
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1o 900 42 Miloslavov

c j. su-366 0-4889 t2020/KK V Miloslavove 30.06.2020

Verejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENTE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úľad podl'a $ l17 ods.l zákona č,.5011976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoľších pľedpisov (stavebný zźlkon), podlä $$
46,47 zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), nazttklade vykonaného konania,
podl'a $ 66 ods.l stavebného zákona vspojení s $ l0 vyhl.MŽP SR ě'45312000 Z.z., ktorou sa
vykonávaj ú n iektoré ustanoven i a stavebného zákona,

povolouje

stavbu : ,, Technická infraštruktúra' obec Miloslavov, lokalita RZ 19llil. etapa,,

stavebný objekt : So.04 Rozvody NN

stavebníkovi : Západoslovenská distľibučná a.s., čulenova 6, 816 47 Bľatislava, IČo : 36 36l 5 l8
v zast. LAZA s.r.o., Laurinská 3, 81l 0l Bratislava, IČo: 35 799 8Ż0

miesto stavby: na pozemkoch paľc. č.135/414,l3slŻtl,l35ll75,l3s/879'135/783,135/601,
l35 / 435, l35 1207, 135/3' 1351 440, l35 / 1, 135 l 6; k. ú. M iloslavov

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

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj.
SÚ-1 l 53l2OI2-Ż0l3/FL Za dřla 26.O8.20l3, pľávoplatné dňa Ż4'0g'Ż013.

Popĺs stavebného objektu:
SO.04 Rozvody NN:
Predmetom tohto objektu sú distribučné ľozvody NN, ktoými sa zabezpečuje napájanie ľiešenej
lokality.
Z jestvujúcej tľansformovne 2x630 kVA sa uložia dva nové káble NAYY-J 4X240, ktoými sa napoja
pilierové rozvádzač,e R6l až R66 s možnosťou zokruhovania' V normálnej prevádzke budú rozvody
NN prevádzkované ako lúčový rozvod, teda zrozpojenými poistkami v R66, alebo v R ó3. Všetky
rozvádzaěe sú pilierové, plastové s poistkoqými odpínačmi. V káblovom ýkope sa v celej trase do
výkopu pľipoloží uzemňovací pásFeZn 30x4. Rodinné domy sa napoja káblami z roz-łádzač,ov R61 až
R66 samostatnými pľípojkami, ukončenými v plastoých elektromerových pilierových rozvádzač,och.
Prípojky sú ľiešené v ľámci súvisiacej dokumentácie _ So.05.
Rozvody nn sa ulożia v hĺbke 0'7 m v pieskovom lôžku hrúbky 200 mm. Nad vedenie sa uloŽí tehla a
výstražná fólia' Pod komunikáciami a pred vjazdami na jednot|ivé parcely sa káble uloŽia do
krugovaných rúr FXKV l60' do níuty t m vľch chráničky.

Technické údaje:
Rozvodná sústava

Rozvody nn 3/PEN- 50 Hz,4OOV/TN-C
ochľanné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-4l

- samočinné odpojenie napájania čl.4l1+ prílohaN2



Prostredie
Pozri protokol č.1/So.04 v technickej spľáve.

Bilancia príkonu :

Celkové zaťażenie rozvodov nn:

Počet bj Pi (kw)

Rodinné domy RZ 19/IIl

Veľejné osvetlenie

33,0 874,5

0,4

Pp (kw)

160,4

0,4

Celkom 874,9 160,8

Záväzné podmienky pľe uskutočnenie stavby, uľčené podl'a $ 66 SZ :

1. Stavba sa bude realizovať podl'a pľojektovej dokumentácie stavby oveľenej v stavebnom
konaní, ktorú vypracoval v lll201'9 zodpovedný projektant: VV Pľojekt s'r.o., Pod Rovnicami 7,841
04 Bľatislava _ Ing. Vladimír Vyšný, reg. č. 4004*AŻ, oveľenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí
neoddelitel'nú súčasť tohto ľozhodnutia. Kaźdá zmena oproti schválenej pľojektovej dokumentácii
musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2. So stavbou moŽno zač,ať aż po nadobudnutí právoplatnostitohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu zaěatie stavby ($ 66 ods.3 písm'h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeč,í vyýčenie priestoľovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloŽí stavebnému úradu doklady o vyĘýěení
pľiestoľovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zélkona).
5. Pľed zaěatím stavby stavebník zabezpeč,í vyqýčenie existujúcich podzemných inžinieľskych sietí ich
správcami.
6. Stavebník je povinný na viditel'nom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
űdajmi : názov stavby; meno stavebníka; ntzov zhotovitel'a; meno koordinátora bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zač,atia a dokoněenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť byť dodrżaný, stavebník potiada o predlženie doby výstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť' ak sa so stavbou nezaěalo do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia je možné predĺziť
na žiadosť stavebníka podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoý jeho platnosti' Stavebné
povolenie a rozhodnutie o predlženíjeho platnosti silzáväzné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zákona).
10. Stavenisko musí spÍĺať všetky technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zákona.
11. Pri realizácii stavby musia byť v zmysle $ 43e stavebného zźtkona dodržané všeobecné technické
poŽiadavky na výstavbu, vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby użívané osobami
s obmedzenou schopnostbu pohybu a oľientácie (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 obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí arodiny SR č.14712013 Z.z.v znení neskoľších predpisov, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a pľácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na ýkon niektoých pracovných činností'
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznámi názov zhotovitel'a stavby
do l5 dní odo dňa skončenia výberového konania a doloŽí na stavebný úrad opľávnenie zhotovitelä na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.l. stavebného zákona.
14. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa pľípravných prác aż do skončenia
stavebných pľác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohlädu
a vykonávaný autorský dozor projektanta.
16. Stavebník musí zabezpeč,iť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe kdispozícii stavebným
úradom overená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
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17. Pľi výstavbe musia bý' pouŽité vhodné stavebné výrobky' ktoré budú splňať harmonizované
podmienky podl'aNariadenia Euľópskeho parlamentu a Rady pÚ t'.losĺzO1l, ktoqým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zźk. č,. 13312013 Z' z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoqých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiých výrobkov a materiálov.
18. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 5491200'7 Z.z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poŽiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredí.
19. Stavebnú činnosť, ktorá svojimi úěinkami obťaŽuje okolie a je zdrojom hluku, otrasov a prachu,
moŽno vykonávať len vpracovných dňoch vpondelok aŽ piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeraný odpočinok apriaznivé Źivotné
prostredie v zmysle zźlkona ě. 460l|99Ż Zb. v znení neskoľších 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 zabezpečiť vytvorenie takých
opatrení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na Životné prostľedie.
Stavebník je povinný počas výstavby udrźiavať čistotu na stavbou znečistených verejných
komunikáciách a verejných pľiestranstvách a dokončovanie stavby zabezpeč,iť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uloŹený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné pľávo.
22. Stavebník je povinný odvieď stavebný odpad na riadenú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť'
Doklad o zneškodnení odpadu predloŽí na oÚ Senec - odboľ starostlivosti o żP, odpadové
hospodáľstvo; ku kolaudácĺi pľedloží stanovisko oÚ Senec, odbor SoŽP, rĺsek odpadového
hospodáľstva v kolaudačnom konaní.
Ż3. v prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo kroviých porastov, ak budú dotknuté výstavbou'
požiadať vzmysle $ 47 ods. 3 ztlkona č). 5431200Ż Z.z. o ochrane prírody akrajiny príslušný rirad
o súhlas na ich výrub.
24.Y prípade nálezu kultúrne cenných pľedmetov, detailov stavby alebo chránených častí pľírody ako
i archeologických nalezov,tento nźiez ihned'ohlásiť stavebnému úľadu alebo pľíslušnému orgánu.
25. Dokončenú stavbu možno użivať len na základe kolaudačného rozhodnutia' o ktoré stavebník
poŽiada príslušný stavebný úľad.
2ó. Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady primerane podl'a $$ l7,l8 vyhl.MŽP SR
č,.45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, najmä certifikáty
a atesý zabudovaných stavebných výrobkov a mateľiálov, výsledky predpísaných skúšok a revízií
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na ľiadenej skládke, poľealizačné
zameranie stavby, odov zdáv ací/ preberací pľotokol'
27. Stavebník je povinný pľi uskutočňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov :

27. l. Západoslovenská distľibučná.a.s. zo dňa 27.04.2020:
Požadovaná eneľgetická bilancia pľe 33 bytových jednotiek v rodinných domoch je 875 kW
inštalovaných a maximálna rezervovaná kapacita je l6l kW.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu:
Technická infraštľuktúľa obec Miloslavov, lokalita Rz lgtIII. v ľozsahu: so.04 - Rozvody \[N,
So.05 - Domové pľípojĘ i\N, Investorz LÄZA s.ľ.o.' Lauľinská 3, 811 01 Bľatislava podlä
pred loŽenej proj ektovej dokumentácie za ýchto podm ienok:
1. objekĘ hoľe uvedenej stavby budú napojené z existujúcej Ts0045-011 z nového NN
káblového distľibučného ľozvodu po jeho vybudovaní a uvedení do pľevádzky. Nový IrľN
káblový distľibučný ľozvod bude realizovaný káblamĺ Ęp: NAYY _ J 4x240 mm2 o dlžke 1060
m, ktoľé budú okľuhované v 6 ks NN skľine SR. Vybudovanie NN ľozvodov, ktoľé budú mat'
distľibučný chaľakter zabezpećí v ľámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenská
dĺstľĺbučná a.s. na základe Zmluvy o pľipojení odbeľných elektľických zariadení žiadatel'a do
dĺstľĺbučnej srĺstavy č. 170000345 uzatvorenej medzi spoločnost'ou Západoslovenská distľibučná
a.s. a investoľom.
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2.Jednotlivé káblové pľípojky NN vľátane skupinových elektľomeľových tozváđzačov
a elektľomeľových ľonĺádzač.ov vybuduje na vlastné náklady investoľ, pľičom deliacim miestom
budú NN skľine SR.
3. Skupinové elektľomeľové ľozvádzače a elektľomerové rozv'áldzače budú umiestnené na
veľejne prístupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, aby boli pľístupné pľacovníkom
eneľgetiĘ v každú dennú a nočnú dobu-zodpovedný investor.
4.Pripojenie budúcich koncových odberatel'ov bude riešené Samostatne na zźlk|ade Zmlűv o pripojení
odberných elektrických zariadení Žiadatelbv do distľibučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská
distribučná a.s.' po vydaní kolaudačného ľozhodnutia stavby.
5. Hlavný istič pľed elektľomeľom bude 3 x 25 A char. B pre každé odbeľné miesto.
6.Ziadame ľešpektovat' všetky eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distribučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č,.25112012 Z.z. o eneľgetike a jeho noviel.
7. Pľed realizárciou zemných prác je stavebník povinný pożiadať spoloěnosť Západoslovenská
distribučná o zakľeslenie existujúcich elektroeneľgetĺckých zaľiadení a to prostredníctvom on-line
aplikácie https://www.zsdis.sVUvod/online-sluzby/Geopoľtal alebo písomnou Žiadosťou zaslanou na
Tím správy energetických zariadení VN a NN' adresa miestne príslušného tímu, (pľe vfiýčenie VN
aNN elektľoeneľgetických zariadení) aTím správy sietí WN, Čulenova č. 3, 8l6 47 Bľatislava (pre
vyýčenie zariadení NN).
8. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podl'a $
43 Zźtkona oeneľgetike ě.25ll20lŻ Z.z. aoZmene adoplnení niektoých zákonov' sktoými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môŽu prísť do
sýku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdľžujricich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti
V\rN, VN a NN vedení.
9.Pre potreby budovania eneľgetických zariadení poskytne Žiadatel' prevádzkovatel'ovi pozemok
(koridoľ) resp. priestor, vhodný pre budovanie energetického zariadenia. Majetkoprávne
vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
lO.Vpľípade, Že novonavrhované energetické zariadenia, ktoľé budú tvoľiť súčasť distribučného
rozvodu el. eneľgie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potľebné riešiť pred realizáciou
pľedmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie ýchto zariadení v zmysle
platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom počas ich Životnosti.
l 1. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo poškodeniu alebo ohľozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoloěnosti
Západoslovenská distľibučná
l2.Pred zaěatím zemných prác na eneľgetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné
v navrhovaných tľasách pożiadať o presné vyýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti
Západoslovenská distribučná,a.s.
|3.Zemné práce _ pľi kľiŽovaní a súbehu zariadeni spoloěnosti Západoslovenská distľibučná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou _ ručným spôsobom. Pri pľácach dodržiavať
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných sTN.
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden ľok od jeho vydania.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadľenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribuěna/Západoslovenská eneľgetika, a.s.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

27.2. oU Senec. odbor SoZP _ úsek oH. č.oU-SC-osZP-20Ż0l003823 zo dňa Ż7.0l 'Ż0Ż0:
Po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov podl'a $ 99 ods. l písm. b) bod 2. zálkona
o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej Žiadosti nasledovné vyjadľenie: - nemá námietky pľoti
r ealizácii predmetnej stav by.
1. Pri realizácii stavby je potrebné dodrżiavať zákon ě.79l20l5 Z. z. oodpadoch asúvisiace
všeobecne ztłv'azné právne predpisy platné v odpadovom hospodáľstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba
alebo fuzická osoba _ podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajti a pre
fyzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
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3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmia plní povinnosti podl'a $ l4 _ drżitel'a odpadu
podlä zákona č,. 79l20l5 Z. z. o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať azhromaŽďovať vytriedené
podl'a dľuhov odpadov a poddľuhov ( katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č.
365lŻ015 Z. z.' ktoľou Sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nęžiadúcim únikom azabezpeěiť spľacovanie v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie pľíslušnému okresnému
úradu, odboru staľostlivosti oŽivotné pľostredie vzmysle $ 14 ods. 1písm. Đ ag) zákona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MZP SR č)' 366lŻ015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný pľirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných pľác použije na účely výstavby v pľiľodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad. Inak sa povaŽuje za odpad, s ktoým je potrebné naloŹiť v súlade so zákonom
o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci aj pre komodity Sklo, kovy, biologicky ľozloŹite|'ný odpad zo zźthrad
a paľkov.

8' Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknuých z realizácie stavby a ich
náslędnom spracovaní opľávnenou osobou, pľe účely vyjadľenia v kolaudaěnom konaní v zmysle $
99 ods. l písm. b) bod 5 zźlkona o odpadoch.

Toto vyjadľenie sa v zmysle $ 99 ods' 2 zźlkona o odpadoch povaŽuje zazáväzné stanovisko pre úěely
stavebného konania podl'a zźlkona č,. 50l1976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskoľších predpisov' nenahtádza povolenie' súhlas a nie je rozhodnutím podl'a pľedpisov o spľávnom
konaní.

27.3. OU
l. Stavba sa navľhuje mimo zastavaného űzemia obce a v űzemí, pre ktoré platí pľvý stupeň ochrany
v rozsahu ustanovení $ l2 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podlä zákona v űzemí zakázanű.
3. Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany '

4. V prípade nevyhnutného výľubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, Že
mimo zastavaného Územia obce sa podlä zákona vyżaduje súhlas na výľub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meľaným vo výške l30 cm nad Zemou a kľoviých poľastov s qýmerou nad 20 m2,
o súhlase na výrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť okľesný úľad Senec, odbor
starostlivosti o Životné prostredie' orgán ochrany prírody a kĄiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochľana pľírody
- ošetľovanie, udrŽiavanie aochľana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina
chľáni celá (koruna, kmeň, koľeňová sústava) pred poškodením. Pľi používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

14'02'Ż0Ż0:
okresný úrad Senec, odboľ starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej spľávy, ako
príslušný orgán štátnej správy preskúmal predloženri pľojektovú dokumentáciu.
l.Stavba bude v súlade s územným plánom obce Miloslavov
2.Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR

č.372ägg0 Zb. o priestupkoch v znenÍ neskoľších predpisov (vodný zákon), ust. Vyhlášky MŽP
sR č.556/2002 Z.z. ovykonaní niektoých ustanovení vodného zákona., spolu súvisiace pľávne
predpisy a technické noľmy

3. Pľi ľealizácii stavby Źiadame rešpektovať jestvujúce inŽinierske siete a ich ochranné pásma, resp.
zohl'adnené požiadavky ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov.

4. V pľípade, ak stavba zasahuje do územia závlah, treba predloŽiť stanovisko Hydromeliorácií, š.p.
BA.
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5. Vzhl'adom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chľánenei vodohospodáľskei oblasti
ŽitnÝ ostľov, možno plánovat'a vykonávať činnost', len ak sa zabezpečí všestranná ochľana
povľchových vôd a podzemných vôd a ochľana podmienok ich tvorby, výskytu, priľodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob a pľeto je potľebné dodržat' podmienky $ 31 a zákona č.
305/2018 Z.z. o chľánených oblastiach pľirođzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení
niektoľých zákonov.

6. Bude dodržané ochranné pásmo ĺI. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove podl'a Vyhlášky
MZ SR č,. 55Żl2OO5, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove,
nakol'k'o k.ú. Miloslavov - AlŽbetin Dvor spadá do tohto ochranného pásma II. stupňa. Dodrżať
podmienky stanoviska MZ SR podl'a zźtkona ě. 538/2005 Z.z. o pľírodných lieěivých vodách,
pľíľodných lieěivých kúpelbch, kúpelhých miestach a prírodných minerálnych vodách a o Zmene a
doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov (podl'a $ 40 a $ 50 ods. (17) pís. b)).

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu
štátnej vodnej spľávy vydávané podl'a vodného zákona a podlä $ 73 ods. l8 zákona č,.364lŻ004 Z.z. o
vodách a o Zmene zákona SNR ě. 37Żl|990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskorších pľedpisov (vodný
zákon) sa považuje za záxäzné stanovisko. Podl'a $ l40b ztlkona č' 5011976 Zb. o űzemním plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskoľších predpisov je obsah záryäzného stanoviska pre správny
orgán v konaní podlä tohoto ztlkonazá,ľäzný.

u.5, oŰ Senec-odbor SoŽp' úsek posudzovania vp|yvov na ŻP. wiadrenie č.i.oU-SC_oSZP-
totolnns? 35-02-Gu zo dřn23 n? ?ntn .

Po preštudovaní pľedložených podkladov okľesný úľad Senec, odbor staľostlivosti o Životné
prostredie, konštatuje, Že uvedená navrhovaná činnosť (technická infraštruktúra) nespĺňa kritériá
podl'a $ l8 zákona č,. 24lŻ006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na żivotné prostredie a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle
zákona č,. 24lŻ006z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov.
Zároveń Vás upozorňujeme' Že podl'a prílohy č.8 zákona č,. Ż4lŻ006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov:
-Pľojekty ľozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov)' ak
nie sű uvedené v iných položkách tejto prílohy) v zastavanom űzemí od 10 000m2 podlahovej
plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy' podliehajú zisťovaciemu
konaniu,

-PľojekĘ ľozvoja obcí vľátane b) statickej dopľavy od 100 do 500 stojísĘ podliehajú
zisťovaciemu konaniu.

11 Á 9'ln ,ol''ľoloL^- o o ,'.'-á--Á ., "f.-^.,;.L., t Á^A1'íl1^o'e -^ Ář,- 1< 
^A 

1^1^,

- Pre vyznačené záujmové nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom' a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Počas rea|izźrcie stavby dodrŽať podmienky uvedené v stanovisku č,.66lŻ0109Ż8 zo dňaŻ5.04.Ż0Ż0

27.7. Mo SR" ASM Bľatislava, vyiadrenie č.i. SAMaV-l487l20|Ż zo dřla 19.06.201Ż
S realizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie uvedených
podmienok. Investor /pľojektanť je povinný informovať o ýchto podmienkach príslušný űzemný
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej spľávy nie sú v priestoľe stavby
evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, Že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby ( situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky d'alšie konania.
Na jeho základe je možné vydať űzemné ivodohospodáľske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým d'alším orgánom a organizáciám, ktoré
budú na akcii zainteresované' aby sa zabráni|o ďalšiemu preľokovaniu
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27.8. Kľaiský pamiatkový úľad Bratislava. ztlväzné stanovisko zn. BAllŻll40l-2l5414lPRA zo dňa
16.08.2012:
Sűhlasí s umiestnením arealizáciou stavby, ktorá sa nedoýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom űzemí,
s podmĺenkami:

l ' Investoľ /stavebnílď oználmi písomne l5 dní vopľed začiatok zemných prác na stavbe KPÚ.
Ż. V prípade archeologického nálezu ntúezca alebo osoba zodpovedná za vykontnanie prác

podlä $ 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU anález ponechá bezo zmeny aż
do obhliadky KPÚ alebo ním poveľenou odborne spôsobilou osobou.

Toto zťlvázné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť' ak nedošlo
kjeho použitiu na úěel, na ktoré je určené. Je podkladom pľe vydanie rozhodnutia pľíslušným
stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

Ż'7.9. Reuionálnv úrad vereiného zdravotníctva Bratislava - z'tlväz'né stanovisko č,.HŻPl\14Ż0l2O12 zo
dřn ll.07.Ż0l2:
Súhlasí sa s návrhom żiadateľa na uzemné konanie stavby ,,Technická infraštruktúľa lokalita
RZ_I9|III*, parc. ě. 135113 a13616, k.ú. Miloslavov, okres Senec Súěasne stanovujem nasledovnú
povinnosť:

o Ku kolaudácii predložiť qýsledok laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody, ktoý preukáŽe
jej súlad s poŽiadavkamiNV SR č' 35412006 Z.z., ktoým sa ustanovujú požiadavky na vodu
určenú na l'udskú potrebu a kontľolu kvality vody uľčenej na l'udskú spotrebu, v znení NV SR
č,.496lŻ010 Z.z..

27.lO.okresný úrad Senec - pozemkový a lesný odbor. uvedené v stanovisku ě.i.oU_SC-PLo-
2020 / 0l 027 3 -002 zo dřn Ż9 .05.20Ż0:
Tunajší odbor súhlasí s pouŽitím pol'nohospodárskej pôdy na nepol'nohospodáľsky zámer pre stavbu
,,Technická infľaštruktrira obec Miloslavov, Lokalita Rz_lgl|II* _ So.04 Rozvody NN v k. ú.
Miloslavov. Termín použitia polhohospodárskej pôdy na dobu kratšiu ako l ľok pre uvedenú stavbu:
od 0 l.06.20Ż0 do 3 l.05.202l.
Nepol'nohospodárske použitie pôdy je vľozsahu 0,0155 ha na parcele E-KN č. 103316 (C-KN ě.

13511) a paľcele C-KN č. l35ll75 v k. ú. Miloslavov.
Ukladá investoľovi stavby, v súlade so zásadami ochrany polhohospodárskej pôdy, vykonať na vlastné
náklady tieto opatľenia:

1. Akciu realizovať predovšetkým věase vegetačného pokoja po zbere úľody, aby došlo kčo
najmenším škodám na pol'nohospodárskych kultúrach a pozemkoch.

2. Pri výkopových prácach oddelbvať humusový horizont od ostatnej zeminy, dbať o to' aby
nedošlo k ich zmiešaniu.

3. orniěnú vrstvu uložiť oddelene od podoľničia, aby nedošlo kjej znehodnoteniu, rozplaveniu,
zaburineniu, prípadne kľádeŽi. Po ukončení zźtberu je pouŽiť na spätnri ľekultiváciu a uviesť
do pôvodného stavu.

4' Všetky škody, spôsobené na polhohospodáľskych plodinách a pôde, je potrebné uhradiť
v zmysle platných pľávnych pľedpisov.

5. Ukončenie dočasného zźlberu písomne oznźĺmte tunajšiemu odboľu v lehote do l5 dní, spolu
s vyjadrením uŽívatelbv.

6. o prípadné predĺženie dočasného záberu nad povolenú dobu písomne pożiadať tunajší odbor
ešte pľed uplynutím doby ukoněenia dočasného záberu. Použitie polhohospodáľskej pôdy na
iné účely nesmie pľekročiť dobu jedného roka lvrźúane spätnej rekultivácie/.

28. osobitné podmienky:
Stavebník je povinný pri ľealizácii stavby dodržiavat' čistotu a poľiadok podl'a VZN
obce Miloslavov,
Stavebník je povinný čistit' stavbou znečĺstené pľil'ahlé komunĺIľácie,
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Dodávatel'stavby je povinný zabezpečit', aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo
staveniska na miestnu komunilcĺciu bolĺ dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníźenie bezpečnosti cestnej pľemávky.
Pľi úprave teľénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinieľskych sietí. Takisto je pľi realizácií zemných pľác potľebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či prípadnému naľušeniu ich statiky.
V pľípade' że pri realizácii dôjde k zvláštnemu užívaniu veľejného priestranstva, je potrebné
pożiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopávkových prác)
v zmysle $ 8 ods' 1 zźtkona ć,. |351196| Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, a to spravidla 4 ýždne vopred.
Stavebník je povinný pred začatím stavby, vo vzt'ahu k cudzím pozemkom, postupovat'
podl'a $ 11 zák.č. 25112012 Z.z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektoých zákonov,
čo pľeukáže pľi kolaudačnom konaní.

V konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konanĺa ani dotknutých oľgánov.

Odôvodnenie:
Stavebník: Západoslovenská distribučná &.S., Čulenova 6, 81ó 47 Bľatislava,

IČo : 363615l8, vzastúpení spoločnosti LAZA s.r.o.' Lauľinská 3, 8ll 01 Bľatislava, IČo:
35 799 820, podal dř.a Ż9.04.2020 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia
pre stavebný objekt: ,, So.04 Rozvody NN" na pozemkoch parc. ě. 135l4l4, l35l2lI, 135ll75,
l35l879,1351783,135160l,1351435, |35lŻ07,13513, |351440,135ll,13516, k.ú. Miloslavov, ktoý je
súčasťou stavby ,'Technická infľaštruktúra, lokalita RZ 19lIIľ' etapa", doloŽenú pľojektovou
dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie' Vypracovanú zodpovedným projektantom: VV Projekt
s.r.o., Pod Rovnicaňi 7,84| 04 Bľatislava - Ing. Vladimír Vyšný, reg. ě. 4004*AŻ, overenej
v stavebnom konaní' ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia'
Vlastníkom pozemkov paľc. č. l35l4l4, 135lŻ|l, k. ú. Miloslavov je spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava.
Vlastníkom pozemkov paľc. č. |35ll75, l35l879, 1351783, 135160l, l35l435, l35l207, 135ĺ3,
I35l440, k. ú. Miloslavov, je spoloěnosť ZET INTEGRA' spol s.r.o., Alžbetin Dvoľ |452,900 4Ż
Miloslavov _ podlä Lv č,' Ż49Ż (pozemky umiestnené mimo zastavaného územia obce).
Pozemok paľc. ě. |35l1, k. ú. Miloslavov - neexistuje zĺnnam o vlastníkoch.
Vlastníkom pozemku parc. č. 13516, k. ú. Miloslavov je obec Miloslavov - podl'a LV č. 1780
(pozemok umiestnený mimo zastavaného űzemia obce).

Podl'a $ 139 ods.l pod pojmom ,,iné pľáva k pozemkom a stavbám ,, použitým v spojení
,, vlastnícke alebo ĺné pľáva k pozemkom a stavbám na nich ,, sa podl'a povahy prípadu rozumie
pľávo vyplývajúce z vecného bľemena spojeného s pozemkom alebo stavbou.

Podl'a $ 11 zák.č. Ż5I/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (

ďalej len zákon o eneľgetike ) je držitel'povolenia - Západoslovenslľá distľibučná a.s. opľávnená
zriad'ovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektľické vedenie a
elektroeneľgetické zaľiadenie pľenosovej sústavy a distľibučnej sústavy a zaľiadení uľčených na
ich ochľanu, zabľánenie ich poľűch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov poľúch alebo
haváľĺí na ochľanu źivota, zdravia a majetku osôb; pľi povol'ovaní takej stavby stavebný úrad
rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočnit'a pľevádzkovat'na cudzom
pozemku; opľávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím
právoplatnosti takého rozhodnutia.
Povinnosti zodpovedajúce opľávneniam sú vecnými bľemenami spojenými s vlastníctvom
nehnutel'nosti, čo je pľeukázanie vlastníckeho alebo iného pľáva k pozemkom určeným na
zastavanie podl'a $ 139 stavebného zákona.
V súlade s $ 11 zákona o energetike stavebný úľad uľčil stavebníkovi podmienky, súvisiace
s ľealizáciou stavby na cudzích pozemkoch, ešte pľed začatím stavby.
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Dňom podania žiadosti bolo zaěaté stavebné konanie o povolení stavby. Začatie konania
o povolení stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknuým orgánom
a organizáciám oznámením č,.3660-4016l20Ż0lKK zo dňa Ż7 .05.20Ż0.

Na stavbu bo|o vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj. SÚ-
l l 53 /20 IŻ-Ż0 l 3/FL zo dńa Ż6'08'Ż0 13, právoplatné dřla 24.09 .20 |3 .

Stanoviská a poŽiadavky účastníkov konania a dotknuých orgánov, uplatnené v tomto konaní,
bol i preskúmané, skoordinované a zahmlÍé do podm ienok tohto rozhodnutia.
Námietky ani pripomienky účastníkov konania ani dotknuých orgánov nebolivznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úrad pľeskúmal Žiadosť a priložené doklady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 aŽ $ 66 stavebného zákona pričom zistil, że povolením stavby nebudú
ohľozené veľejné záujmy ani pľávom chránené zilĄmy ostatných účastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Zépadoslovenská d istribuěná, a.s' zo dřn Ż7 .04.Ż020
- oU Senec, odbor SoZP _ úsek oH, č.oU-SC-osZP-Ż020l003823 zo dřla27.0l'Ż020
- oÚ Senec, odboľ soŽp _ úsek oPaK, č.oU-SC-osZP-20Ż0l003130-002 zo dňa09.0l.Ż0Ż0
- oÚ Senec, odboľ SoŽp _ úsek ŠVS' stanovisko č.oU-SC-osZP-Ż0ŻOl003738N-92/Ke zo dňa

14.0Ż.Ż020
-oÚ Senec-odbor SoŽP, úsek PvŽP' vyjadľenie ěj.oU-SC-osZP-2oŻ0l005335-0Ż-Gu zo dňa

23.03.20Ż0
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku ě.6612010928 zo dřlaŻs.04.20Ż0
- Mo SR, ASM Bratislava, vyjadrenie čj. SAMaV-1487l20lŻ zo dřla 19.06.Ż0lŻ
- KPÚ Bratislava' záväzné stanovisko zn.BA/12ll4ol-Żl54|41PRA zo dňa l6.08.20l2
- nÚvz Bratislava, zźlvazné stanovisko č'HŻPll|42012012 zo dňa |l.07.ŻolŻ
- oÚSenec - pozemkoý a lesný odboľ, uvedené v stanovisku čj.oU-SC-PLo-Ż02OlO|OŻ73-002 zo

dřnŻ9.05'2020
Na základe zistených skutočností stavebný úrad ľozhodol tak, ako znie výroková časť tohto

rozhodnutia.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške l00.- Eur podl'a

poloŽky 60 písm.g) ztlkona č,.l45l1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskoľších predpisov.

Poučenie :
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7l11967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

predpisov, pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (ľiadny opravný prostriedok)' a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obec
Miloslavov, Radničné námestie 18l/1,900 42 Miloslavov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostľiedkov preskúmatelhé spľávnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č,.16ŻlŻ015 Z.z.)'

t<A Rc

Milan Baďanský
staľosta obce

Ą.tl

Rozhodnutie sa doručí :
ričastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1. Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2.LAZA s.r.o., Laurinská 3, 8l l 0l Bratislava
3. Známym a neznámym účastníkom konania - právnickým aĘzickým osobám, ktoých vlastnícke

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť
stavebným povolením priamo dotknuté
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vyvesením na úradnej tabuli a zveĘnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ Ż6 ods.Ż
zákonač,'7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia'

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dřn Ą .? 'Lo lu Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Peěiatka, podpis O-bec Miloslavov Pečiatka, podpis

-ľlco,ösäil;,ä: 
;šilrr*

Na vedomie:
l.Západoslovenská distľibučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava _ nemá účinky doručenia
Ż. LAZA s.r.o., Laurinská 3, 8 1 1 0 1 Bratislava - nemá účinky doručenia

Pľílohy: l xoverenáPD
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