
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Cj. D-ó86-9 506lŻ019lKK V Miloslavove 13.01.2020

Verejná vyhláška

STAVEBľÉ povoLENIE

obec Miloslavov, ako pľíslušný špeciálny stavebný úrad pľe miestne komunikácie a úěelové
komunikácie podl'a $ 2 písm. a) bod 3. zákona č,.416/Ż00l Z.z. o prechode niektoných pôsobností
zorgźnov štátnej správy na obce ana vyššie územné celky vznení neskoľších predpisov, podľa $ 3a
ods.4 zákona č:.1351196l Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný
zákon), podl'a $ 120 zźlkona č,.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskoľších predpisov (stavebný zźlkon) a podl'a $ 46 a $ 47 zákonač,.7111967 Zb' o spľávnom konaní
v znení neskorších pľedpisov (správny poriadok), nazák|ade vykonaného konania rozhodol takto :

podl'a $ 66 ods.l stavebného zákona vspojení s $ l0 vyhl.MŽP SR č.453/2OO0 Z'z., ktorou sa
vykonávajú n iektoré ustanoven ia stavebného zákona

povol'uje

stavebný objekt i ,, so 01 Komunikácie a spevnené plochy..
ktoý je súčasťou stavby : ,,Technická infraštruktúra obec Miloslavov, lokalita RZ l2/II*,

stavebníkom : Juľaj Kvačka, Holíčska 4,851 05 Bľatislava
Andľea Walteľs Kvačková, 900 42 Miloslavov 249

miesto stavby : pozemok parc'č. 426/49, 4261167, 4Ż61107, 426198, 4Ż6192, k.ú. Miloslavov

účel stavby : inžinieľska stavba _ miestna komunikácia

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj
su -tzĺ ĺzol 6-2017 / Cse zo dňa Żl .03 .2o 17, pľávoplatné dřr- 24.O4.Ż0l7 .

1. Stľučný popis stavby:
Predmetom tohto So je projekt komunikácií a dltňdených plôch v časti urbanistickej zóny RZ-lzlII.
etapa (značenie tokality podľa ÚP obce platného v čase vydania DSP) v obci Miloslavov.
Projekt rieši miestne a učelové komunikácie v predmetnej zóne vľátane ich napojenia na okolitú cestnú
sieť. Projekt pľedpokladá ako podmienku sfunkčnenia ciest riešených v tomto stavebnom objekte
vybudovanie ěasti komunikácií vsusednej lokalite Fl-D-ll' Rozsah potrebnej výstavby je zrejmý
zvýkresu C-l, pričom tieto komunikácie majú už toho ěasu vydané právoplatné stavebné povolenie.
Zároveřl pľojekt uvaŽuje s prepojením na miestnu komunikáciu na parcele č,. 4Ż6lŻ55 KN ,,C" k.ú.
Miloslavov. Návrh predpokladá príjazdy k pozemkom o šírke 3m - max. 3,5m. Príjazdy k pozemkom
sa napájajú vždy kolmo na os komunikácie.
Navľhované komunikácie sa priamo nenapájajťl na żiadne cesty III. tľ. a vyššieho rádu, ani nezasahujú
do ich ochľanného pásma, sú len pokľačovaním uŽ jestvujúcich miestnych komunikácií napojených na
nadradenri sieť.

2. Rozdelenie a funkčné paľametľe komunikácií :

Novo ľealizované komunikácie v rámci urbanistickej zóny sú ľozdelené do troch vetiev.
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Do siete veľejných - miestn}rch komunikácií budú zaľadené všetky vetvy : Kl a K2.
Do siete účelových komunikácií bude zaradenávetva K3

vETvA Kl Vetva klje navrhnutá ako miestna komunilĺĺĺcia s celkovou dÍžkou 184,40m.
Komunikáciu možno špecifikovať ako C3_MOU _6,5i30.
Šíľka dopravného priôstoru navrhovanej komunikĺ"i" 1" min. 9,50m.
Šíľka hlavného dofravnéhrr pľiestoľu jě min.ó,Sm.
Šírka prislúchajúceho chodníka 2,0m.
Šírka prislúchajúceho zeleného pásu min. 2,00m
Šírka pomocnéĹo cestného pozemku min. 0,0m.
- Umožnená premávka na komunikácii _jednosmerná
- Na komunikáciu sa napája v km 0,079.9 navetvaK2.

Pozn': Výhľadovo sa tnažuje s d'alším pokľąčovąním komunikácie a jej zokruhovaním na
Cintorínsku uI.

vETvA K2 Vetva K2. je navrhnutá ako miestna komunilĺĺcia s celkovou dĺžkou 118,32m.
Komunikáciu možno špecifikovať ako C3 MoU 

-6'5130.Šírka dopľavného pľiôstoľu navrhovanej kornuniká"ie je min. 9,50m.
Šíľka hlavného dopľavného pľiestoľu jě min.ó,Sm.
Šírka prislúchajúceĺo chodníka 2,0m.
Šírka prislúchajúceho zeleného pásu min. 2,00m
Šírka pomocného cestného pozeľnku min. 0,0m.
_ Umožnená pľemávka na komunikácii _ obojsmerná
- Na komunikáciu sa napája v km 0,074'52 na vetva K3.

Pozn.: Výstavbou komunikácie v rámci tejto stavby dôjde k dobudovaniu MK a ich
vzájomnému poprepójaniu v rómci lokality RZ_L2..

vETvA K3 Vefva K3 je navrhnutá ako účelová komunikácĺa s celkovou dĺžkou 69,ó5m.
Komun i káciu možno špec ifi kovať ako ťlK-ó,5/3 0.
Šíľka dopľavného pľiôstoľu navľhovanej komunikácie je min. 6,00m.
Šírka hlavného dofľavného pľiestoľu 1ó 6,5m.
Šírka prislúchajúceho chodníka 0,0m
Šíľka prislúchajúceho zeleného pásu 0,75m; 0,75
Šírka pomocného cestného pozjmku min' 0,0m
- UmoŽnená premávka na komunikácii _ jednosmerná

3. Napojenie na jestvujrĺce komunikácie :

Novobudované komunikácie budú napojené na komunikácie lokality F_D-l1 a komunikácie budované
v rámci lokality RZ_l l.

4. Pľvky upokojenia dopľavy:
V pľedmetnej lokalite sa upokojenie dopľavy navľhuje pomocou krátkych pľieěnych prahov lzn. Z6bl .

Vzdialenosť jednotlivých prvkov upokojenia dopľavy v lokalite je navrhńutá v zmyile sTN 73 6110
ěl. 1l.4 tab. 18 pre rýchlosť 30 km/h.

5. Skladbavozovky:
. povľch typ ..Aś' - dldždené plochy / prejazdné - Plochy chodníkov pre peších

Skladba vozovky zdlażbového krytu je navrhovaná s ohlädom na predpokladané dopľavné
zaťaźenie pľe funkčné triedy C3 a Dl realizovaných komunikácií v zőne d_o trieay doprávného
zaťaźenia VJ'ahké.
Skladbu vozovky je moŽné poěas realizácie po súhlase projektanta zmeniť s ohlädom na zistené
doplňujúce skutoěnosti pri výstavbe ostatných sietí.
Navľhovaná skladba dlažbového krytu vozovky je :. DL; štvorcová ł); 50mm' sTN 73 613l-1. Ložná vrstva HK, fr.4-8; hr.40 mm5), STN 72 151 l
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Betón* sTN EN Ż06-1C30/37-Xfz,XC2 ,XD3(SK)-C10,4-Dmaxl6-53 hr. 100 mmr)3)
SD 63; Gs;200 mm STNEN 13285
qp21 <. /t-. lnn * Q'T.T\T EI\T ĺ ??e<m

a povrch tvp ..Ę" - dlóždené plochy/pojazdné _ Vyvýšené plochy chodníkových prahov, trieĺla
dopr. zať. V; Účelové komuńikácíe|t.ieou dopľ. iať' v;
Skladba vozovky zd|ażbového krytu je navrhovaná sohlädom na predpokladané dopravné
zaťatenie pre funkčné triedy C3 a Dl ľea|izovaných komunikźrcií v zőne do triedy dopravného
zaťateniaV- l'ahké.
Skladbu vozovky je možné počas ľealizácie po súhlase pľojektanta zmeniť s ohl'adom na zistené
doplňujúce skutoěnosti pľi výstavbe ostatných sietí.
Navrhovaná skladba dlažbového krytu vozovky je:

DL; zámková 4); 80 mm; STN 73 6131-1
Lożnávrstva HK, fr.4_8; hr'40 mm5), STN 72 l5l l
Betón* STN EN Ż06- l C30 /37 -xn,xC2,XD3 (SK)-cl0,4-Dmax l 6-53 hr
Šo or; Gg;200 mm STN EN 13285 ;

tl
. Konštľukčnó pláň2)

tf,
. Konštľukčnd plátr2)

cD2ĺ <.íl-.lnn-'- Q'r\I

490mm
Ed"ťz,.in : 80MPa; Ea"ĺz, *ĺn /Ea"ĺt, 

'in 
( 3,0

160 mmr)3)

580mm
Ed"fz, *in : 80MPa; Ed"Íz, .in /Ed"ft' min ( 3,0

trI\T I ?tas

. Dovľch tvp..c6' _povrchy zvegetačných tvárnic _ Spevnené plochy v pridľuženom dopľavnom
pľiestoľe s možným státím vozidiel

o Dovľch tvp ..I)3'- cestné komunikócie _ Miestne komunikácie, tľieda dopr. zať. V a VI, f.t. Dl
Skladba vozovky je navrhovaná s ohlädom na pľedpokladané dopľavné zaťaźenie pre funkčné
triedy C3 a Dl realizovaných komunikäcií v zóne do triedy dopľavného zaťaženiav- l'ahké.
Skladbu vozovky je možné počas realizácie po súhlase projektanta zmeniť s ohl'adom na zistené
doplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí.
Navľhovaná skladba vozovky je :

. Vozovka - skladba typ D
ACl l obrus.,PMB45/80-75;I;50mm; STN EN 13 108-l
PS; CBP 0,25 kýmŻ; STN 73 6129:2009
ACl6 lożná'; PMB45/80-55; I; 70mm; STN EN 13 l08-l
PS, CBP 0,50 kým2; STN 73 6129:Ż009
SD 63; Gn; 350 mm STN EN 13285 ;

ŠP 3l.5' Go, 100 mm STN EN 13Ż85
, hr. 570 mm

Ed"ť2,.in : 80MPa; Ea"ĺz, 
'in 

/Ea"fl, mĺn ( 3,0Konštrukčnó plón 2)

6. obrubníĘ:
V rámci stavby budú pouŽité dva typy obrubníkov a to ABo 1ool5l25 _ II - parkový obľubník a ABo
l00/l5/Ż5 - cestný obrubník.
Na okĄoch vozovky hľaničiacich so zelenými plochami budli realizované cestné obľubníky. Na
rozhrani vozovky a zeleného pásu bude pouŽiĘý cestný obrubník ( naležato ). V miestach krížení
obrubníka s chodníkmi - prechody pre chodcov je potrebné hľanu obrubníka zníżiť na výšku *0,0 mm.
Na okľajoch spevnených plôch hraničiacich so zelenými súkromnými plochami budri realizované
paľkové obrubníky.
Betónové obrubníky budú osadené do betónového lôżka z betónu STN EN206 -l C2olŻ5-Xc2(SK)-
Cl0,4-D'u*l6 -s3. Minimálna hrúbka lôŽka je 70mm. Betónové cestné obrubníky sú použité vo farbe
základnej šedej (nat)'
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Pľojektant požaduje osadenie obľúb previesť v súlade s požiadavkami STN 73 613l_l najmä čl. 6.3

7. Odvodnenie:
odvodnenie komunikácií v lokalite je navrhované pomocou pozdiŹnych vsakovacích drénov. Projekt

Yýuj! so zadlźňdením vsakovacieho dľénu dl. max 3m pre jeden rodinný dom . V pľípade vaesej
dlžky je potrebné riešiť odvodnenie vozovky v danom mieste náhradným spôsobom. Vsakovací dréň
budc mať ľozmer ( šx lr) 0,6x l,ltrr abutlc vysLlaný geotextíliou. ( pozri výkľesy rezov ) PouŽitá
geotextília musí zabezpečiť dostatočnú priepustnosť vody' ale zároveň je jej účelom vymedziť objem
dľénu a zamedziť zahlineniu z okolitého podloŽia.

8. Cestné značenĺe:
Doěasné - nenavľhuje sa.
Trvalé - V lokalite bude osadené zvislé znaěenie - typy- apolohy značiek sú zrejmé zvýkresu C_13.
Všetky zvislé dopravné značky budú osadené na stĺpiky. Všetky nosné pľvky značenia musia
vyhovovať poŽiadavkám normy STN 73 14 0l. Značky musia bý'upevnené tak, aby vplyvom
poveteľnostných podmienok a dopravy nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu,
posunutiu, pootočeniu a pod. osadené zvislé dopravné značenie bude v základnom rozmeľe'
Vodorovné značenie sa v lokalite navľhuje realizovať nástrekom, ide o značky Y 6b a Zła.

9. Statická dopľava:
V lokalite RZ_lzlII'je povolené státie motoľových vozidiel výluěne na súkromných parcelách (mimo
dopľavného pľiestoru verejných komunikácií). Pri povol'ovaní jednotlivých RD realizovaných v rámci
lokality sa vyžaduje vybudovanie min 3 ks parkovacích stání pre vozidlá sk' o1 na pozemku investora
_ prislúchajúcemu k pľíslušnému RD.

Pľe uskutočnenie stavby sa podl'a $ 66 ods.2 SZ stanovujrń tieto zńväzné podmienky:
1/ Stavba sa bude realizovať podl'a pľojektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie'
vypracovanej v IIl20l8 zodpovedným pľojektantom: Ing. otto Tokár, reg. č' 5544*IŻ, Pozemné
stavby TTK s.r.o., Slnečná 472,900 42 Miloslavov' overenej v stavebnom konaní o povolení stavby,
ktoľá tvoľí neoddelitelhú súčasť tohto ľozhodnutia. Każdá zmena oproti schválenej projektovôj
dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom'
2l Pred zač,atím stavebných pľác je nevyhnutné podrobne vyrýčiť všetky inŽinierske siete na
dotknutom pozemku ako i pľil'ahlých' stavebnou činnosťou dotknutých paľcelách. Za správnosť ako
i kompletnosť vyĘýčenia inžinieľskych sietí v plnej miere zodpovedá investor.
3/ Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznámi názov zhotovitel'a stavby
do 15 dní odo dňa skoněenia výberového konania a doloží na stavebný úrad oprávnenie zhotovitelä na
uskutoěňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods' 1. stavebného zźlkona.
4/ Stavebník je povinný písomne oznámiť zač,atie stavby ($ 66 ods.2 písm.h/ SZ)'
5/ Stavba bude dokoněená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6/ V prípade, ak termín nebude môcť byť dodrżaný, stavebník pożiadao pľedĺženie doby výstavby'
7/ So stavbou možno zač,ať aż po nadobudnutí právoplatnostitohto rozhodnutia.
8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 SZ). Platnosť stavebného povolenia je možné preaĺziť na žiadosť
stavebníka podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoĘ jeho platnosti. Stavebné povolenie
a rozhodnutie o pľedÍženíjeho platnosti si závťľzné'ajpre právnycň nástůpcov konania ($ 70 ŚZ).
9/ Stavebník zabezpeěí výýěenie pľiestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vyĘýčení
priestoľovej polohy stavby ($ 75a ods.4 stavebného zákona).
10/ Stavebník je povinný na viditelhom mieste stavbu označiť štítkom ''Stavba povolená'' s týmito
údajmi : nźuov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitelä; meno koordinátora bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; teľmín zač,atiaa dokoněenia stavby;
11/ Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa pľípravných prác aŽ do skončenia
stavebných prác ($ 46dsZ).
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l2lPo celú dobu výstavby musia bý zabezpeěené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autoľský dozor pĄektanta.
13/ Stavebník musí zabezpeěiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe kdispozícii stavebným
úradom oveľená projektová dokumentácia stavby, pľávoplatné stavebné povolenie a stavebný denníŘ.
14/ Pri realizácii stavby musia bý'v zmysle $ 43e stavebného zttkona dodrŽané všeobecné technické
požiadavky na výstavbu, vrátane všeobecných technických poŽiadaviek na stavby uźívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie (vyhl.č:.532lŻOO2 Z.z., ktorou sa ustanovujri
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technick1ĺóh
požiadavkách na stavby użívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)'
15/ Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infľazvuku a vibľácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v Životnom pľostredí.
16/ Stavebnú ěinnosť' ktorá svojimi účinkami obťažuje okolie a je zdľojom hluku' otrasov a prachu,
možno vykonávať len vpracovných dňoch vpondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
av dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné pľávo na primeraný odpočinok apriaznivé Životné
pľostredie v zmysle zákona č,' 46011992 Zb. v znení neskorších pľedpisov.
17lPri uskutočňovaní stavby musia bý'dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR č. 147l20l3 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri stavebných prácach aprácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoných pracovných ěinností'
18/ Stavebník zabezpeěí na stavbe dodrŽiavanie ztlkona č,' 5Ż5l199O Zb. vzneni neskoľších zmien
a doplnkov, o poŽiamej ochrane.
19/ Stavebníkzabezpeěí dozor na stavenisku po ukončení prác z hl'adiska protipožiarnej ochrany, aby
počas nepľítomnosti pracovníkov na stavbe nevznikol poŹiar'
20/ Stavenisko musí spĺĺať všetky technické požiadavĹy v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zttkona.
2ll Pri výstavbe musia bý' pouŽité vhodné stavebné výrobky,, ktoré budú spĺĺať harmonizované
podmienky podl'a Naľiadenia Európskeho parlamentu a Rady gu ĺ.losĺz0l1, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zź'k. č,' l33/20l3 Z' z'
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiých výrobkov a mateľiálov.
2Żl Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutel'nostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby zabezpeěíť vytvorenie taŘ1ĺch
opatľení, ktoĘými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na Životné prostredie.
Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou zneěistených verejných
komunikáciách a verejných priestranstvách a dokončovanie stavby zabezpeěiť bez porúšónia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
23l Stavebník bude mať zaľiadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktoqým
má vlastnícke alebo iné pľávo.
24l Stavebník je povinný odviezť stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení
odpadu predloŽí na oU Senec - odboľ staro-stlivosti oŻP, odpadové hospodárstvo; ku kolaudácii
pređložÍ stanovisko OÚ Senec, odboľ SoŽP, úsek odpadového hospôdársĺa v kolaudačnom
konaní.
25l V pľípade nálezu kultrirne cenných predmetov' detailov stavby alebo chránených ěastí príľody ako
i archeologických nálezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému oľgánů.
Ż6/ v pľípade nevyhnutného výľubu drevín alebo kľoviých poľastov, ak budú dotknuté r'.ýstavbou,
pożiadať v zmysle $ 47 ods. 3 zźtkona č). 543/Ż00Ż Z.z' o ochrane prírody a kľajiny príslušný úrad
o súhlas na ich výrub.
27l Dokončenú stavbu moŽno uŹívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoľé stavebník
požiada príslušný stavebný űrad.
28/ Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady pľimerane podlä $$l7,l8 vyhl.MŽP SR
č,'45312000 Z.z', ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, najmä certifikáĘ
a atesý zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov, výsledky predpísaných skúšok a revizií
podľa osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke, porealizačné
zameranie stavby, odovzdávací/pľeberací protokol.
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Ż9l Dodrźať ,,Zásady prebeľania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ dřn 04.05.2015 uznesením č'. 66lŻ0ls, doplnené oZ dňa
27.04.20L7 uznesením č.. 4sĺ20I7 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
16.08.Ż017" ( pľíloha ľozhod nutia).
30/ Kolaudácia stavebného objektu komunikácií je podmienená vybudovaním a skolaudovaním
verejných inžinieľskych sietí vodovodu, kanalizácie, vypúšťania odpadových dažd'ových vôd do
podzemných alebo povrchových vôd, NN ľozvodov a Vo, nachádzajlicich sa v komunikáciách.
31/ Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby pľedložit' zameľanie geogľafickej osi ulice (
ustanovenie $ 3 ods. 5 zákona č,. l25l20l5)'
32l Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov a organizácií :

l TVÍ\,/ ŚŘ ÔŘp7 lr Śpnni í)nl ň ŕ)pp7-cí--í.)F\T 1-A11l1^1o -^ 'lř. 1A Í|Á 1^1o'

okresný dopravný inšpektoľát súhlasí s pľedloženou projektovou dokumentáciou za splnenia
nasledovných podmienok:
- Ziadame v realizačnom projekte nevykresl'ovať stavebné osové čiar},,komunikácií. ale len príslušné
VDZ.

- odstupy oplotení pozemkov musia byť riešené v súlade s STN 73 6056 (bod č' 18), tak, aby bol
zabezpeěený nźieżiý rozhläd pri vychádzaní zpozemkov na komunikáciu _ Žiadame stavebný úrad.
aby pri povolbvaní oplotení striktne zabezpeěil dodržanie uličnej ěiary. tj' 2.0 m od okrajgr vozovky.

- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v súlade s požiadavkami STN 73 6102
o rozhl'ade v križovatkách,

- objekty meracích zariadení inŽinierskych sietí požadujeme umiestniť na hranici dopravného priestoľu
komunikácií,

- chodníky požadujeme riešiť bezbariéľovou úpravou v mieste styku s komunikáciou v súvislosti
s pohybom telesne a zrakovo postihnuĘých osôb, v zmysle právnych noriem atechnických predpisov
(vyh láška ě. 9 / 2009 Z.z., vyhlźśka č;. 532 l 2002 Z.z'),

- pre potreby každého z rodinných domov musia bý' navrhnuté minimálne 3 paľkovacie miesta na
státie na vlastnom pozemku, z tohto počtu bude jedno miesto uľčené pre návštevy v zmysle STN 73
6110lz2 (do celkového poětu môŽme zaráúať aj garźžové státie),

- toto stanovisko nenahrádza povolenia iných správnych a dotknuých orgánov a organiztĺcií a p|ati 6
mesiacov od vydania' Akákol'vek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok neplatnosť
stanoviska ODI SC,

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

- Investoľ pred zaěatím stavebných pľác zasahujúcich do dopravného priestoľu pril'ahlých
komunikácií, je povinný pľedložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravné
znaěenie, na tunajší oDI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pľed jeho zaěatim,

- TDZ, żiadame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 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 počas prác, najneskôr 24 hod. pľed začiatkom osadenia DZ.

- oDI Senec žiada, aby bol včas infoľmovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou
stavbou a aby bol včas prizvaný ku kontrole použitia resp. osadenia dopravného značenia.

Doporučujeme príslušnému stavebnému a obecnému úradu. aby rozvojové poplatky. vyberané obcou
na zák|ade Zźtkona č,. 44'712015 Z.z. v aktuálnom znení- boli oouŽité na doľiešenie technickei
infraštruktúry v danej lokalite napr. dobudovanie chodníkov a zvýšenie tak bezpeěnosti chodcov ako
aj obyvatelbv obce.
K použitiu odsúhlaseného trvalého a dočasného dopravného značenia je potrebné vydať uľčenie ($ 3
.7Al.^-^ x 11E11írZí 7L\ ;:^,{^*^ -^^l^+, l. Ĺ^-^ ''.'^l^_x-'' x:^l'.

okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje pľávo v spolupľáci s dotknut'ými orgánmi
a organizáciami v pľípade potreby riešenia aktuálnej dopravno - bezpečnostnej situácie v danej
lokalite na prípadné Zmeny, úpľavy alebo doplnenie tohto stanoviska.
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Po preskúmaní žiadosti anazźlklade doručených podkladov podlä $ 99 ods' l písm. b) bod 2.zákona
o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie:
nemá námietĘ pľoti realizácii pľedmetnej stavby'
1' Pľi realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č,.79l20l5 Z' z. oodpadoch asúvisiace
všeobecne zźxazné pľávne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikaiúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je pľávnická osoba
alebo fuzická osoba - podnikatel', pre ktoľú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre
ýzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

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

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovať a zhromażd'ovať výriedené
podl'a dľuhov odpadov a poddruhov ( katalógových čísiel uvedených vo vyhláške ľvĺŻp SR č'
36512015 Z' z') ktorou Sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpeěiť pred znehodnotením'
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom azabezpečiť spľacovanie v zmysle hierarchie
odpadového hospodáľstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému
úradu, odboru starostlivosti oživotné prostredie vzmysle $ 14 ods. 1 písm. Đ ag) zttkona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MŽP SR č,.36612015 Z' z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zęmina a iný pľirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác použije na účely výstavby v pľirodzenom stave na mieste' na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad' Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné na|oŹiť v súlade so zákonom
o odpadoch.

7. Investoľ (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 záhrad
a paľkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknuých zľea|izácie stavby a ich
nás|ednom spľacovaní oprávnenou osobou, pľe účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle $
99 ods. 1 písm. b) bod 5 zźlkona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zźlkona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely
stavebného konania podl'a ztlkonač,. 50l1976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znęni
neskorších predpisov, nęnahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podl'a predpisov o správnom
konaní.

3. oÚ Senec- odbor SoŽp - úsek ŠVS. súhlas oodl'a ust. E Ż7 zák. č..36412004 Z o vodách. č.oU-
SC-OSZP -Ż0 19 l 0093ŻŻ l S -2l lKe zo dňa 07. 0 8.20 1 9 :

l. Dodržať podmienky: stanoviska okresného úradu Senec' odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku štátnej ochrany prírody a krajiny zo dňa Ż|.ll'2018 pod číslom oU-sC-oSZP-
Ż0l8/l790ŻlvlM' úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dř,laŻ9.0l.2019 pod číslom
OU-SC-OSZP-2018/018373, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dťla l7 '1Ż'2018
pod číslom OU-SC-OSZP-2018/0l8l04-002-Gu, na okresný úrad doľučené dňa 06.08'2019.

2. Dodrżať podmienky ľozhodnutia o umiestnení stavby pod ěíslom sÚ-sztĺzol6-Ż017lCse zo dřta
Żl.03'Ż017 vydané obcou Miloslavov, na okresný úrad doručené dňa Ż0.06'Ż0|9.

3' Dodrźať podmienky Slovenského vodohospodáľskeho podniku, ś.p', oZ Bratislava, Spľáva
vnútorných vôd Šamorín, Bratislavská 47,931 0l Šamorín pod číslom cS SVP oZ BA
993/2018/82 zo dťruŻ6.1l.2018, na okľesný úrad doľučené dňa 06.08.2019'

4. Dodľžat' príslušné ustanovenia zálk č'. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zálkona SI\R č.
372/1990 Zb. o pľiestupkoch v znenÍ neskoľších pľedpisov (vodný zákon), vzhl'adom k tomu,
že sa záujmové územie nachádza v chľánenei vodohospodáľskei oblasti ŽitnÝ ostľov, je
možné činnosť vykonávat' len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povľchových
a podzemných vôd a pľeto je potľebné dodľžat' podmienky $ 31 a zákona č,. 305120Í8 Z.z.
o chľánených oblastiach pľiľodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnenÍ niektoľých
zákonov.
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5. Do vsakovacieho systému môžu byť zaristené len vody z povľchového odtoku, pľi ktoľých sa
nepredpokladáł, že obsahujú látky, ktoľé môžu nepľiaznivo ovplyvnit' kvalitu povľchovej
vody a podzemnej vody v zmysle Nv sR č. 269120|0, ktoým sa ustanovujú požiadavĘ na
dosiahnutie dobrého stavu vôd a po predchádzajúcom zisťovaní (záveľečná hydrogeologická
správa podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods. 4 vodného zákona).

6. Budrĺ dodľžané ochľanné pásma jestvujúcich inžinieľskych sietío ľesp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastníkov ĺ pľcvádzkovatel'ov

7' Projektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania dokumentácie podl'a $ 45 ods. 2 Stavebného zĺlkona a aj za jej realizovatelhosť.

Tento srihlas nie je rozhodnutím v spľávnom konaní a podlh ust. $ 73 odst. l8 zák.č,' 364lŻ004 z.z. o
vodách v znení neskorších noviel sa považuje zazáväzné stanovisko v zmysle $ l40b zétk. č,' 50ll976
Zb. (stavebný zźtkon v znení neskorších noviel)'
Súhlas je podkladom pľe stavebné konanie. Nenahľádza povolenie na uskutočnenie vodných
stavieb podl'a ust. $ 26 zá,Jr č.. 36412004 Z.z. o vodách. Jeho platnost' zaniká, ak stavebné konanie
nezačne do jedného ľoka od vydania súhlasu.

zo dřla21.l1'Ż018:
l. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného űzemia obce a v űzemí, pre ktoré platí pľvý stupeň ochľany
v rozsahu ustanovení $ 12 zákona.
2'kealizácia stavby nepredstavuje činnosť podl'a zákonav území zakázani.
3' Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej anidruhovej ochľany '
4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného űzemia obce sa podl'a zźtkonavyžaduje súhlas na výrub stľomov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo výške l30 cm nad zemou akľovitých porastov svýmerou nad 20 mŻ,
o súhlase na výrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákonaje pľíslušná rozhodnúť obec Miloslavov oľgán
ochrany prírody a krajiny.
5' V pľípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana prírody
- ošetľovanie, udržiavanie aochrana stľomovej vegetácie, bod 4.l pri stavebných pľácach sa drevina
chľáni celá (koľuna, kmeň, koreňová sústava) pľed poškodením. Pľi poużívaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.
ó. Popri komunikácii ponechať dostatočný široký pás na za\oženie technickej zelene s rešpektovaním
ochranných pásiem inžinierskych sietí.

20l8/0l8l04-002-Gu zo dňa 17.12.2018 :

Po pľeštudovaní predloŽených podkladov okresný úľad Senec, odboľ starostlivosti o životné
prostredie, konštatuje, Že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kľitéľiá podl'a $ 18 zákona ě. 2412006
Z'z- o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoty podl'a prílohy ě. 8 zákona, preto nepodlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona ě.2412006z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné piostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov'
Záľoveň Vás upozorňujeme, že podlä prílohy č.8 zákona č). Ż4/2006 Z'z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíóh predpisov:
_Pľojekty rozvoja obcí vľátane a) pozemných stavieb alebo ich súboľov (kompleiov), ak
nie sú uvedené v ĺných položkách tejto pľílohy) v zastavanom űľzemí od 10 000m2 podlahovej
plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajú zisťovaciemri
konaniu,

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

6- oRLłaZZ v Pezinku č,j. oRHZ-PK2-20l9l001406-2 zo dňa 12.06'Ż019:
-Súhlasí bez pripomienok.
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Toto stanovisko oľgánu štátneho požiarneho dozoru platí, iba ak stavebník podá žiadosť o stavebné
povolenie (prípadne povolenie Zmeny stavby) podl'a zákona č,.50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskoľších predpisov najneskôr do 30. jűna2019.
Toto stanovisko nenahľádza stanovisko oľgánu štátneho poŽiarneho dozoru pľe konanie nasledujúce
podl'a zákona č,. 50l|976 Zb. oűzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskoľších predpisov a spolu s nami ove.ônou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho
predložiť pri kolaudaěnom konaní.

7 ŚlnrrqL Tplplł^_ o o ené rl cfłnnrriclzrr ň ÁÁĺ 1o?ne< 1 -^ Äř,^ 24. A? 
'Í\ 

ĺ fl.
- Pľe vyznačené záujmové nedôjde do styku so sieťami elektľonických komunikácií (d'alej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Počas ręa|izźrcie stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku č,. 66119Ż085l zo dňa Ż4.O7.20Ig

8' FIYDROMELIORÁCIE.š.p'. vyjadrenie č. 3l20-2ll20120t9 zo dňa 30.05.2019:
Po pľeverení predloŽenej dokumentácie adostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že
v záujmovom území navrhovaného stavebného objektu So.0l Komunikácie a spevnené plochy stavby

',Technická infľaštruktúľa, obec Miloslavov, Lokalita RZ_L}-IL etapa" v k.ú_ Miloslavov
neevidujeme žiadne hydľomelioraěné zariadenia v spľáve Hydromeliorácie, š.p.

o s\/D x^ rrrriąárcnip x i í-c s\/D í\7
^ 

oo?/'nl Ql91 on Äř,- )A ĺl ?nlR
Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou SVP' š'p.,OZ BA, Správa vnútorných vôd Šamoľín
k realizácii uvedenej aktivity má nasledovné zásadné pripomienky' Žiada však:

1. Pri realizácii stavby żiadame dodrŹať ustanovenia ztlkona č,. 364lŻ004 Z.z' o vodách a o zmene
zźlkona Slovenskej náľodnej ľady č. 3'7Żĺ1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších predpisov
(vodný zákon).

Ż' Uzemie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova' na základe čoho
požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd.

3. Upozorňujeme na skutočnosť, że v pľípade zaústenia daŽd'ových vôd do podzemných vôd
(vsakovacím zariadením) je v zmysle $ 2l, ods. 1, písm. c), zákona č). 364ĺŻ004 Z.z. o vodách
potrebné povolenie na osobitné užĺvanie vôd, ktoľé vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy'

4. V prípade realizácie vsakovacieho systému do podzemných vôd doporučujeme k projektovej
dokumentácii doplniť aj hydľogeologický posudok, ktoý zhodnotí vsakovaciu schopnosŕ
odvedenia dažd'ových vôd pomocou navrhovaného vsakovacieho systému.

5. Podl'a $ 26 ods. 7 zákona ě. 364lŻ004 Z.z. o vodárch sa na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu
v użívani, zrušenie alebo odstránenie vodnej stavby vyžaduje povolenie príslušného oľgánu
štátnej vodnej spľávy (okresný úrad Senec).

6. Povolenie orgánu štátnej vodnej spľávy na uskutoěnenie, zmenu alebo odstľánenie vodnej stavby
na zák|ade odseku č' 4 s 26 zákona č,. 364lŻ004 Z.z' vodný zźtkon je súčasne stavebným
povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súěasne kolaudaěným rozhodnutím.

l0 SPP-rĺisfľihlic.ia n s sko c. TDAIS/O?R 1 DO.l9/ A'n za rłřlq 7 oÁ 
'nĺ 

o.
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodrżania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pred realizáciou zemných prác ďalebo pred zaěatím vykonávania iných činností, je stavebník

povinný poźiadať SPP-D opresné vyt'ýčenie existujúcich plynárenských zariadení na zźlkladę
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distľibúcia, a.s., Sekcia údržby,
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektľonicky' prostredníctvom online foľmuláľu
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-clistribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho pľevádzky ďalebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m,

- stavebník je povinný oznźlmiť zač,atie prác v ochľannom pásme plynáľenských zaľiadení zástupcovi
pľevádzkovatel'a SPP-D (p. Rudolf Hirner' Íel.č,. +4Ż1 3324Ż3300) najneskôľ 7 dní pred
zahájením p lánovaných prác ;
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- stavebník je povinný zabezpeěiť prístupnosť plynárenských zariadení poěas rea|izäcie ěinností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky'
údrźby avýkonu odborných prehliadok aodborných skúšok opľáv, rekonštľukcie (obnovy)
plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP_D vstup na stavenisko a výkon kontľoly rea|izźrcie
činností v ochrannom pásme plynárenských zaľiadení;

- stavebníkje povinný ľcalizovať výkopové práce vo vzdialerrosti nlenšej ako 2 nl lla kaŽdú stranu od
obrysu existujúcich plynáľenských zaľiadení v srilade s STN 73 3050 až. po pľedchádzajúcom
vyýčení plynárenských zariadení qýhradne ľučne bez poużitia stľojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pľed zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denn íka;

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

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkýia zabezpečené proti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpľavy' ktoré by zmenili jeho
doteľajšie krytie a hĺbku uloŽenia, v prípade zmeny úrovne teľénu požaáujeme vsótt<y zariadenia
a poklopy plynáľenských zaľiadení osadiť do novej úrovne terénu;

- katdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potľubia, musí byť ihned'
ohlásené SPP-D natel č. 0850 l l1727;

- upozorňujeme' že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zaľiadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (sol), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zétkona o eneľgetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,_ €, poškodením plynáľenského
zaľiadenia môže dôjsť aj kspáchaniu tľestného činu všeobecného ohľozenia podlä $ 284 a $
285, prípadne tľestného činu poškodzovania a ohľozovanĺa prevádzĘ všeobecne prospešného
zariadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákonač,.30012005 Z.z'Trestný zákon'

- stavebníkje povinný prirea|izácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákonao energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne zźlväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise
zvýýěenia plynárenských zariadení ataktież ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP)
najmä STN73 6005,73 3050,TPP90601, ?0002,

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

_ stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenostiv zmysle sTN 73 6005 a TPP 906 0l;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o eneľge|ike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

osoBITNÉ PoDMIEIrIKY:
- Rešpektovat'všetĘ existujúce plynáľenské zaľiadenia v zmysle platnej legislatĘ

ĺĺ pRÔŕlRtrŚ-l'Ś cĺ^ ł'enie za Äňą 1Á .08 ,nt o.

S ýstavbou súhlasíme za podmienok plne ľešpektovania existujúcej veľejnej telekomunikačnej
siete KDS (káblového distribučného systému) a plne ľešpektovania jej ochranných pásiem a za
podmienok splnenia zákonných podmĺenok na výstavbu dané platnými zákonmi SR.

1. Projektovú dokumentáciu (d'alší stupeň) żiadame doplniť o vzorové rezy I<riżovania a súbehu
so sieťami KDS a doplniť aj o zákľes siete KDS. orientačné zakreslenie KDS (hlavnej trasy)
sme vykonali do predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem prípojok
k jednotlivým objektom, ktoľé sú riešené individuálne a ktoré je potrebné tiež rešpektovať.
Stavebníkje d'alej povinný vykonať azabezpećiť všetky objektívne účinné ochranné opatrenia
a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej
siete KDS, spoloěnosťou PROGRES-TS, s.r.o. (d'alej len PROGRES) a to najmä:

2. Pred začatím prác je potrebné si objednať priestorové výýčenie sietí a zariadeni písomne na
adrese: PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodrevinová 42,82l 07 Bratislava, min. l0 pracovných dní
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pred požadovaným termínom vyĘýčenia, podl'a rozsahu a druhu vyt'ýěenia. Pre vyĘýěenie
optického vedenia je potľebné zabezpeěiť aj geodetické zameranie siete KDS. K Žiadosti
Žiadamę pľipojiť toto vyjadrenie.

3. Je potľebné zas|ať písomnú informáciu o plánovanom termíne začatia prác, najneskôr l0 dní
pre zaěatím stavby na adresu PROGRESu.

4. Je potľebné dodľžat' ochľanné pásma podl'a ust. $68 zttkona č,.35lĺŻ011 Z.z. apľíslušných
noriem STN, tzn' že sa nebudú umiestňovať żiadne vedenia aani realizovať żiadne stavebné
práce _ výkopy v ochrannom pásme, t'z.n' 0,5 m na každri stranu od osi vedenia KDS a 2 m
do hlbky. Kde to z priestoľových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú realizovať za
prítomnosti pracovníkov PROGRES. o uvedenom budú vopľed infoľmovaní pracovníci' resp'
zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel' člis|e 02l43l 91 Ż51. Podmienkou je objednanie si
technického dozoru u spoloěnosti PROGRES.

5' oboznámiť pľacovníkov vykonávajúcich zemné pľáce svyt'ýěenou avyznačenou polohou
siete KDS, aby pľi prácach v mieste výskytu vedení a zariadení KDS pracovali so zvýšenou
opatrnosťou abezpodmieneěne nepoužívali nevhodné náľadia azariadenia (najmä hlbiace
stroje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pásma vedení a zariadení KDS
vykonáva|i len ručnÝ yýkon!

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moŽnú polohovú odchýlku +30 cm
od skutočného uloženia a vyznačenej polohy.

7 ' overiť si uloženie siete KDS s ručnými sondami (vzhl'adom na to' Že nezodpovedáme za
Zmeny priestorového u ložen ia KDS vykon ané bez nášho vedom ia)

8' V prípade, żę dôjde ku kriŽovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikaěnými sieťami
a zariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred prizvať k ukladaniu a zásypu
pľacovníkov' resp. zástupcov spoloěnosti PROGRES, na tel. č,ísle 0Ż/431 91 Ż5l. Bez
uvedenej prítomnosti nie je moŽn é zásyp vykonať.

9. odkryté časti vedení siete KDs zabezpećiť pľoti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.

l0. V prípade odkľýia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoločnosti PROGRES,
prizvať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PRoGRES' na tel. ěisle 02/431 9125l na
kontľolu pred zásypom (zakrytím).Bez uvedenej prítomnostinie je moŽnézásypvykonať.

ll. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod tľasou KDS, spätný zásyp trasy realizovať
triedeným štľkom, obnoviť značenie ochrannou fóliou, pľípadne markermi.

12' Zabezpečiť dodržanie zákazu zriad'ovania skládok a budovania akýchkol'vek zariadení nad
trasou KDS.

13' Zabezpečiť dodľžanie zákazu prechádzania ťaŽkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana
pľoti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

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

bezodkladne oznámiť každé poškodenia na tel. č,ísle OŻ/4319l 251. V prípade poškodenia
koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý risek kábla medzi dvomi najbližšími distribučnými
skriňami, v prípade optického kábla je potľebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi
optickými spojkami. Predmetné výmeny a súvisiaci s ým náklady sa vykonávajú na náklady
zmluvného dodávatel'a stavebníka. o uvedenom bude stavebník bezodk|adne informovaný.

16. Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach výskytu vedení KDS zásadne g!4g bez
použitia výkopových strojov.

77.Tam, kde nie je moŽné vykonať pretláčanie komunikácie bez moŽného poškodenia už
existujúceho vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopaním.

l8. Nedodľžanie uvedených podmienok ochrany jestvujúcej sĺete KDS je poľušením pľávnej
povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.

l9. Toto vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov odo dňa vystavenia.

l, MÔ sR ÁŚI\ĺĺ Elrqficlą wwiĺrĺrenie ň i ÁsT\í-77-182Dfi1ÁzaÁňą)1 
^1 

1n1Á
S realizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených
podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný
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orgán a stavebný úrad. Spojovacie káblę ani iné inžinieľske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie
sú v priestore stavby evidované.
Vyjadľenie p|ati za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametľoch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.) Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky d'alšie stupne
projektu i pre všetky d'alšie konania. Na jeho zźk|ade je možné vydať územné i vodohospodárske
rozhodnutie a stavebné povolenie. Investoľ (projektant) je povinný doruěiť ho v odpise všetkým
ĺl'alším ĺrrgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteľesované, aby sa zabľánilo d'alšiemu
pľeľokovaniu.

l 3. C)kresnÝ liľarĺ Senec oozemkovÝ a lesnÝ odbor^ tlverlené v č.i'oU-SC_PLo-
)o19l1'1ÁQĄl|fqn za rĺňq )'7 0g 201q
- Vykonať skqývku humusového horizontu pol'nohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpeěiť
jej hospodárne a účelné využitie na zźlklade vypľacovanej bilancie skrývky humusového horizontu,
schválenej v bode II' tohto rozhodnutia,
- Zabezpeěiť základnú staľostlivosť o pol'nohospodársku pôdu odňatú ýmto ľozhodnutím aź do
realizácie stavby' najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

4 RVŚ es wwiqíĺrenieě ))ohl'lĄn)nnn o/I\rĺp zn áňą AR n7 
'n1oK realizácii predmetnej stavby nemáme námietky, pri realizácii stavby żiadame rešpektovať exist.

vodovodné a kanalizačné potrubia vrátane pásma ochrany, v súlade so zák. č,. 44212002 Z.z. - $ 19 ,,o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách". Akákol'vek činnosť v ochrannom pásme našich
zariadení môže byť vykonávaná iba so súhlasom a podlä pokynov pracovníkov BVS.
Trasovanie exist. veľejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalrizźrcie v prevádzke BVS je
znázornené v priloženom výlačku z GIS_u.
Zprilożenej situácie je evidentné,Źeprirealrizźrcii prác dôjde ku kontaktu so zariadeniami BVS, resp.
pľáce budú vykonávané v ich pásme ochľany.
Pri realizácii stavby Źiadame dodržať nasledovné podmienky:

a) Pred zahájením rea|izácie je potľebné exist. podzemné vedenia BVS výýěiť
b) objednávku na vyĘýčenie presnej polohy YH zariadení je možné podať cestou podatelhe na

odbor sluŽieb zttkazníkom našej spoločnosti. K objednávke treba priložiť orientačný zákres
zariadení.

c) Termín zahájeniarealizácie treba oznámiť BVS v dostatočnom časovom pľedstihu
d) Pri zemných prácach nepoškodiť poklopy šachiet, aľmatúr vodovodu a pod'' pri zmene

niveleĘ okolitého terénu treba všetky dotknuté poklopy osadiť do novej nivelety.
Platnosť tohto vyjadľenia je 2 roky.

l5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava. záväzné stanovisko zn. KPUBA-2016/6806-2/15052/PRA zo
dňa29.02.2016:
Súhlasí s umiestnen ím , a reallzáciou predmetnej stavby, ktorá sa nedoýka národnej kultúľnej
pamiatky evidovanej v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom
uzemí,, s podmienkou:
- V prípade aľcheologického nálezu ná|ezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podl'a

ustanovenia $ 40 ods.2 a 3 pamiatkového zttkona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo
Zmeny aŽ do obhliadky KPÚ alebo ním poveľenou odborne spôsobilou osobou'

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

l6. Regionálny úrad verejného zdravotnícwa Bľatislava. záväzné stanovisko č.HŽPl4l2712016 zo dňa
2'l.0l'Ż016:
Sűhlasí sa s návľhom Žiadate|'a na územné konanie stavby ,,Technická infraštľuktúra obec
Miloslavov, lokalita RZ-|Ż/II*, okľes Senec podl'a priloženej PD' s touto podmienkou:
- Pri kolaudácii pľedložiť výsledok laboratóľneho rozboru vzoľky vody znavrhovaného vodovodu'

ktoré preukážu slilad s požiadavkami NV sR č. 354/2006 Z'z., ktorým sa ustanovujú požiadavky
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na vodu určenú na l'udskú spotľebu a kontrolu kvality vody uľčenej na l'udskú spotrebu v znení
NV SR č:.496lŻ010 Z'z..

l7. obec Miloslavov. závŁné stanovisko č. 686-3773/20l9lKK zo dňa 26.06.20l9:
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia pľe stavbu So.0l Komunikácie a spevnené plochy, ktorej
vydanie podlieha špeciálnemu stavebnému úradu pre cestné stavby.

l 8. osobitné požiadavky:
- Stavebník je povinný pľi ľealizácii stavby dodľžiavat' čistotu a poriadok podl'a VZN

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

staveniska na miestnu komunilľáciu boli dôkladne očĺstené a nedochádzalo klej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej premávĘ.

- Pri úpľave teľénu je potrebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinierskych sĺetí. Takisto je pľi realizácií zemných pľác potrebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či prípadnému naľušeniu ich statiĘ.

V konaní nebolĺ vznesené žĺadne námietky účastníkov konania ani dotknutých oľgánov.

odôvodnenie:

Stavebníci: Juraj Kvačka, Holíčska 4' 85l 05 Bratislava a Andrea Walters Kvačková, go} 42
Miloslavov Ż49,ktorých zastupuje Ing. otto Tokár,9O0 4Ż Miloslavov 47Żpoda|i dťľ- 26'11.20t8
na tunajší stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt: ,, So.0l
Komunikácie a spevnené plochy" na pozemkoch paľc. č,' 4Ż6149, 4261167, 4261107, 4Ż6198, 42619Ż,
k.ú. Miloslavov' ktoý je súčasťou stavby ,,Technická infraštľuktúľa obec Mi|oslavov, lokalita RZ
l2lI|*, doloženú pľojektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie, vypracovanú
zodpovedným projektantom: Ing' otto Tokár, reg. č. 5544*|Ż, Pozemné stavby TTK s.ľ'o., Slnečná
472, 900 42 Miloslavov' oveľenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddelitel'nú súěasť tohto
ľozhodnutia.

Vlastníkom pozemkov parc. č' 426149,4261167, k' ú. Miloslavov sú stavebníci _ podl'a Lv č,. 5Ż6.
Vlastníkom pozemku parc. č. 42619Ż je Združenie majitelbv pozemkov Miloslava, Cintoľínska

1263,900 42 Miloslavov - podl'a Lv č,' 745. Stavebník preukázal v stavebnom konaní ,,iné pľávo"
k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2 stavebného zákona v spojení s $ 139
ods.l stavebného zákona, a to Nájomnou zmluvou zo dňa 1Ż'08.2ol9.

Vlastníkom pozemku parc. č' 426198 je Zdrużenie majitel'ov pozemkov Miloslava' Cintorínska
1263,900 42 Miloslavov - podl'a Lv ě. 748. Stavebník preukázal v stavebnom konaní ,,iné pľávo"
k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2 stavebného ztlkona v spojení s $ l39
ods.1 stavebného zákona, a to Nájomnou zmluvou zo dňa 12.O8.2Ol9.

Vlastníkom pozemku parc. č. 4261107 je obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 18l _ podl'a LV č.
440' Na výstavbu komunikácie na predmetnom pozemku má nájomca _ Zdrużenie majitelbv
pozemkov Miloslava, uzatvoľenú Nájomnú zmluvu sobcou zo dřla 19'12.2007. Stavebník má
uzatvorenú Dohodu o príspevku na budovanie infľaštruktilry zo dňa 09.08.2019, ktoľej účelom je
vydanie súhlasu poskýovatel'a, ako stavebníka stavebných objektov inŽinieľskych sietí v lokalite
Ul7l1,Ull/3, k. ú. Miloslavov, s napojením lokality RZlŻ'

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby'
Nakol'ko pľedložená žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby neobsahovala potľebné

náležitosti v zmysle $ 8,9 vyhlášky č:' 45312000, stavebný irad vyzval listom č). D-686l2O19ĺ1/Y''K zo
dřn2Ż'0l'Ż0l9 stavebníka na jej doplnenie a zaroveň konanie listom č,.D-686/20l9l2lKKzo dňa
ŻŻ.0l.2019 pľerušil' Požadované podklady boliv lehote doplnené.

Zaěatie konania o povolení stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknudm
oľgánom a organizáciám oznámením č. 686-8094/Ż019lKK zo dňa Ż3.l0.2ol9.
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Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané : Rozhodnutie o umiestnení stavby pod čj. SÚ-82l/20l6_
2017 lCse zo dňa 2l .03 '2017 , právoplatné dřn Ż4 '04 '2017 '

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknudch orgánov, uplatnené v tomto konaní, boli
pľeskúmané, skooľdinované azahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia' V konaní o povolení stavby
špeciálny stavebný úrad pľeskúmal Žiadosť a priložené doklady v zmysle príslušných ustanovení $ 5-8
aż $ 66 stavebného zźlkona pričom zistil, że povolením stavby nebudú ohľozené verejné zźnjmy ani
pľávonr clľánetlé z:áujrĺly ostatných ričastníkov konania. Svoje stanoviská k stavebnému konaniu
oznámili :

- MV SR ORPZ v Senci,oDl, č. ORPZ-SC-ODI-1-4l7/2019 zo dńa Ż4'06.2019
- oÚ Senec, odboľ SoŽp _ úsek oH, č. oU-SC-osZP-2018/0l8373 zo dňa Żg.0l.20lg
- oÚ Senec' odbor soŽp _ úsek ŠVS, súhlas podl'a ust. $ 27 zźĺ^' č,' 36412004 Z.z' ovodách, č.oU-

SC-OSZP-2 0 l 9 l 009322 l S-21 lKe zo dňa 07. 0 8.20 1 9
- oÚ Senec, odboľ SoŽP _úsek oPaK,č. OU-SC-OSZP-2o18ll7g)}lvIľV-zo dř.laŻl'|1.2018
- oÚ Senec-odbor SoŽP, úsek PVnŽP, vyjadrenie čj.oU-SC-oSZP-20l8/0l8l04-002-Gu zo dňa

17.12.2018
- oRÍłaZZ v Pezinku ěj' oRHZ-PI<2-Ż0l9l001406-2 zo dňa 12.06'2019
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku č,' 6611920851 zo dňa Ż4.07 'Ż0l9
- HYDROMELIORÁCIE, š. p., vyjadľenie č,. 3 l2O -2/ l2o l2o lg zo dňa 3 0.05.20 l 9
- SvP, š'p., vyjadľenie čj. CS SVP oZBA 993l20l8l8Ż zo dřla26.l1.20l8
- SPP-distľibúcia,a.s., stanovisko č. TDAĺS/028llŻ019lAn zo dřla 17.06.2019
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dřn 16.08.2019
- Mo sR, ASM Bľatislava, vyjadľenie č j. ASM-77- l 8212016 zo dřnŻ7 .o1'2016
- oU Senec - pozemkový a lesný odbor, uvedené v rozhodnutí čj.OU-SC-PLo-}o|gl13694lHan. zo

dńa27.09'20|9
- BV9' a.s., vyjadrenie č,.Ż2904l4020l2019lMe zo dňa 08.07.Żo19
- KPU Bratislava, závazné stanovisko zn. KPUBA-Ż016/6806-Ż11slsŻlPRłzo dňa 29'02.Ż016
- RUVZ Bľatislava, závazné stanovisko č,.HżPl41Ż'7/2016 zo dřla27 .01'2016
- obec Miloslavov, záv'azné stanovisko č). 686-37'7312019lKK zo dňa26.06.2O|9

V konaní neboli vznesené żiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania ani dotknuĘých
orgánov.

Na základe zistených skutočností stavebný rirad rozhodol tak, ako znie výľoková časť tohto
rozhodnutia.

Zavydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený spľávny poplatok vo výške l00.- Euľ podlh zálkona
č).l45/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Pouěenie:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č).7111967 Zb' o spľávnom konaní (správny poľiadok) v znení neskoľších

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok)' a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia ľozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad
Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatelhé správnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poľiadku (zákon č,. 16212015 Z.z.).

Milan Bad'anský
starosta obce
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Rozhodnutie sa doľučí :

l. Juraj Kvačka, Holíčska 4, 85l 05 Bratislava
2. Andľea Walters Kvačková, 900 4Ż Miloslavov 249
3' Ing. otto Tokár, 900 42 Miloslavov 472
4' Znźlmym aj neznámym pľávnickým afyzickým 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 stavebnéh o zźlkona v zneni neskorších
zmien adoplnkov apodl'a $ 26 ods. Ż zátkona č,'7111967 Zb' osprávnom konaní v znení, neskorších
predpisov sa vyvesí na riradnej tabuli azverejní na webovom síd|e obce Miloslavov po dobu 15 dní'
Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia.

Potvrdenĺe oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa , /3, /' Z a zo Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Peěiatka, podpis obec Míloslavov Pečiatka, podpis

Na vedomie:

ĺ
tČO:00 304 948 DIČ: 20ŻB66218?

l. Juľaj Kvačka, Holíčska 4, 851 05 Bratislava - nemá úěinky doručenia
2' Andľea Walters Kvaěková, 900 42 Miloslavov Ż49 - nemáúčinky doručenia
3. Ing. otto Tokár, 900 4Ż Miloslavov 47Ż _ nemá úěinky doľučenia

Pľílohy:
1 x oveľená PD
Zásady pľeberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia

Na vedomie:
1. okresný úrad Senęc, odbor SoŽP Senec, Hurbanova Ż1,903 0l Senec
2. okresný úľad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 2l,903 0l Senec
3. oRHaZZ, Hasičská 4,902 01 Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská29,825 63 Bratislava 2l 1

5. Únia nevidiacich a slabozräkých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bľatislava 4
6' MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
7 ' BVS, a.s., Pľešovská 48,826 46 Bľatislava
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bľatislava l
9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 8Ż5 19 Bľatislava
l0. SVP,š'p.,oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Hlavná 47,g3l 0l Šamoľín
l l. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská Ż8,8l7 62 Bľatislava
12' Slovenský zväz telesne postihnuĘých, Ševčenkova 19,85l 0l Bratislava
13. Itajský pamiatkový úľad, Leškova 17 , 8 1 l 04 Bratislava
14. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
l5. PROGRES-TS, s.ľ.o.' Kosodrevinová 44, 82l 07 Bratislava
16. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3

ł,dł'losiil.rpv 181'
rjt}tJ ą'ł lv:. i i ĺ,l s i a v o v
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