
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestĺe 181/1' 900 42 Miloslavov

Č..1. su-ls 42- 4 8 3 0 l202O lKK V Miloslavove 29.06.2020

Verejná vyhláška

STAvBBNÉ PovoLENIE

obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný rirad podl'a s l17 ods.l zákona é.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoľších predpisov (stavebný zttkon), podlä $$
46,47 zákona č,.7I/1967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok), na základe vykonaného konania,
podl'a $ 66 ods.l stavebného ztlkona vspojení s $ l0 vyh|.MŽP SR č.453i20OO Z.z., ktorou sa
vykonávaj ú niektoľé ustanovenia stavebného zákona,

povol'uje

stavbu : ,, Technická infľaštruktúra, obec Miloslavov, lokalita RZ 13lv*

stavebné objekty: So.05 Domové pľípojky NN
so.06 Veľejné osvetlenĺe

stavebníkovi : GRI]NDER MILosLAvov 1, s.ľ.o.' Hviezdoslavovo námestĺe 15,811 02
Bľatislava, lČo: so 194 968 (na základe Zm|űv o nájme pozemkov)

miesto stavby : na pozemku parc. č. l48l1l9, l48/l20, 148/533, 148/535, 148/542, 148/s44,
1481546, 148ll|7' l48l240' 148l28l,, l48l274, l48/I23' 148/284, 1481766, k.ű.
Miloslavov' ( podl'a GP č. 15/2019 zo dřn 06'02.2019, oveľený okresným úradom
Senec, katastrálnym odborom, pod č. j. G l - l 99l19 zo dřn 13 '0Ż.Ż019\

účel stavby : inžinierske stavby (podl'a $ 43a ods.3 písm. i/ stavebného zákona)

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj'
sÚ-ooolzot 9lKKzo dřr- l4.O2'Ż019' právoplatné dňa Ż5.O3.2oí9.

Popis stavebných objektov:

So.05 Domové nrípoikv NN
Predmetom objektu sú prípojky NN na jednotlivé parcely lokality Rzl3lv azmeny pľípojok lokality
RZ-l3lII, vyplývajúce znavýšenia počtu odberov o l0 ks. Prípojky zač,ínajű vdistribuěných
r ozv ádzač,och' konč i a e l ektrom erov,ým i rozvád začmi na parc e lác h.
Zókladné technické údaj e.

Rozvodná sústava
Rozvody nn 3/PEN- 50 Hz,400V/TN-C

ochranné opatrenia pľed zásahom elektrickým pľúdom STN 33 Ż000-4-4l
- samočinné odpojenie napájania čl. 4l l + príloha N2

Prostredie: Pozri protokol č. l/So.05 v technickej správe.
Dôležitost' dodávky el. Energie: Podl'a STN 34 l6l0 : 3



Bilancia príkonu :

Bilancia pre 27 bj (9 RD)- lokalita RZ_l34/
Počet bj. : 27,0

Inštalovaný pľíkon : 658,8

Výpočtové zaťażenie transformovne ľodinnými domami Pp

PP: on Psmax

Beta _ koef. nároěnosti : 0,3

Pp : I 15,5

kw

STN 33 Żl30, prí|ohač,.2

kw

p B

Priemerné zaťaženie od rodinných domov pľe dimenzovanie vetvy:

( Rovnomern é zať ażenie \
Priemerný trvalý odber l bj. vo vetve 4,28

Bilancia pľe 67+10 bj - lokalita RZ-I3/II
Poěet bj. : 77,0

Inštalovaný príkon : 1879 kw
Výpočtové zaťażenie transfoľmovne ľodinnýmidomami Pp :

PP: on Psmax P

Beta - koef. náročnosti :

658,8

1878,8

2

I 15,5

329,5

Ż

KW

KW

kw
kw
KW

B

0'3 STN 33 2130,prílohač,.2

Pp:3Ż9,5 kW

Priemerné zaťażenie od rodinných domov pre dimenzovanie vetvy:
( Rovnomern é zať až'enie )
Pľiemerný trvalý odber l bj. vo vetve 4,Ż8

Celkové zať aŽenia tľansformovne: Pi Pp

Lokalita RZ_l3lV spolu (27 bj)

Lokalita RZ_l3lII spolu (77bj)

Vereiné osvetlenie komun ikácií
CELKOM 2539,6 447,1 kW

Popis navrhnutého el. zariadeniu
Prípojlql NN lokalit.v PZ:] 3/V: V rámci súvisiacej dokumentácie sú v lokalite navrhnuté distribučné
rozvody NN' s rozvádzaěmiR44 ażR45. Z rozvádzač,ov sa napoja káblami NAYY-J elektľomerové
rozvádzač,e s pľíslušným počtom meľaní. Pre rodinné domy s tromi bytovýmijednotkami hraničiace
s verejnými komunikáciami sa osadia rozvádzač,e RE(3E) s tľomi elektromermi, napojené káblami
NAYY-J 4x35. Pľe skupinu domov pľi sűkľomnej komunikácii sa pľed vstupmi na súkromnú
komunikáciu osadia dva elektľomerové rozvádzače RE(6E) so šiestimi meraniami, ktoré sa napoja
káblamiNAYY-J 4x50.
Elektromerové rozvádzače sa osadia na hranici parciel rodinných domov tak' aby bolo možné odčítať
stav elektromeru Z verejne prístupného miesta.
Vývody zrozvádzaěov RE do bytových rozvodníc RB budú riešené vľámci elektroinštalácií
rodinných domov.
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Uprava domových prípojok lokalit}ł RZ I3/II : Vzhl'adom na zvýšenie poětu odberov lokality zo 67 na
77 dôjde k potrebe úprav prípojok NN v miestach navýšenia odberov. Jedná sa o :

. odbery rozvádzač,a R2, kde sa zvýši počet odberov z 8 na 12' osadí sa rozvádzač RE( l2E), zmení
sa kábel na NAYY-J 4x95 a upraví sa istenie podl'a výkresu č.2

. odbery zrozvádzač,ov R4 a R7 pre napájanie paľciel č,' 148ĺ2Ż0 až' l48lŻ90 sa z deviatich zvýšia
na l5' pri parcelách sa osadia rozvádzač,e RE(SE)' napoja sa káblami NAYY_J 4x50 aupľaví sa
istenie v rozvádzač,och podl'a výkr.č,.Ż.

Uloženie káblov: Rozvody nn sa uložia v hĺbke 0,7 m v pieskovom lôžku hrúbky 200 mm. Nad
vedenie sa uloží tehla a ýstrażná folia. Pod komunikáciami a pľed vjazdmi na jednotlivé parcely sa
káble uloŽia do krugovaných rúľ FXKV l l0, do níuty t m vrch chráničky.

50.06 Veľeiné osvetlenie:
Pľedmetom tohoto objektu je verejné osvetlenie častiobce Miloslavov, v priestoľe budovanej lokality.
osvetlenie skl'udnených komunikácií obytnej zőny je navľhnuté ocel'ovými stoŽiarmi výšky 4m
s cestnými LED svietidlami28W.

Zókl adné te c hn ic ké úd aj e.

Rozvodná sústava
Rozvod VO 3/PEN - 50 Hz,4\\V/TN-C

ochľanné opatrenia pľed zásahom elektrickým pľúdom STN 33 Ż000-4-4l
Samoěinné odpojenie napájania' ěl. 4 l 1

Pľostredie: Vonkajšie vplyvy - Pozriprotokol ě.l/So.07
Kategóľia dôleŽitosti dodávky el. energie STN 34 1610 : 3

Bilancia príkonu :

Inštal. príkon Súčasný príkon
P! ( kW) Ps ( kW)

Osvetlenie 0,06 0,06

Popis navľhnutého eI. zariadenia:
V rámci lokality RZ_!3||I je osadený rozvádzač verejného osvetlenia RVo, z ktorého sa káblom
AYKY-J 4x16 napoja dva osvetl'ovacie stožiaľe č,.57 a58, pľe osvetlenie verejnej komunikácie
lokality RZ_I3N ' osvetlenie komunikácie je navrhnuté LED svietidlami 28 w na ocelbvých
osvetlbvacích stoŽiaroch STK výšky 4 m. Výsledky výpočtov osvetlenia s maximálnymi rozostupmi
stožiarov sú v pľílohe technickej správy.
Uzemnenie: Z hl'adiska ochrany pľed bleskom sa osvetlbvacie stožiare uzemnia vodiěom FeZn 30x4,
pripoloŽeným do qýkopov kábloqých ýh. odpoľ uzemnenia Rz Ś l0 o.
Základ-v: StoŽiare sa osadia do monolitických základov' rozmery základov sú uvedené vo qýkrese č.2.
Uoženie kóblov: Káble Vo sú uloŽené v pieskovom lôžku v nových chodníkoch v hibke 0'5 m,
vzelených pásoch do hÍbky 0,7m. Pod komunikáciami apred vjazdami do domov sa káble uloŽia do
rúr FXKV 90 v hlbke 1m vľch rúry. Uzemňovací vodič sa uloží na dno výkopu azasype zeminou

Zánäzné podmienky pre uskutočnenie stavby, uľčené podl'a $ 66 SZ :

1. Stavba sa bude realizovať podl'a projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom
konaní' ktoľú vypracoval v l0l20l9 zodpovedný projektant: Ing' Vladimír Vyšný, reg. č. 4004*A2,
VV Pľojekt s.r.o'' Pod Rovnicami 7,84l 04 tsratislava, overenej vstavebnom konaní, ktorá tvoľí
neoddelitelhú súčasť tohto ľozhodnutia. Każdá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí byť vopred odsúh|asená stavebným úradom.
2. So stavbou možno zač,ať aż po nadobudnutí pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby ($ 66 ods.3 písm.h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeěí vyýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pľi kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vyĘýčení
pľiestorovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zákona).
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5. Pred začatím stavby stavebník zabezpeč,í vyqýčenie existujúcich podzemných inžinieľskych sietí ich
správcami.
ó. Stavebník je povinný na viditel'nom mieste stavbu označ,iť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : nźuov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitel'a; meno koordinátoľa bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín začatia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V pľípade, ak termín nebude môcť byť dodržaný, stavebník poŹiada o predlŽenie doby výstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked'
nadobudlo pľávoplatnosť ($ 67 stavebného ztkona). Platnosť stavebného povolenia je możné predĺziť
na Žiadosť stavebníka podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoý jeho platnosti' Stavebné
povolenie a rozhodnutie o pľedlžení jeho platnosti sű ztxázné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zákona).
10. Stavenisko musí spĺRať všetky technické požiadavky v zmysle $ 43iods.3 stavebného zélkona.
11. Pľi realiztrcii stavby musia byť v zmysle $ 43e stavebného zźlkona dodržané všeobecné technické
požiadavky na výstavbu, vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby uŹivané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie (vyhl.č:.532lŻ002 Z'z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby uźívané osobami s obmędzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí arodiny SR č.14712013 Z.z.vznení neskoľších predpisov, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti a ochrany zdravia pľi stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na v'ýkon niektoých pracovných ěinností.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznámi nźuov zhotovĺtel'a
stavby do 15 dní odo dňa skoněenia výberového konania a doloŽí na stavebný úrad oprávnenie
zhotovitel'a na uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.l. stavebného zákona.
14. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác aŽ do skončenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorský dozor pľojektanta.
16. Stavebník musí zabezpeč,iť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe kdispozícii stavebným
úradom oveľená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
17. Pľi výstavbe musia by' pouŽité vhodné stavebné výrobky,' ktoré budú splňať harmonizované
podmienky podlä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č,.305120l1, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zźk. č,' l33l20|3 Z. z'
o stavebných výrobkoch a o Zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloŽí
doklady o vhodnostipouŽiých výľobkov a materiálov.
18. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z'z., ktoľou sa ustanovujú podľobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibľácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí.
19. Stavebnú činnosť, ktorá svojimi účinkami obťažuje okolie a je zdrojom hluku, otľasov a pľachu,
možno vykonávať len vpracovných dňoch vpondelok aŽ piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ristavné právo na primeraný odpočinok apriaznivé Životné
prostredie v zmysle zákona ć. 460l |99Ż Zb. v znení neskorších pľedpisov.
20. 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 zabezpeěiť vytvorenie takých
opatrení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
Stavebník je povinný počas výstavby udrŽiavať čistotu na stavbou znečistených verejných
komunikáciách a veĘných pľiestľanstvách a dokončovanie stavby zabezpeč,iť bez poľušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
22. Stavebník je povinný odviezť stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu predloŽí na oÚ Senec _ odbor starostlivosti oŻP, odpadové
hospodárstvo; ku kolaudácii pľedloží stanovisko oÚ Senec, odbor soŽP, úsek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
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23. v prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo kroviých porastov, ak budú dotknuté výstavbou'
poŹiadať v zmysle $ 47 ods. 3 zákona č,. 5431200Ż Z.z. o ochrane prírody a kľajiny pľíslušný úrad
o súhlas na ich výrub.
24.Y prípade nálezu kultúrnę cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí príľody ako
i archeologických nálezov, tento nález ihned'ohlásit'stavebnému úradu alebo príslušnému orgánu.
25. Dokončenú stavbu možno uźívať len na zźlk|ade kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník
pożiada príslušný stavebný úrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady primeľane podl'a $$ l7,l8 vyhl.MŽP SR
č:'45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajri niektoľé ustanovenia stavebného zákona, najmä certifikáý
a atesý zabudovaných stavebných ýrobkov a materiálov, výsledky pľedpísaných skúšok a revízií
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke, porealizačné
zameľan ie stavby, odovzdávac í/preberací protoko l.
27.Y prípade, ak bude novobudované veľejné osvetlenie odovzdané do spľávy a majetku Obci
Miloslavov, požadujeme v pľojekte stavby pľe realizáciu ľiešit' veľejné osvetlenie s použitím
úspoľných typov svietidiel s elektľonicĘm pľedľadníkom a LED svietidlom, s prepočítaním
počtu svietidiel na noľmou stanovené množstvo.
28. Dodľžať ,,Zásady pľebeľania miestnych komunikácií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ đřla 04.05.2015 uznesením č. 6612015, doplnené oZ dńa
27.04.2017 uznesením č. 45lŻ017 a úpravou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
16.08.2017" ( pľíloha ľozhodnutia).
29. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov :

)q 1 7Áneĺlaąlanlenqká rlisfrihnřnÁ q zodňa 1 lts s )n o.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu:
Miloslavov, Technická ĺnfraštľuktúľa, lokalitaRZ_L3N v rozsahu: so.04 - Rozvody NN, so.05
- Domové pľípojĘ NN, Investoľ: GRUNDER MILosLAvov 1, Hviezdoslavovo nám. 15, 811
02 Bľatislava podl'a predloženej projektovej dokumentácie zaýchto podmienok:
1. objekĘ hoľe uvedenej stavby budú napojené z vypľojektovaných NĺN lcĺbloých
distribučných ľozvodov v ľámci stavby ,,Technická infľaštľuktúľa, obec Miloslavov, lokalita RZ
13/TV. etapa" (Investoľ: Bon realiĘ s.ľ.o., Lazaľetská 2399ll3,811 08 Bratislava v spolupľácĺ so
spoločnost'ou Západoslovenská distľibučná' a.s. na základe Zmluvy o spolupľáci č. 1818100019-
ZoS) po ich vybudovaní a uvedení do pľeváđzky a po predlžení predmetného NN káblového
distľibučného ľozvodu v ľámci stavby ,,Miloslavov, Technická infraštľuktúľa, lokalĺta
Rz_|3N". Nový NN káblorrý distľibučný rozvod bude ralizovaný kýblami Ęp: NAYY-J 4x240
mm2 o dlžke 625 m, ktoľé budú okľuhované v 2 ks NN skľine SR. Vybudovanie NN ľozvodov,
ktoľé budú mat' distľibučný chaľakteľ zabezpećí v ľámci vlastnej investície spoločnosti
Západoslovenská distľibučná a.s. na základe Zmluvy o pripojení odberných elektľických
zaľiadení do distribučnej srĺstavy č. 170000260 uzatvorenej medzi spoločnost'ou
Západoslovenská distribučná a.s. a investorom.
2.Jednotlivé káblové pľípojky NN vľátane skupinových elektľomeľových rozvádzačov vybuduje
na vlastné náklady investoľ, pľičom deliacim miestom budú NN skrine SR.
3. Skupinové elektľomeľové ľozvádzač.e budú umiestnené na veľejne pľístupnom mieste na
hranici pozemku zvonka tak, aby boli pľístupné pľacovníkom energetiĘ v každú dennrĺ a nočnú
dobu-zodpovedný investoľ.
4.Pripojenie budúcich koncových odbeľatelbv bude riešené samostatne na zźtklade Zmlűv o pripojení
odbernýclr elektľických zariadení Žiadatel'ov do distribučnej sústavy spoločnosti Zápacloslovenská
distribučná a.S.' po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
5. Hlavný istĺč pred elektľomerom bude 3 x 25 A chaľ. B pľe každé odbeľné miesto.
6'Ziadame rešpektovat' všetky energetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č..25ll20t2 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel.
7. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný pożiadať spoločnosť Západoslovenská
distľibučná o zakľeslenie existujúcich elektľoenergetických zariadení a to prostľedníctvom on-line
aplikácie https://wlvw.zsdis.sVUvod/online-sluzb}/Geoportal alebo písomnou žiadosťou zaslanou na
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Tím spľávy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne
a NN elektroenergetických zaľiadení) a Tím správy sietí VVN,
vyýčenie zariadení NN).

prí
Čul

8. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých V\rN, VN a NN vedení definovaných podl'a $
43 Zákona o energetike č,. 25llŻ0l2 Z.z. a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môŽu pľísť do
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdrżujűcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti
V\rN, VN a NN vedení.
9.Pre potľeby budovania energetických zariadení poskytnę żiadatel' prevádzkovatel'ovi pozemok
(koridoľ) ľesp' priestoľ, vhodný pre budovanie eneľgetického zariadenia' Majetkoprávne
vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
l0.V prípade, Že novonavrhované energetické zariadenia, ktoľé budú tvoriť sričasť distribučného
rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka' je potrebné ľiešiť pred ľealizáciou
pľedmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pľe osadenie ýchto zariadení v zmysle
platnej legislatívy' pričom nebude účtovaný prenájom počas ich životnosti.
1 l. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podlb odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektľoeneľgetických zariadęni spoločnosti
Západoslovenská distribučná
l2.Pred zač,atím zemných prác na energetických zaľiadeniach budovaných vtejto stavbe je potrebné
v navrhovaných trasách pożiadať o presné vyĘýčenie a identifikovanie káblov patľiacich spoločnosti
Západoslovenská distribučná,a.s.
13.Zemné práce - pľi križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distľibučná' a.s. _

požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodrŽiavať
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
14. Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribuěná, a.s. požiadať
pracovníka T9EZ Bratislava, Hraničná l4 o technický dozor.
l5. Pred zahrnutím výkopov (káble VN aNN uloŽené vpieskovom lôŽku smechanickou ochranou)
a chľáničiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, Hraniěná 14.
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden ľok od jeho vydania.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribučnďZápadoslovenská energetika, a's.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

29.2. HYDROMELIORÁCĺE_š.n._ vviadrenie ć.2956-2/12ol20Ż0 z'o clňaoj.o6.2oŻo.
Po preveľení Vašej žiadosti adostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, Że parcely č,.

l48il18, |481119, l48llŻ0, l48ll2l, 148/1ŻŻ, 148ll20, 148/533, 1481535, l48l54Ż, 1481544,
1481546, l48lll7, l48l240, l48l28l, l48l274, 148llŻ3, l48l284, |481766, |481539, vk. ú.
Miloslavov sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby ,,ZP HŻo II." (evid. č,.5202l33)' ',ČS2 st' časť - Štvrtok na ostrove 22" (evid. č,. 5ŻOŻ l33 007) v správe Hydľomeliorácie, š.p. Stavba
zźulahy bola daná do užívania v r. 1968 s celkovou výmerou 1 470 ha. Na paľcelách č. 148/118,
l48lll9, l48ll20, l48l12l, l48llŻŻ, |481120, l48l533, 1481535, 1481542, l48l544, 1481546,
l48/ll7, l48l240, l48lŻ8l, l48l274, 148llŻ3, |481284, 1481766, I48l539 sa podzemný rozvod
záv lahovej vody nenachádza.
V blízkosti parciel č. 148154Ż, l48l544, 1481546 sa nachádza podzemný ľozvod závlahovej vody,
vetva,,A6" DN 250 uvedenej vodnej stavby.
Stavebné objekty So.0l - Komunikácie a spevnené plochy, So.04 - Rozvody NN' So.05 _ Domové
prípojky NN, 50.06 - VeĘné osvetlenie stavby ,,Technická infraštruktúra Rz_l3lv.* sú situované
v záujmovom území vodnej stavby ,,ZP HŻO II." (evid. č,. 520Ż l33), ,,ČS 2 st. časť - Šw.tok na
ostrove 22 (evid. č). 5202 l33 007) a závlahovej vetvy ,,A6" DN 250 sa nedotknú.
V prílohe Vám zasielame situáciu časti závlahovej stavby v M l : 2 500 s orientaěným vyznačením
časti záujmového územia závlahy, podzemného závlahového potrubia a riešených parciel. Závlahovtl
stavbu - záujmové územie zźwlahy a podzemné závlahové potrubie Žiadame rešpektovať. V prípade
vydania ľozhodnutia o odňatí uvedených parciel z PPF, żiadame orgán štátnej správy o zaslanie
rozhodnutia za účelom upresnenia údajov o pôde pod závlahou.

slušného tímu, (pľe vyqýěenie VN
enova č. 3, 8l6 47 Bratislava (pre
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Ż9.3. oU Senec. odboľ SoŽp - úsek oH. č. oU-SC-osZP-20191016990 zo dńaŻ4.l0.2019:
- nemá námietky proti rcaliztlcii pľedmetnej stavby.
l. Pri realiztrcii stavby je potľebné dodržiavať ztlkon č,. 79lŻ0l5 Z. z' oodpadoch asűvisiace
všeobecne záv'ázné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba
alebo ýzická osoba - podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre

Ęzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá zanak|adanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a $ 14 - drtitel'a odpadu

podlä zákona č. 79lŻ0l5 Z. z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady spľávne zarad'ovať azhromażďovať výriedené

podl'a druhov odpadov a poddruhov ( katalógových ěísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č.
365lŻ015 Z. z.) ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)' zabezpečiť pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom azabezpećiť spľacovanie v zmysle hieraľchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch'

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať ridaje z evidencie príslušnému okresnému
úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle $ 14 ods. l písm. Đ a g) zákona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MŽP SR č,.366lŻ0|5 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskýujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác pouŽije na účely výstavby v pľirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad. lnak sa povaŽuje za odpad, s ktoým je potrebné nalożiť v súlade so zákonom
o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zbeľu
komunálnych odpadov vobci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozlożitel'ný odpad zo záhrad
a paľkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbeľe odpadov vzniknuých zrealizácie stavby a iclr
následnom spľacovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom 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 zazitväzné stanovisko pre účely
stavebného konania podl'a zźlkona č,. 50ĺ1976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení
neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je ľozhodnutím podl'a predpisov o správnom
konaní.

29.4.oÚ Senec. odbor SoŽp- úsek oPaK. č. oU-SC_osZP-ŻOlgll69l'lĺvlľ/rzodřn21.lo.Ż0lg
l' Stavba sa navrhuje mimo zastavaného űzemia obce a v űzemí, pre ktoľé platí prvý stupeň ochrany
v rozsahu ustanovení $ l2 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podlä zákonav uzemí zakázanu.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochľany .

4' V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
mimo zastavaného územia obce sa podl'a zákona vyŽaduje sr]lhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm' meraným vo výške l30 cm nad Zemou a kroviých porastov s ýmerou nad ŻO m2,
o súhlase na výrub dľevín podl'a $ 47 ods' 3 zźlkonaje príslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán
ochrany pľírody a kľajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti dľevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana prírody
_ ošetľovanie, udrŽiavanie a ochrana stromovej vegetácie' bod 4' 1 pri stavebných prácach sa drevina
chráni celá (koľuna, kmeň, koľeňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných
nreclraniznrov' nástľojov a polltôcok sa lrrusí dbat'na nrinimalizáciu poškcldenia drevín.

29'5' oÚ Senec. odboľ SoŽp úsek Švs. stanovisko č.oU-SC-osZP-2OŻOl00l627lKe-
lŻ6(.Ż0 |9 l0l7 07 4\ zo dřn 05.03'20Ż0 :

okresný úľad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako
príslušný orgán štátnej spľávy Vám oznamujeme, że k projektovej dokumentácii Miloslavov

''Technická infľaštľuktúľa obec Miloslavov, Lokalita RZ l3N* na p. č.: |48/119' l48/l20, k ű.
Miloslavov' so 01 Komunikácie a spevnené plochy, so 02 Veľejný vodovod a pľípojky, So 03
Veľejná kanalizácia a prípojky' so 04 Rozvody NN, so 05 Domové pľípojky NN, so 06 Veľejné
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osvetlenie sa okľesný úrad Senec, odbor starostlivosti o Životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy, ako príslušný orgán štátnej správy vyjadril, vydal záväzné stanovisko k územnému konaniu
podl'a ust' $ 28 zákona ě. 364/2004 Z.z. o vodách o Zmene zákona SNR č. 37211990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších pľedpisov (vodný zákon) pod ěíslom ou-sc-oszP_
2018/015033N-278ĺKe zo dňa 26.09.2018, ktorého podmienky žiadame dodľžat'a d'alšie žiadosti
podávat' v zmysle tohto vyjadrenia.

29.6. oŰ Senec. odboľ SoŽp - úsek ochľanv ovzdušia. wiadrenie č. oU-SC-osZPl2}|gl17050-Sl zo
dřnŻl.10'2019:
okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o živorné pľostredie' úsek štátnej spľávy ochrany ovzdušia,
ako príslušný orgán podl'a $ 5 ods' l zákona č,. 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivostl oŻp
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, nemá k predmetnej pľojektovej dokumentácii
pľĺpomienĘ v zmysle zákona ě. 137l20l0 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v zmysle
zákona č,.40lll998 Z.z. opoplatkoch za zneč,isťovanie ovzdušia vznení neskoľších predpisov.
Vzmysle zákonaě. l37l20l0 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nevzniká Žiadny stľedný
ani vel1ĺý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Ż9'7. oŰ Senec_odbor SoŽP. úsek oosudzovania vp|vvov na ŻP. wiadrenie č.i.oU-SC-oSZP-
20?0 / 0063 19 -lŻ-Gu zo dř.a 26.02.20Ż0 :

Po preštudovaní predložených podkladov okľesný rirad Senec, odbor staľostlivosti o Životné
pľostľedie, konštatuje, že uvedená navľhovaná činnosť (technická infraštruktúra) nespĺňa kritériá
podl'a $ l8 zákona č,.24lŻ006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle
zźtkona č,' 24lŻ006z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov.
Zároveň Vás upozorňujeme, Že podl'a prílohy č.8 zákona č). 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné pľostredie a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskoľších predpisov:
-PľojekĘ ľozvoja obcí vľátane a) pozemných stavieb alebo ich súboľov (komplexov), ak
nie srĺ uvedené v iných položkách tejto prílohy) v zastavanom území od 10 000m2 podlahovej
plochy' mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy' podliehajú zisťovaciemu
konaniu,

-ProjekĘ ľozvoja obcí vľátane b) statĺckej dopľavy od 100 do 500 stojísk' podliehajű
zisťovaciemu konaniu.

?Q R Ś|nlĺcL]-elpLnm ą c llrleáenÁ cfąnnĺriclzll ě ÁÁ ?nÔÁo1ŕl -n áňą no n? 
'nrn.

- Pre vyznačené záujmové nedôjde do sýku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Počas realizácie stavby dodrŽať podmienky uvedené v stanovisku č,.6612006910 zo dňa 09.03.20Ż0.

29 9 SVP š n vviarlrenie č i Cs svp C)7 RA RĄR/)n)fi/1 zn dřln o6 o1 )n)fi
Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou SVP, ś.p.,oZ BA, Správa vnútorných vôd Šamorín
s uvedęnou aktivitou súhlasí, žiada však:
l. Dodržať ustanovenia ztlkona č,.364lŻ004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
2. Územie sa nachádza v chránenej vodohospodáľskej oblasti Żitného ostrova, na základe čoho

požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povľchových vôd.
3. Podl'a $ 2l, ods' l, písm. c, zttkona č)' 36412004 Z.z. o vodách, je na vypúšt'anie odpadových vôd

do povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné uŽívanie vôd, ktoré
vydáva pľíslušný orgán štátnej vodnej správy.

4. Povolenie oľgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podl'a $ 26 ods. l zákona č,.

364lŻ004 Z.z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby.
5. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby

na základe odseku č. 4 $ Ż6 zákona č,. 36412004 Z.z. vodný zákon je súěasne stavebným
povolením a povolenie najej uvedenie do prevádzky je súěasne kolaudačným rozhodnutím.

6' odvádzanie dažd'ových vôd musí byť vyriešené tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na cudzie
pozemky.
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7' Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej
správy.

29.10. KľaiskÝ pamiatkový úrad Bľatislava. zźxäzné stanovisko Zn. KPUBA-2Ol8l2I020-
0Żl0873Ż0lPRA zo dńa 0Ż.l l.Ż0 1 8 :

Súhlasí s umiestnenim arealizźlciou stavby, ktorá sa nedoýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej
v Úsffednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pámiatkovom űzemí,
s podmienkou:
- Vprípade archeologického nálezu nálezca alebo osobazodpovedná zavykonávanie prác podl'a $ 40

ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky
KPU alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí tľoch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo
kjeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným
stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

29.ll. Resionálny úľad vereiného zdravotníctva Bratislava.záväzné stanovisko č,.HŻP/1098l/20l8lľy'r
zo dřla l 8.09.20l8:
Sűhlasí sa s návrhom žiadatel'a na územné konanie stavby ,,Technická infraštruktrira obec
Miloslavov, lokalita RZl3N*, parc' č. l48lI19, l48llŻ0, k.ú. Miloslavov. Zátoveň sa stanovuje
nasledovná podmienka:
Ku kolaudácii predmetnej stavby predloŽiť výsledok laboratóľneho rozboru vzorky pitnej vody zo
spotrebiska, ktoý preukáże zdravotnű bezchybnosť pitnej vody, v súlade s požiadavkami vyhlášky
MZ SR č,.Ż47l20l7 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality
pitnej vody, programe monitorovania a manaŽmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

29.l2. Mo SR. ASM Bratislava. vviadrenie č.i. ASM-50-2440l20l8 zo dňa l1.09.20l8:
S realizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie srihlasíme pri splnení niŽšie uvedených
podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o ýchto podmienkach príslušný inemný
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inŽinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby
evidované.
Vyjadrenie platíza predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných paľametľoch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva ľoky a to súěasne pľe všetky d'alšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania.
Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investoľ (projektant) je povinný doruěiť ho v odpise všetkým d'alším oľgánom a organizárciám, ktoré
budri na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu pľerokovaniu

29-13. SlovenskÝ nozemkovÝ fonđ Bratisl ava vviadrenie č PFs 7 /)o1 6/6fi16? spF'Ś/?o1 61 1 4Q79 zĺ^l

dňa 13.06.20l6:
SPF Vám oznamuje, Že súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu na pozemkoch
SPF, podl'a PD za podmienky:
- na dotknuté pozemky SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného ľozhodnutia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnutel'ností a to odplatne v prospech SPF'
Súčasťou zmluvy o zriadeni vęcného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický
plán podl'a skutočného vedenia a uloŽenia stavby,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívatelbv pozemkov SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť vyuŽívané na
doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstľáni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadatelbm, na
základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na żiadatel'a, zároveřl
źiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuými pozemkami SPF.
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29.14. MV SR ORPZ v Senci.oDl. č. oRPZ_SC-oDI-Ż4l-00llŻ020 zo dňa 31.03.Ż0Ż0:
oDI s predloŽenou projektovou dokumentáciou pre úěely stavebného konania srihlasí, pľiěom si
uplatňuje nasledovné pripom ienky:
l. V prípade zásahu stavby do prilählých cestných komunikácií poŽadujeme najneskôr 30 dní pred

zač,atím realizácie stavby predložiť k definitívnemu odsúhlaseniu projekt organizácie dopravy
na pľerokovanie a odsúhlasenie oDI pre potľeby uľčenia dočasného dopľavného značenia
v zmysle zákona č' l35l1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

2. Trvalé dopravné značenie tiadame predloŽiť na definitívne odsúhlasenie oDI pre potľeby
určenia dopravného znač,enia v zmysle zttkona č). 135/196l Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) najskôr 30 dní pred kolaudačným konaním stavby.

oDI v sriladę so zákonom NR SR č,. l'7111993 Z.z' oPZv znení neskorších predpisov, si vyhradzuje
zźyäzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatoěné podmienky alebo uloŽené zmeniť
v pľípade pokial' to budú vyŽadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
ako aj v prípade veĘného záujmu.

30. osobitné nodmienkv:
- Stavebník je povinný pri rcalizácii stavby dodržiavať ěistotu a poriadok podlä VZN obce

Miloslavov
- Stavebník je povinný čistiť stavbou znečistené pril'ahlé komunikácie.
- Dodávatel' stavby je povinný zabezpeč,iť, aby stavebné mechanizmy pred ýjazdom zo

staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
zneěisťovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej premávky.

- Pri úprave terénu je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinierskych sietí. Takisto je pri realizácií zemných prác potrebné dbať na to, aby nedošlo
k poškodeniu okolo stojacich budov či prípadnému naľušeniu ich statiky.

V stavebnom konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania ani dotknutých
oľgánov.

odôvodnenie:
Stavebník: GRUNDER MILOSLAVOV l, s.ľ.o., Hviezdoslavovo námestie l5' 8l l 02 Bratislava,

ĺČo: so l94 968 (na základe Zmlív o nájme pozemkov) v zast. Pozemné stavby TTK' s'r.o. - Ing.
otto Tokár, 900 4Ż Miloslavov 472 podal dňa 05.03.2020 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie
stavebného povolenia pľe stavebné objekty: ,'So.05 Domové prípojky NN, 50.06 Veľejné osvetlenie"
na pozemkoch parc. ě. l48l1l9, l48/IŻ0' |48/533,l48l535' l48l54Ż,I48l544, l48ls46' t48lll7,
l48l240' 148/281' l48l274, 148ll23, 148ĺ284, 148/766, k.ú' Miloslavov' ( podlä GP č,. l5lŻ0I9 zo
dřn06'02.20l9, overený okresným úradom Senec, katastrálnym odboľom, pod č. j. G|-l99l19 zo dř.a
13.02.2019), ktoré sú súčasťou stavby,,Technická infraštruktúra, obec Miloslavov, lokalita
RZ-|3N*, doloŽenú pľojektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie' vypľacovanú
zodpovedným projektantom: Ing. Vladimír Vyšný, ľeg. č. 4004*AŻ, VV Pľojekt s.r.o., Pod
Rovnicami ''l,84l04 Bratislava, overenej v stavebnom konaní, ktorátvorí neoddelitel'nú súčasťtohto
rozhodnutia.

Vlastníkom pozemkov parc. č. l48l120, k.ú. Miloslavov je SR _ Slovenský pozemkový fond,
Búdkova 36, 8l5 17 Bratislava - podl'a LV č. 1375. Navrhovaná lokalita nadväzuje na lokalitu
RZ_I31I| (riešenú v samostatnej stavbe), ku ktorej bolo vydané srihlasné stanovisko SR _ SPF pod č.
sPF Zl20 | 61 601 62 SPFS/20 1 6/ l 497 9 zo dňa l 3.06.20 l 6'

Vlastníkom pozemku parc. č. l48lll9, l48l533, l48l535, 148154Ż, 1481544, 148/546, k.ir.
Miloslavov sú: l. FINANCE DEVELOPMENT 2, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 15, 81 l 02
Bľatislava; 2. Iĺg. Ingľid Kabátová, Hradská 36lC, 821 07 Bľatislava _ podl'a Lv č,. 19ŻŻ.
Stavebník preukázal v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou'
vzmysle $ 58 ods.2 stavebného zźlkona vspojení s $ l39 ods.l stavebného zákona, ato Zmluvu
o nájme pozemkov zo dřn l3.0l .2020'

Vlastníkom pozemkov paľc. č. l48/l l7, l48ĺlŻ3, k.ú. Miloslavov je stavebník - podl'a LV č. l900.

10



Vlastníkom pozemku parc. č. l48l240, |48/28l, l48l284,l481766, k.ú. Miloslavov je spoloěnosť
KLIENT, s.r.o., DoleŽalova 15, 8Żl 04 Bratislava _ podl'a LV č. 3428. Stavebník preukázal
v stavebnom konaní ,,iné pľávo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2
stavebnéhozákonavspojenís$ l39ods'l stavebnéhozákona, atoZmluvuonájmepozemkov zođřla
13.04.2020.

Vlastníkom pozemku parc. č. l48l274, k.ú. Miloslavov je Mgr. Art. Maľtin Maňo, Bernolákova
lA' 900 3l Stupava _ podl'a LV č. 3118. Stavebník preukázal vstavebnom konaní,'iné právo"
k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.Z stavebného zákona v spojení s $ l39
ods.1 stavebného zákona, ato Zm|uvu o nájme pozemku zo dňa 13.04.Ż020.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby. Zaěatie konania o povolení
stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknuĘým oľgánom aorganizácittm
oznámen ím č)' 33 4Ż- 4 0 2 2 120Ż0 lKK zo dř' 27 .0 5 .2020.

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby' vydané obcou Miloslavov pod čj' SÚ-
60612019 lKK zo dňa l 4.02.Ż0 19, právoplatné dř.a 25 .03 .Ż0 19'

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknuých oľgánov, uplatnené v tomto konaní, boli
preskúmané, skoordinované azahmuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Námietky ani pripomienky účastníkov konania ani dotknuých orgánov neboli vznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úrad pľeskúmal žiadosť a priloŽené doklady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 až $ 66 stavebného zákona pričom zistil, Že povolením stavby nebudú
ohľozené verejné záujmy ani pľávom chľánené záujmy ostatných účastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Západoslovenská distribuěná' a.s, zo dňa 1 5 . l l .Ż0l9
- HYDROMELIORÁC I E,š.p., vyj adren ie č. 29 5 6-2 l 1Ż0 /2020 zo dřr_ 03 .0 6'ŻO2O
- oÚ Senec, odbor SoŽp - úsek óu, ě. oU-SC-oszP-Ż0lgl016990 zo dňa 24.l0.Żolg
- oÚ Senec, odbor SoŽp - úsek oPaK, č. oU-SC-oszP-201g/|6gl7lvIM zo dřr }]^.ĺO.Ż0lg
- oÚ Senec, odbor SoŽp úsek ŠVS, stanovisko č.ou-Sc_oszP-20Ż0lo0l6Ż7lKe-

126(20 19 l 0 1 7 07 4) zo dňa 05.03'2020
- oU Senec, odbor SoZP _ úsek oo, vyjadrenie č. oU_SC-osZPl20l9l17050-Sl zo dňa ŻI.10.Ż0l9
- oÚ Senec-odbor SoŽP, úsek PvŽĚ, vyjadľenie ěj.oU-SC_oIZP-2O2O/0063l9_02-Gu zo dňa

26.02.Ż0Ż0
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku ć'.6612006910 zo dňa 09.03.2020
- SVĘ'š.p., vyjadrenie čj. CS SVP oZBA 848lŻ0Ż0/1 zo dňa 06.03'Ż0Ż0
- KľU Bratislava, závazné stanovisko zn. KPUBA-Ż0l8l210Ż0-0Ż/0873Ż0/PRA zo dňa 02.l l.20l8
- RUVZ Bľatislava, závazné stanovisko č.HŻPll}98|l20]r8lľ/rzo dňa 18.09.2018
- Mo SR, ASM Bratislava, vyjadrenie čj. ASM-50-2440lŻ018 zo dňa 1 l.09.2018
- SPF Bratislava, vyjadrenie č. SPFZ12016160162 SPFS/20l6l14979 zo dřla13.06.20|6
- MV SR ORPZ v Senci'oDl, č. oRPZ-Sc_oDI-24l -00llŻ0Ż0 zo dř. 3l.03.2020

Na základe zistených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výroková časť tohto
ľozhodnutia'

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške l00.- Eur podl'a
poloŽky 60 písm.g) zákonač,.l45l1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

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

predpisov' proti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opľavný prostriedok), a to V
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanię sa podáva na tunajšiu obec _ obec
Miloslavov, Radničné námestie l81/l, 900 42 Miloslavov'
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatel'né správnym súdom
podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poľiadku (zákon č:.16212015 Z.z.).

Milan Bad'anský
starosta obce

Rozhodnutie sa doľučí :

účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l. GRUNDER MILOSLAVOV l, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 15, 8l l 02 Bratislava
Ż. Pozemné stavby TTK, s.r.o. - Ing. otto Tokáľ, 900 4Ż Miloslavov 472
3. Známym a neznámym účastníkom konania - právnickým a ýzickým osobám, ktoných vlastnícke

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vľátane susedných pozemkov a stavieb môžu bý
stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zźtkonač.7Il1967 Zb' o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa , Lq 6. ?ou Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, ls Obec Miloslavov Pečiatka, podpisRadničné náĺ'€.đe 18n @900'ĺ2 Miloslavov
00 3o1%8 DIČ 20206ó2182

Na vedomie:
l. GRUNDER MILOSLAVOV 1, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie l5, 8l1 02 Bľatislava _ nemá

účinky doručenia
2' Pozemné stavby TTK, s.ľ.o. _ Ing. otto Tokáľ' 900 42 Miloslavov 472 - nemá účinky doručenia

Prílohy:
- 1 xoverenáPD
- Zásady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia

T2


