oÚ Senec, ocĺbor SoŽ3 - úsek oH, ĺ. oÚ-sc-o szP-201g/0l3484zo dňa o3.0g.2o19_ oU Senec' odboľ 
'.:ł|.^ 

ĺsek ŠÝs, .úllu: godlä "ii' s ži ,ak' ě.364/20oą i.ž. ovodách, č.oU-SC-OSZP_2O l 9/0 l 53 5 l /S_3 l /Ke ,o ářru Ż8.l0.2019
- oÚ Senec-odbor'o'* ĺ'"t sý!,1;. oÜ-sc-o sZP-2018/0l8834N-37l/Ke zodňa 28. l2.2ol8- oU Senec, odboľ SoŽP -úsek opári. oU-Sc-oSZP-20l9/|i444NIM zo dňal5.08.2019

iľ#ä:-"odboľ 
SoŽP, úsek PVnZP, vyjadrenie ěj. oÚ-šc-os ZP-2ll8/0lglie-oz-cu zo dňa

- oRÍIazZ v Pezinku čj' oR}IZ-PI<2-20lg/0O203l-2 zo dňa 20.08.2019- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisĹu č,.6611924020 zo dňa26.08'2019_ HYDRoMELIoRÁCIE,š.P., vyjadrenie J ' 6914-2/120/2018 zodňa 11.12.20t8
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- SvP, š.p., vyjadrenie ěj. CS SvP 0ZBA 238llŻ0l9ll zo dňa 16.08.2019
- SPP-distribúcia,a.s., stanovisko č. TDA{S/O396lŻ019lAnzo dřla04.09.Ż0l9
- TÜV SÜD Slovakia s'r.o., odborné stanovisko ev. ě. 7l650l9832l20ĺI9ĺBTloS/DoK zo dťla

21.08.2019
- PROGRES-TS, s.ľ.o.' vyjadľenie zo dřla13.lŻ.Ż018
- Mo SR, ASM Bľatislava, vyjadrenie čj. ASM-50-323'7l20I8 zo dřla I0'lŻ.Ż0I8
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. l46lSIí20l9lKo zo dňa04.l0.2o19
- MICHLOVSKY, spol' s r.o., vyjadrenie č. BA-389Ż/2018 zo dňa 13.12'20|8
- Slovenský zväz telesne postihnuých, stanovisko č,' 200lŻ0l9 zo dřla 03'09.20l9
- KPU Bratislava, záväzné stanovisko zn. KPUBA-20|8|24487-2/10327I|PRA zo dř'a Ż0.lŻ.Ż0|8
- MV SR, SITB, stanovisko č' SITB-OT4-20l8/00l ||3-5Ż4 zo dřla l8.l2'20l8
- nÚvz Bratislava' zétvázné stanovisko č,.]HŻPĺ2480ĺŻOl9 zo dňa l4.0l.20l9
- Agilita vodárenská spoloěnosť, s.ľ.o., vyjadrenie č. oP- l9109/01684 zo dňa l3.09'20l9
- oU Senec- odbor krízového ľiadenia, čj. OU-SC-OKR-2O18/3797-Ż84zo dňa 3l .12'Ż018
_ obec Miloslavov, ztp'dzné stanovisko č)' 4043/20l9lKKzo dřnŻ4.09.Ż019
- oÚ Senec -pozemkový a lesný odboľ, rozhodnutie ěj. OU-SC-PLO-2O19/018961 zo dňa 28'1l.2ol9
_ MV SR ORPZ v Senci,oDl, č. ORPZ_SC_ODI-2-l45/2019 zo dňa 16.12.2019

V konaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania ani dotknuých
orgánov.

Na základe zistených skutoěností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výľoková časť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 120,- Eur podl'a zákona
č).14511995 Zb. o spľávnych poplatkoch, v znení neskoľších pľedpisov.

Poučenie:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7l/1967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších

predpisov, proti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie (ľiadny opravný prostriedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia' odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný rirad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov I 81 .

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opľavných prostľiedkov preskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č,' 16212015 Z.z.).

ľ.A n

Milan Bad'anský
starosta obce

Rozhodnutie sa doľučí :

l. JV-REVIZ s.ľ.o. Bellova1081206l,83l 0l Bľatislava
2. DJ engineeľing s'r.o., Kľajná Ż3,900 42 Dunajská Lużná
3. Známym aj neznámym pľávnickým aĘzickým osobám, ktorých 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 zźlkonav znení neskorších
zmięn a doplnkov a podl'a $ 26 ods. Ż zźlkona č,'7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších

a\

o

/

,/-
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predpisov sa Vyvesí na úľadnej tabuli azverejní na webovom sídle obce Miloslavov po dobu 15 dníPosledný deň tejto lehoý je dňom doruěenia'

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa: q / 7cZł Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Übec F'.{ilosläT.iÜV
Pečiatka, podpis L ,l }"'|";'1l!;'76'ly {iJ! O p"eiutku, podpis
Na vedomic triia4i i':i. Iosiavov

1. JV-REťfzk"i'ľ"q ii-ěfi 3"4ľ' Bđt t 3?1B ĺÝŤ,8 B *,,. lava - ne m á úěinky doručenia2. DJ engineering s.ľ.o., Krajná 23,9OO 42 Dunajská Lužná - nemá účinky doľučenia

Prílohy:
l x overená PD
Zásady pľeberania miestnych komunikácií a veľejného osvetlenia

Na vedomie
1.

2.
aJ.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

IL
lŻ.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
Ż0'
21-

okresný úľad Senec, odboľ SoŽP Senec, Huľbanova 2l,g03 0l Senec
okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova Żl,g03 01 Senec
okresný úrad Senec, odboľ krízového riadenia, Hurbanova 2|,g03 01 Senec
oRÍ\azz, Hasičská 4,902 0l Pezinok
HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vraku nská 29, 825 63 Bratislava 2 l 1

Únia nevidiacich a slabozľäkých Slovenska, Sekulská 1, 84Ż50 Bratislava 4
MV sR, ORPZ-ODI v Senci' Hollého 8, P.o.Box 59,g03 0l Senec
BVS, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s.' Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1

SPP - distribúcia' a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
SVP,š'p.'oZ Bľatislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Hlavná 47,93l 01 Šamorín
Slovak Telekom,a's., Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
Slovenský zv dz telesne postihnuých, Ševčenko v a 79, 85 1 0 l Bratislava
Kĺajský pamiatkový úrad' Leškova 77,81 l 04 Bratislava
RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
PROGRES-TS, s'ľ.o., Kosodrevin ová 44,82l 07 Bratislava
M-osR AsM, Kutuzovova 8,83Ż 47 Bratis|ava3
ľÜv sÜo, Slovakia s.ľ.o., Jašíkova 6,82103 Bratislava

IYJgryoVsKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9,g2l 01Piešťany
MV SR, odbor telekomunikácií, Pribino v a Ż, 8 12 7 2 Bratislav a
Agilita vodárenská spoločnost', s.r'o., Panenská 7, 81l 03 Bratislava
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