
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1' 900 42 Miloslavov

c j. D - 427 0- 7 9 7 s t2020 tKK V Miloslavove 21.09.2020

Veľejná vyhláška

STAVEBľÉ ľovoLENIE

obec Miloslavov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a úěelové
komunikácie podl'a $ 2 písm. a) bod 3. zźtkona ě.416lŻ00l Z.z. o prechode niektoých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podl'a $ 3a
ods.4 zákona č.135l|96l Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný
zźlkon), podl'a $ l20 zákona č,.5011976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku vznení
neskorších predpisov (stavebný zákon) a podl'a $ 46 a $ 47 zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších pľedpisov (spľávny poriadok), nazáklade vykonaného konania rozhodol takto :

podl'a $ 66 ods.l stavebného zákona vspojení s $ l0 vyhl.MŽP SR ě.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávaj ri n i ektoľé ustanoven i a stavebného zákona

povol'uje

stavebný objekti ,, so.0ó Komunikĺcĺe a spevnené plochy"
ktoný je súčasťou stavby : ,,Bytový dom SQUARE 53'o,

stavebníkovi : LT IltvEsT, s.ľ.o.' Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov, ICo: 51 002 566,
( na základe Náj om nej zm l uvy zo dňa 0 4 . 1 Ż.Ż0 1 7 ),

miesto stavby : pozemok paľc.č. 13313,1331116,133/118, k. ú. Miloslavov,

účel stavby : inžinieľska stavba - miestna komunikácia

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.
SÚ- l 580/20l 8/KK zo dňa 0l .10.20l8, pľávoplatné dňa 05. l l .20l8.

1. Stľučný popÍs stavby:
Predmetom tohto So je projekt predÍŽenia miestnej komunikácie a dobudovanie dláždených
parkovacích plôch pre potľeby bytového domu SQUARE 53. Predlžovať sa v rámci tohto pľojektu
bude miestna komunikácia vetva K-10',vybudovaná ako súčasť stavby technickej infraštruktúry
lokality RZ-l8, a to o dĺŽku l0,35 m' Predĺženię bude ukončené na styku s chodníkom.
V rámci tejto pľojektovej dokumentácie sa navrhuje aj dobudovanie 52 ks nových parkovacích miest
a nové chodníky slúžiace k lepšej obsluhe űzemia. Komunikácie, ktoných sa budú zźsahy ýkať sú
veÚy K2, K3 a K9.

2. Rozdelenie a funkčné paľametľe komunikácií :

Pľedíženie miestnej komunikácie vetva Kl0
vETvA KrO IL - Vewa K10-II. je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺzkou

10J5m.
Komunikáciu možno špecifikovať ako Dl _6'5130.
Šírka dopľavného pľiestoru navrhovanej komunikácie je min' 18,00m.
Šírka hlavného dopľavného pľiestoľu je min.6o5m.
Šírka prislúchajúceho chodníka 2,0m ,,

Šírka pľislúchajúceho zeleného pásu min. 2,0m

1



Sírka zeleného stredového deliaceho pásu 0,00m
Šíľka pomocného cestného pozemku min. 0,0m.
- UmoŽnená premávka na komunikácii - obojsmerná
- Z komunikácie Kl0-II. sú priamo prístupné kolmé parkovacie miesta - 8 ks

Pozn': V zelenom páse prislúchajúcom ku komunikácií bude dosadená vzrastlá zeleň v počte
ks 3.

Upľava VBTVA K2
( t.č. v kolaudačnom konaní )

Vetva K2. je navrhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺŽkou 13ó,15m'
Komunikáciu možno špecifikovať ako C3-MOU _6'5130.

Úpľava miestnej komunikácie spoěíva v dobudovaní 2ó ks kolmých parkovacích (13+13) miest
priamo prístupných z komunikácie a prislrichajúceho chodníka a zeleného pásu
Parkovacie miesta budú dobudované od km. 0,009'50 po km 0,048.Ż7

od km.0,061.30 po km 0,097.10
Zelený pás bude dobudovaný od km. 0'097.10 po km 0,129 '15
Chodník bude dobudovaný od km. 0,005.00 po km 0'048.25
Po úprave : - UmoŽnená pľemávka na komunikácii - obojsmerná

Pozn.: Navľhované paľkovacie miesta sa uvažujú pre vozidlá skupiny oI.

Úprava VBTVA K3
( t.č. v kolaudačnomkonaní )

Vetva K3. je navľhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dĺžkou Ż43,78m.
Komunikáciu možno špecifikovať ako C3-MOU _6'5130.

Úprava miestnej komunikácie spočíva v dobudovaní 16 ks kolmých paľkovacích (7+9) miest priamo
pľístupných z komunikácie a prislúchajúceho chodníka.
Parkovacie miesta budú dobudované od km. 0,009.75 po km 0,057 '33
Zelený ostrovček bude dobudovaný od km. 0,034.50 po km 0,037.25
Chodník bude dobudovaný od km. 0,009.75 po km 0,065.88
Po úprave : - Umožnená pľemávka na komunikácii - obojsmerná

Pozn.: Navrhované parkovacie miesta sa uvažujti pľe vozidlá skupiny o1.
V ostrovčeku prislúchajúcom ku komunikácií bude dosadenó vzrastlá zeleň v počte lrs 1'

Úpľava VETVA K9
( t.č. dobudovaná podľa pôvodnej PD )

Vetva K9. je navľhnutá ako miestna komunikácia s celkovou dlžkou 36'10m.
Komunikáciu možno špecifikovať ako Dl _6,5130.

Úpľava miestnej komunikácie spočíva v dobudovaní 2 ks kolmých parkovacích miest priamo
prístupných z komunikácie a spevnenej plochy pľe umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad.
Paľkovacie miesta budú dobudované od km. 0,0l5.00 po km 0'020.00
Spevnená plocha pre kontajnery Ko' od km. 0,020.00 po km 0,028.Ż0
Po úprave : - UmoŽnená premávka na komunikácii - obojsmerná

Pozn.: Navľhované parkovacie miesta sa uvažujti pre vozidlá skupiny o1.

3. Napojenie na jestvujúce komunĺlcĺcie :
Novobudovaná komunikácia bude napojená na komunikáciu K l0.

4. Prvky upokojenia dopľavy :
V predmetnej lokalite sa upokojenie dopľavy navľhuje pomocou krátkych priečnych prahov lzn. Z6bl .

Vzdialenosť jednotlivých prvkov upokojenia dopravy v lokalite je navľhnutá vzmysle STN 73 6ll0
čl. 1 l.4 tab. 18 pľe ýchlosť 30 km/h.
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5. Skladba vozovky:



. povľch tvp ..A" - dlltždené plochy / nepojazdné - Plochy chodníkov pre peších
Skladba vozovky z d|ažbového krytu je navrhovaná s ohl'adom na predpokladané dopravné
zaťażenie pre funkěné triedy DŻ aD3 realizovaných komunikácií v zóne do triedy dopravného
zaťaženia Vl-vel'mi lhhké. Skladbu vozovky je moŽné počas realizácie po srĹhlase pľojektanta
zmeniť s ohlädom na zistené doplňujúce skutoěnosti pľi výstavbe ostatných sietí.

Navľhovaná skladba dlažbového kľytu vozovky je :

DL; štvorcou5 ł); 50mm; STN 73 613l-|
Ložná vrstva HK, fr.4-8; hr.40 mm5), STN 72 l5l l
Betón * STN EN Ż06 C3 0 l 37 -XĐ.,XCZ,XD3 (SK)-C l0,4-Dmax l 6-53 hľ
Šp o:; Gg;200 mm STN EN 13285;
Šp : t's; Gg; 100 mm STN EN 13285 ;

!

I

I

I

I

a

I

100 mml)3)

o povľch tYp ..B1" - dldždené plochy / pojazdné _ parkovacie miesta pre vozidlá sk 01;vyvýšené
plochy chodníkových pľahov' plochy Ko., trieda dopľ. zať. VI

Skladba vozovky zd|ażbového krytu je navrhovaná sohlädom na pľedpokladané dopravné
zaťaženie pre funkčné triedy C3 a Dl rea|izovaných komunikácií v zóne do tľiedy dopravného
zaťaŽenia Vl-vel'mi l'ahké' Skladbu vozovky je možné počas realizácie po súhlase pľojektanta
zmeniť s ohl'adom na zistené doplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí.

Navrhovaná skladba dlažbového kľytu vozovky je :

. DL; zámkováa); 80 mm; STN 73 613l_l

. Lożná vrstva HK, fr.4_8; hr.40 mm5), STN 72 15l l

. Betón* STN EN 206 C30l37-Xn,XCŻ,XD3(SK)-Cl0'4_Dmaxl6-53 hľ. l50 mml)3)

. ŠD63;Go;200mm STNEN 13285;

. ŠP 31.5: GE: l00 mm STN EN 13285:

Z
Konštrukčná pláň2)

t)

. Konštrukčnd plóň2)

,
Konštrukčná pláĺl ł

49Omm
Ed.2,.in : 80MPa; Eo.ĺz, 

'ĺn 
/Eo.ĺl, *in ( 3,0

571mm
Ed"ľ2' *in : 80MPa; Ea"ľu, .in /Ea"ĺ, *in ( 3,0

o povľch tvp ..D1" - cestné komunikácl:e - Miestne komunikácie , trieda dopr. zať' VI, - f.t. D l, C3
Skladba vozovkyje navrhovaná s ohl'adom na predpokladané dopravné zaťaženie pre funkčné triedy
C3 a Dl ľealizovaných komuniktrcií v zóne do tľiedy dopravného zaťażenla Vl-vel'mi l'ahké.
Skladbu vozovky je možné poěas ľealizácie po súhlase projektanta zmeniť s ohlädom na zistené
doplňujúce skutočnosti pri výstavbe ostatných sietí.

Navľhovaná skladba vozovky je :

ACl l obľus.,PMB45/80-75; I;50mm; STN EN l3 l08_l
PS; CBP 0,25kým2; STN 73 6129:2009
ACl6loŽná.; PMB45/80-55; I;70mm; STN EN 13 108-1
PS, CBP 0,50 kg/m2 ; STN 73 6129:2009
Šo o:; Gs;350 mm STN EN 13285 ;

špąl s.ŕl-.lnômm ŚTNtrN l??Rs
hr. 570 mm

Ed.ť2'.in : 80MPa; Eĺ"ľz'.in /Eo"ĺt. .ĺn { 3,0

6. Obľubníky:
V rámci stavby budú pouŽité dva typy obrubníkov a to ABo l00l5l25 - II _ parkový obľubník a ABo
100/15125 - cestný obrubník' Na okrajoch vozovky hľaničiacich so zelenými plochami budú
realizované cestné obrubníky. Výška hornej hrany obrubníka bude *0,0mm . Na rozhľaní vozovky
a zeleného pásu bude pouŹiý cestný obrubník ( naležato ). Výška hornej hrany obrubníka meľanej od
úrovne asfaltu bude +00,0mm - pozri výkresy ľezov' V miestach krížení obrubníka s chodníkmi _
prechody pre chodcov je potrebné hranu obrubníka zníŽiť na výšku ł0,0 mm. Na okrajoch
spevnených plôch hraniěiacich so zelenými súkľomnými plochami budú realizované parkové
obľubníky. Výška hornej hľany obľubníka meraná od úľovne dlažby bude +0,0mm .

a
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Betónové obrubníky budú osadené do betónového lôžka z betónu STN EN206-I C20/25-XC2(SK)-
Cl0,4-D,nu*l6 -S3. Minimálna hrúbka lôŽka je 70mm. Betónové cestné obrubníky sú použité vo faľbe
základnej šedej (nat).
Projektant poŽaduje osadenie obrúb previesť v súlade s požiadavkami STN 73 6131-1 najme ěl. 6.3.

7. Odvodnenie:
odvodnenie komunikácií v lokalite je navľhované dvomi spôsobmi:
- pľostredníctvom pozdlżnych vsakovacích drénov a priekop - ěiastočne vetval(2
- pľostredníctvom dažďovej kanalizácie _ vetva K2, K3 v upravenej časti; vetva K10-II plochy

paľkovacích miest.
Vsakovací drén bude mať rozmer ( šx h) 0,6x l,1m abude vystlaný geotextíliou ( vid'výkľesy rezov
). PouŽitá geotextília musí zabezpečiť dostatočnú priepustnosť vody, ale zároveň je jej účelom
vymedziť objem dľénu a zamedziť zahlineniu z okolitého podložia. Projekt uvažuje so zadláždením
vsakovacieho drénu dl. max. 3m pľe jeden rodinný dom. V prípade väčšej dlžky je potrebné riešiť
odvodnenie vozovky v danom mieste náhľadným spôsobom.
DaŽd'ová kanalizáciaje navrhovaná pomocou 6 vpustov s integľovaným odlučovačom ropných látok
a vsakovacím systémom. Samotné riešenie je pľedmetom samostatného stavebného objektu (So.04a).

8. Cestné značenĺe:
Dočasné _ sa nenavrhuje.
Trvalé - V lokalite bude osadené zvislé značenie - typy a polohy značiek sú zrejmé z výkresu C-4.
Všetky zvislé dopravné značky budú osadené na st|piky. Všetky nosné pľvky znaěenia musia
vyhovovať poŽiadavkám norTny STN 73 14 0l. Značky musia by' upevnené tak, aby vplyvom
poveternostných podmienok a dopravy nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu'
posunutiu, pootočeniu a pod. osadené zvislé dopľavné znaěenie bude v základnom rozmere.
Vodoľovné znaěenie sa v lokalite navľhuje rea|izovať nástrekom ide o značky Z6b,YlDa; značka V6b
bude realizovaná v kombinácii so značkou Z8a.

9. Statická dopľava:
Paľkovacie novo budované miesta v počte 52 ks ako i parkovacie miesta v počte 12 ks, ktoré boli
vybudované vľámci technickej infraštruktúry lokality RZ-l8 budú slúŽiť qýhľadne pre potreby
bytového domu SQUARE 53. Celkovo bude zriadených 64 ks parkovacích miest.

10. Zatrá*nenĺe a sadové úpľavy dopľavného pľiestoľu:
( neplatí pre plochy zvegetaěných wárnic)
Zatrávnené plochy budli realizované ako záverečné teľénne úpravy. Na zatrávnenie bude poużitá
zemina, ktorá bola získaná odstránením vľchnej plochy ornice. Prípadný pľebyočný objem ornice
bude dovezený do zemníka uľčeného obcou. Zeminuje pred uloŽením potrebné rozdľobiť' aby v nej
nęboli hrudy. Tieto by mohli spôsobiť nadmęmé sadanie pôdy. Zeminu je potrebné pľed zabudovaním
premiešať s ľašelinou. Úroveň hornej hrany zatrávnených plôch je predpokladaná v jednej rovine
s hornou hranou obrubníka dláżdených plôch a -0,05m pod úrovňou cestného obľubníka (pozri
výkresy rezov)
Dodatočná výsadba dľevín bude pozostávať z výsadby 4 ks Duba letného v dopľavnom pľiestore
miestnej komunikácie vetva KlO-il. a K3 ( polohy sú vymedzené vo výkrese C-l )

Pľe uskutočnenie stavby sa podl'a $ 6ó ods.2 SZ stanovujú tieto záryäzné podmienky:
1/ Stavba sa bude realizovať podl'a projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie,
vypľacovanej v 0llŻ0l9 zodpovedným projektantom: Ing. otto Tokáľ, reg. č. 5544*IŻ, Pozemné
stavby TTK s.r.o., 900 4Ż Miloslavov 47Ż, overenej v stavebnom konaní o povolení stavby, ktorá tvorí
neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia. Każdá Zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii
musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
Żl Pred' zač,atím stavebných pľác je nevyhnutné podrobne výýěiť všetky inžinieľske siete na
dotknutom pozemku ako i pľil'ahlých, stavebnou ěinnosťou dotknuých parcelách. Za správnosť ako
i kompletnosť vyĘýčenia inžinieľskych sietí v plnej miere zodpovedá investoľ.
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3/ Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne ozntlmi názov zhotovitel'a stavby
do l5 dní odo dňa skoněęnia výberového konania a doloźí na stavebný úrad opľávnenie zhotovitel'a na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods' l. stavebného zákona.
4/ Stavebník je povinný písomne oznámiť zaěatie stavby ($ 66 ods.2 písm.h/ SZ).
5/ Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
ó/ V pľípade, ak termín nebude môcť byť dodrŽaný, stavebník pożiada o predlženie doby výstavby.
7/ So stavbou možno zač,ať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia'
8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezača|o do dvoch rokov odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť ($ 67 SZ). Platnosť stavebného povolenia je možné pľedĺziť na Žiadosť
stavebníka podanej v pľimeranej lehote pred uplynutím lehoý jeho platnosti. Stavebné povolenie
a rozhodnutie o predlženíjeho platnosti síl záväzné aj pľe pľávnych nástupcov konania ($ 70 SZ).
9/ Stavebník zabezpeč,í vydčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zźtkona) a pri kolaudácii stavby pľedloží stavebnému úradu doklady o vyĘýčení
priestoľovej polohy stavby ($ 75a ods.4 stavebného zákona)'
10/ Stavebník je povinný na viditel'nom mieste stavbu oznaćiť štítkom ''Stavba povolená'' s qýmito
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; ntzov zhotovitel'a; meno koordinátora bezpečnosti pľáce;
kto a kedy stavbu povolil; teľmín zač,atia a dokončenia stavby;
11/ Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa pľípravných prác až do skončenia
stavebných prác ($ 46dsZ).
lŻlPo celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pľe výkon štátneho stavebného dohlädu
a vykonávaný autoľský dozor pľojektanta.
13/ 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.
14l 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:.53ŻlŻ002 Z.z., ktoľou Sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických poźiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
poŽiadavkách na stavby użívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
15/ Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku' infrazvuku a vibrácií a o poŽiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostľedí.
16l Stavebnú činnosť, 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
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať űstavné právo na pľimeľaný odpočinok apriaznivé životné
pľostľedie v zmysle zźlkonaě. 4601199Ż Zb. v znení neskorších predpisov.
17l Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodrŽané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí arodiny SRě. l47l20l3 Z.z.vznení neskorších predpisov, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pľi stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoých pracovných ěinností.
18/ Stavebník zabezpeč,í na stavbe dodržiavanie zźtkona č). 52511990 Zb. v znení neskoľších zmien
a doplnkov, o poŽiaľnej ochľane.
19/ Stavebník zabezpeč,í dozor na stavenisku po ukončení prác z hl'adiska protipoŽiarnej ochrany, aby
poěas neprítomnosti pracovníkov na stavbe nevznikol pożiar.
20l Stavenisko musí spĺRať všetky technické poŽiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zákona'
2ll Pri výstavbe musia bý' pouŽité vhodné stavebné výrobky, ktoľé budú splňať harmonizované
podmienky podl'aNariadenia Európskeho parlamentu a Rady pu ĺ.sosĺzOll, ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zétk. č,. l33l20l3 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží
doklady o vhodnosti použiých výrobkov a materiálov.
ŻŻl Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutoěňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutelhostiach a majetku. Je povinný počas ľealizácie stavby zabezpečiť vytvorenie takých
opatrení, ktoĘými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana żivotné prostredie.
Stavebník je povinný počas výstavby udrżiavať čistotu na stavbou zneěistených verejných
komunikáciách a verejných priestľanstváclr a dokončovanie stavby zabezpečiť bez poľušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
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23l Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uloŽený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
24l Stavebníkje povinný odviezť stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení
odpadu predloŽí na oU Senec - odbor staro-stlivosti oZP, odpadové hospodárstvo; ku kolaudácĺi
pľedloží stanovisko oÚ Senec, odbor SoŽP, úsek odpadového hospodáľstva v kolaudačnom
konaní.
Ż5lY prípade nálezu kultúme cenných predmetov' detailov stavby alebo chránených častí príľody ako
i aľcheologických nálezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému riľadu alebo pľíslušnému orgánu.
26l v prípade nevyhnutného výľubu drevín alebo kroviých porastov, ak budú dotknuté výstavbou,
požiadať vzmysle $ 47 ods. 3 zákona č)' 5431200Ż Z.z. o ochľane príľody akľajiny pľíslušný úrad
o súhlas na ich výrub.
Ż7/ Dokonč,enú stavbu moŽno użívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník
pożiada príslušný stavebný úrad.
28l Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady pľimerane podl'a $$17,18 vyhl.ľĺŽľ SR
č;45312000 Z'z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zźlkona, najmä certifikáty
a atesty zabudovaných stavebných výľobkov a mateľiálov' výsledky predpísaných skĹršok a revízií
podl'a osobitných pľedpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke' poľealizaěné
zamer anie stav by' odovzdávac í/pľeberac í protoko l.
29l Dodľźať ,,Zásady pľebeľania mĺestnych komunikácií a veĘného osvetlenia do vlastníctva
obce Mĺloslavov schválené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením č.. 6612015, doplnené oZ díla
27.04.2017 uznesením ć,. 45l20l7 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia OZ č. 85 dňa
16.08.2017" ( pľíloha ľozhodnutia).
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 rozvodov a Vo' nachádzajűcich sa v komunikáciách.
3|/ Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby pľedložit' zameľanie geograÍickej osi ulĺce (
ustanovenie $ 3 ods. 5 zákona č,. 12512015).
32l Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodľŽať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov a organizácií :

1. MV SR ORPZ v Senci'oDl. ě. oRPZ-Sc-oDI-26-00llŻ0Ż0 zo dřa 27.0Ż'Ż020:
oDI s predloženou projektovou dokumentáciou pre úěely stavebného konania súhlasí, pričom si
uplatňuje nasledovné pľipomienky:

l. Zabezpeč,ením počtu 64 parkovacích miest pľe požadovanú stavbu ,'Býový dom SQUARE
53* považujeme potreby statickej dopľavy v zmysle STN 736110/Z2 za dostatočne
uspokojené. Predmetné stojiská Źiadame navrhnúť na vlastných pozemkoch, očíslovať
z dôvodu prehl'adnosti a zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest pre osoby so
zníżenou schopnosťou pohybu (4 % z celkového počtu stojísk), ktoré požadujeme navrhnúť čo
najbliŽšie kjednotlivým vchodom s trasovaním v bezbaľiéľovej úprave.

2' Parametre parkovacích miest a spevnených plôch (šíľkové usporiadanie, pozdltny sklon,
polomery) żiadame navrhnúť a zrealizovať v súlade s STN 73 6056 a STN 6110lz2 tak' aby
bol umoŽnený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel, pľičom ich šírkové parametre żiadame
navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina 02. Parkovacie stojiská navľhnuté pľi súvislej
prekáŽke (stene, múre, atd'') požadujeme navľhnúť s bezpečnostným odstupom v zmysle STN
73 6056 a STN 73 6058.

3 ' Parametre stavebných úprav priechodov pre chodcov żiadame navrhnúť a zrea|izovať v súlade
s STN 73 6110 tak, aby bol umožnený bezpečný pohyb chodcov po navľhovanom priechode.
Na základe vyššie uvedeného požadujeme všetky priechody pre chodcov vybaviť
samostatným nasvietením pomocou svetelného zdroja. Navrhovaný chodník požadujeme
navľhnúť v zmysle STN 73 6l l0 min. šírky 2,0 m.

4' oDI vyŽaduje komunikácie a spevnené plochy zabezpeč,iť dostatočným verejným osvetlením,
pričom osvetlbvacie zariadenia nesmú Žiadnou svojou časťou zasahovať do vol'nej šírky
a výšky cestnej komunikácie.

5. V prĺpade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky poŽadujeme spracovať projekt
organizácie dopravy počas výstavby a ten následne predložiť v dostatočnom časovom
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predstihu pred zač,atím prác na určenie pouŽitia dočasných dopravných značiek a dopravných
zariadení príslušnému cestnému správnemu orgánu, resp. obci v zmysle zákona SNR č.
135ĺ1961 Zb. o pozemných komunikáciách s uvedęním presného termínu realizźrcie prác -
dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné dopravné značenie a dopravné
zariadenia a telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.

oDI v súlade so zákonom NR SR č. 17ll1993 Z' z. oPZv znení neskorších predpisov, si vyhradzuje
záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatoěné podmienky alebo uložené zmeniť
v prípade pokial' to budú vyżadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
ako aj v prípade veľejného zánjmu.

2. MV SR ORPZ v Senci.oDI. zźuazné stanovisko k trvalému dopľavnému značeniu. pod č. ORPZ_
SC-ODI-Z7 -00| /2020 zo dř.a 03'03.2020:
oDI s predloŽenou pľojektovou dokumentáciou pre potľeby určenia trvalého dopravného značenia
a zriadenia súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:

l. V prípade zásahu stavby do pľilählých cestných komunikácií požadujeme najskôľ 30 dní pľed
začatím ręalizácie stavby pľedloŽiť k definitívnemu odsúhlaseniu pľojekt organiztrcie dopravy
na prerokovanie a odsúhlasenie oDI pľe potľeby uľčenia doěasného dopľavného zmačenia
v zmysle zákona č,' |35l196l Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Ż' K trvalému dopravnému značeniu oDI pripomienky nemá, priěom trvalé dopravné značenie
žiadame predloŽiť na definitívne odsúhlasenie oDI pre potľeby určenia dopravného znaěenia
v zmysle zákona č). l35/196| Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) najneskôr 30
dní pľed kolaudačným konaním stavby.

3. oDI Senec dáva na vedomie účinnosť novej vyhlášky Ministeľstva vnútra Slovenskej
republiky ě. 30120Ż0 Z. z. od 0l.04.20Ż0 a nakolko je predpoklad' Že stavba bude ľealizovaná
po dátume 0l.04.2020 Vás žiadame pľedmetnú projektovú dokumentáciu upraviť prípadne
spracovať v zmysle uvedenej vyhlášky.

oDI v súlade so zákonom NR SR ě. l7ll1993 Z' z. oPZ v znení neskoľších predpisov, si vyhradzuje
záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uloŽené zmeniť
v prípade pokial' to budú vytadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
ako aj v prípade verejného záujmu.

? Ôri Senec nrlhnľ e^ŽP - ŕlcek nLł č ÔI [-sc-Ôq7p.Jn)fi/^fiL)?Ą za o )o)o-dňa 28
- nemá námietky proti realizácii pľedmetnej stavby.
1. Pri ľealizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č,. 7912015 Z. z. o odpadoch a súvisiace
všeobecne záv'ázné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba
alebo Ąrzická osoba _ podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre
fyzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené pľáce vykonáva.

3. Pôvodca odpadu zodpovedá zanakladanie s odpadmia plní povinnosti podl'a $ l4 _ držitel'a odpadu
podl'a zźtkona č,.79l20l5 Z. z' o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovať azhromażďovať výriedené
podl'a druhov odpadov a poddruhov ( katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŻp SR č.
365/Ż015 Z' z.' ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). zabezpečiť pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným neŽiadúcim únikom azabezpeěiť spracovanie v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okľesnému
úradu, odboru staľostlivosti oŽivotné prostredie vzmysle $ 14 ods. l písm. Đ ag) zákona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MŽP SR ě' 36612015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

ó. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad. lnak sa povaŽuje za odpad, s ktoým je potrebné naloŽiť v súlade so zákonom
o odpadoch.
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7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci aj pre komodity Sklo, kovy, biologicky rozlożitel'ný odpad zo zźthrad
a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknuých z realizácie stavby a ich
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pľe účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle $
99 ods. l písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za ztwäzné stanovisko pre účely
stavebného konania podl'a zttkona ě' 5011'976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podl'a pľedpisov o správnom
konaní.

4. oŰ Senec' odboľ SoŽP _ úsek ŠVS. súhlas podl'a ust. 8 27 ztlk. ě' 36412004 Z.z. o vodách' ě.oU-
SC -OSZP -2020 / 007 1 9 4 l S - 1 1 l Ke zo dřn lŻ.03 .2020 :

PoDMIENKy sÚHr-łsu:
1. Dodržať podmienky: stanoviska okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o Životné pľostľedie,

úseku štátnej spľávy ochrany prírody a krajiny zo dřla 20.01.Ż0Ż0 pod číslom oU_Sc_osZP_
Ż0Ż0100380l-002, úseku štátnej správy odpadového hospodáľstva zo dř, 28.0l.20Ż0 pod číslom
oU- SC -oSZP -2020 / 00 4Ż3 4.

Ż. Dodĺżať podmienky ľozhodnutia o umiestnení stavby pod číslom sÚ-tsgolzol8/KK zo dřla
0l.10.20l8, právoplatné dňa 05.l l.20l8 vydané obcou Miloslavov.

3. Stavebné povolenie na dažďovú kanalizácĺu s integľovaným odlučovačom ropných látok
(So04a) je pľedmetom samostatnej projektovej dokumentácie povoloujt'ice špeciálnym
stavebným úľadom, ktorý pľedchádza povoleniu na hlavný objekt.

4. Dodrźať pľíslušné ustanovenia zák č. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zátkona sNR č.
37211990 Zb. o pľĺestupkoch v znení neskoľších predpisov (vodný zákon\, vzhl'adom k tomu,
že sa zánjmové űzemie nachádza v chľánenei vodohospodárskei oblasti ZitnÝ ostľov, je
možné činnost' vykonávat' len ak sa zabezpećí všestľanná ochľana povľchových
a podzemných vôd a preto je potľebné dodľžat' podmienky $ 31 a zákona ć. 305lŻ018 Z.z.
o chľánených oblastiach pľirodzenej akumulácĺe vôd a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

5. Do vsakovacieho systému môžu byt'zaústené len vody z povľchového odtoku, pri ktorých sa
nepľedpokladá, źe obsahujú látky' ktoré môžu nepľiaznivo ovplyvnit' kvalitu povľchovej
vody a podzemnej vody v zmysle Nv sR č. 269lŻ010, ktorým sa ustanovujrĺ požiadavky na
dosiahnutie dobľého stavu vôd a po pľedchádzajr'icom zist'ovaní (záveľečná hydľogeologiclcĺ
spľáva podl'a $ 37 v spojení $ 3 ods. 4 vodného zákona).

6. Budú dodľžané ochľanné pásma jestvujúcich inžinieľskych sietí, ľesp. zohl'adnené požiadavĘ
ich vlastníkov a pľevádzkovatel'ov

7. Pľojektant stavby v zmysle $ 46 Stavebného zákona zodpovedá za spľávnosť a úplnosť
vypracovania dokumentácie podlä $ 45 ods' 2 Stavebnéh o zákona a aj za jej realizovatelhosť'

Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaní a podl'a ust. $ 73 odst. 1 8 zźk'ě. 36412004 z.z. o
vodách v znení neskorších noviel sa považuje za zápäzné stanovisko v zmysle $ l 40b ztlk. ě. 50/197 6
Zb. (stavebný ztkonv znení neskorších noviel)'
Súhlas je podkladom pľe stavebné konanie. Nenahľádza povolenie na uskutočnenie vodných
stavieb podl'a ust. $ 26 zá.k.č. 36412004 Z.z. o vodách. Jeho platnost' zanilľá, ak stavebné konanie
nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

5. oÚ Senec. odbor starostlivosti o životné prostredie -úsek oPaK.č. oU-SC_OSZP-2020i003 80 l -002
zo dřla20.01.2020:
l. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného űzemia obce a v űzemí, pre ktoľé platí pľvý stupeň ochľany
v rozsahu ustanovení $ l2 zákona
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podl'a zákonav űzemí zakázanű'
3. Navľhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany .

4. V pľípade nevyhnutného výľubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme' Že
mimo zastavaného űzemia obce sa podl'a zákona vyŽaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo výške l30 cm nad Zemou akroviých poľastov svýmerou nad 20 m2,
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o súhlase na výrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť okresný úrad Senec, odbor
starostlivosti o životné prostľedie, orgán ochrany prírody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potľebné postupovať v zmysle STN 83 70l0 ochrana prírody

- ošetrovanie, udrŽiavanie aochrana stromovej vegetácie, bod 4.l pri stavebných prácach sa dľevina
chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pľed poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástľojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

Á (\Iłĺ1q77v Pezinlzll ň i 
^p|f7-DV)-)^)^lno'^)Á<

) -nÄÁą ?l nl ?n'n
- Súhlasí bez pľipomienok.
Toto stanovisko nenahľádza stanovisko orgánu štátneho poŽiarneho dozoru pľe konanie nasledujúce
podl'a ztlkona č,. 5011976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho
pľedloŽiť pri kolaudaěnom konaní.

7, Slovak lekom a verlené qfennwiqkll ř, 661)n)5417 zĺ'ĺ ĺlňq nq Ôq 
'n'n

Te .s u
- Pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (d'alej len
SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Počas realizácie stavby dodľžať podmienky uvedené v stanovisku č.66|20Ż54|7 zo dřn09.09.2020.
Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. Vpľípade,źezźtmer stavebníka, pľe ktoľý podal uvedenrĺ žiadost', je vkolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma týchto sietío
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
oochranu alebo preloŽenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených Zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potľeby premiestnenia telekomunikaěného
vedenia

oodsúhlasenie projektovej dokumentácie v pľípade potreby pľemiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preloŽením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný paľtner: Július Varga, iulius.varga@nevitel.sk,
0903 4ss788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble' potľubia) s ľôznou
funkčnosťou.
2. Pri akýchkolŤek pľácach, ktoľými môžu byt' ohľozené alebo poškodené zaľiadenia, je
ž'iadatel'povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenia Ęm,že zabezpečíz
oPľed zaěatím zemných prác vyqýčenie avyznač,enie polohy zariadení priamo na povrchu teľénu'
oPľeukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, svyĘÍčenou

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochľanu stanovené
oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné pľáce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm

skutočného uloŽenia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
oUpozornenie zamestnancov, aby pri prácach vmiestach výskytu vedení azariadení pracovali

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradia (napr. hlbiace stroje)
oAby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeč,ené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeżi a poškodeniu
vo vzdialenosti l,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním)
o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne č,íslo 12129
.overenie výškového uloženia zańadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' S.r.o. nezodpovedajű za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V pľípade, Že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je
toto moŽné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST'
3. V pľípade požiadavky napojenia lokaliĘ' ľesp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je
potrebné sĺ podat' žiadost' o uľčenĺe bodu napojenia (www.telekom.sk).
4. Ziadame dodľžat' platné pľedpisy podl'a sTN 73 6005 pľe pľĺestoľovú ripravu vedení v plnom
rozsahu.
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8. HYDROMELIORACIE.š.p.. vviadľenie č. l5l-2ll20lŻ0Ż0 zo dř.a |7.0I.2020
Po preveľení pľedloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, Že na
parcelách č,. 1331343, I33l119, l33lI18, l33l3 al33lll6 vk.ú. Miloslavov, neevidujeme žiadne
hydľome l ior ač,né zariaden ia v správe Hydromel ioľácie, š. p..

9. SVP. š.p.' vyiadrenie č.i. CS SVP oZBA lŻ228l2020l1 zo dř'a 12.08.Ż020
Po oboznámení sa s pľojektovou dokumentáciou SVP, ś.p., oZ BA' Správa vnritorných vôd Šamorín
s uvedenou aktivitou súhlasí, žiada však:

1 ' DodrŽať ustanovenia zttkona č,. 36412004 Z.z. o vodách ( vodný zákon).
2. Uzemie sa nachádza v chľánenej vodohospodárskej oblasti Żiného ostrova, na základe ěoho

poŽadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd'
3. DaŽd'ové vody z parkoviska motorových vozidiel musia byť zaústené do odlučovača ľopných

látok, ktoĘý musí mať podl'a nariadenia vlády ě. Ż6912010 Z.z. výstupnú hodnotu
v ukazovateli NEL menšiu ako 0,l mýl.

4. Podl'a $21, ods' l, písm. c, zákona č,.36412004 Z.z' o vodách, je na vypúšťanie odpadových
vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd'
ktoľé vydáva pľíslušný oľgán štátnej vodnej spľávy.

5. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyŽaduje podl'a $26 ods. 1 zákona
ć.36412004 Z.z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby.

6. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej
stavby na základe odseku č,. 4 s26 zákona č,' 36412004 Z.z. vodný zákonje súčasne stavebným
povolením a povolenie na jej uvedenie do pľevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.

7. odvádzanie dažd'ových vôd musí byť vyriešené tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na
cudzie pozemky.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádzavyjadrenie' súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej spľávy.

l0. SPP-distribúcia.a.s.. stanovisko č. TDA.{S/0042/2020/An zo dňa 05.02.2020:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bezjej plynofikácie) zadodrżania
na-s leduj űc ich podm ienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred zaěatím vykonávania iných činností' je stavebník

povinný poŽiadať SPP_D o presné vyýčenie existujúcich plynárenských zaľiadení na zttklade
písomnej objednávky, ktoľú je potľebné zaslať na adľesu: SPP-dĺstribúcĺa, a.s., Sekcia rúdržby'
Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava, alebo elektronicky, prostľednícWom online formuláľu
zveĘneného na webovom sídle S PP-D (www.spp-distribucia.sk),

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

- stavebník je povinný zabezpeč,iť pľístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby
z dôvodu potreby pľevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly pľevádzky'
űdľżby a výkonu odborných prehliadok a odboľných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
p lyn áľen ský ch zar iadení,

_ stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly rea|izácie
činností v ochľannom pásme plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 8,00 m na kaŽdú stranu
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aŽ po predchádzajúcom
vyýčení plynárenských zariadení výhľadne ľučne bez použitia stľojových mechanizmov;

- ak pri výkopových pľácach bolo odkryé plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaŽeného plynáľenskélro
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloŽenia výstľaŽnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denn íka;

- pľístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
pľísne zakázaná, pokial'sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
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- odkryté plynovody, káble, ostatné inŽinieľske siete musia byť počas odkryia zabezpeč,ené proti
poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu rea|izovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynáľenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- kaŽdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned'
ohlásęné SPP-D natel č.0850 l ll7Ż7;

- upozorňujeme, Že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zaľiadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (sol), ktoľá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochľannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a ustanovení
Zákona o eneľgetike pokutu vo ýške 300'- € aź l50 000,- €, poškodením plynáľenského
zaľiadenĺa môže dôjsť aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohrozenia podl'a $ 284 a $
285, prípadne tľestného činu poškodzovania a ohľozovania pľevádzky všeobecne pľospešného
zaľiadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákonač,.30012005 Z.z.Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrŽiavať ustanovenia Zélkona o energetike, Stavebného
zźtkona a iných všeobecne zźxäzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zźtpise
zvyýč,enia plynáľenských zaľiadení ataktież ustanovenia Technických pravidiel pľe plyn (TPP)
najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 0l, 700 02,VTL _ TPP 702 l0,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zaľiadęní ďalebo pri
ochranných a/ alebo bezpeěnostných pásiem;

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniamidodľŽať minimálne odstupové vzdialenostiv zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

- stavebník nesmie v ochľannom pásme plynárenských zariadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasý a pod.

OSOBITNE PODMIEIII(Y:
- Uvedená výstavba pozostáva zo stavebných objektov: So.01 - Bytový dom SQUARE 53'

so.02 _ Domová vodovodná pľípojkao so.03 - Kanalizačná pľípojka' so.04ďb _ Dažďová
kanalizácia' so.06 - Komunikácie a spevnené plochy.

- Pľe stavbu bolo vydané stanovisko na umĺestnenie stavby v bezpečnostnom pásme (BP)
VTL plynovodu DN 500' PN 4,0MPa a to pod ev. č.870/070618|BNĺPJ zo dňa 13.6.2018. BP
v zmysle daného stanovĺska bolo pre paľkovisko, komunilĺĺciu a chodník znížené na
vzdialenost'min. 10m od VTL plynovodu - nutné ľešpektovat'.

- Pľi budovaní samotnej stavby ako aj domových pľípojok z uličných IS žiadame ľešpektovat'
všetky existujúce plynáľenské zaľiadenia v zmysle ptatnej legislatívy.

II SPP-distrihriciaas uvedené v sfnnoviskll č' i R7o/o'706 RiRÁ/pI za dňa 11 06 )o R.

- srĺhlasí s umiestnením stavby - paľkovisko, komunikácia, chodník vo vzdialenosti 10r0 metľov
od VTL plynovodu DN 500 PN 4'0 MPa (vyjadľenie nie je možné použĺt' pre rĺčely územného,
pľípadne stavebného konania).

l2. TUV SUD Slovakia s.r'o.. odborné stanovisko ev. č. 7I650Ż3|03l20l20lBTloS/DoK zo dřla
24.01.2020:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení v rozsahu podl'a
pľedloženej projektovej dokumentácĺe po odstránení nedostatkov uvedených v bode l ažŻ.
odborné stanovisko je vydané pre űčely stavebného povolenia.
Uvedené nedostatky nebľánia vydaniu stavebného povolenia.
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných pľedpisov:
- Technické zariadenie výťah je uľčeným výrobkom podl'a nariadenia vlády SR č. 235lŻ0l5 Z. z.

v znení nariadenia vlády SR č,. 22l20I7 Z. z. Pri uvedení na trh a do prevádzky je potrebné splniť
požiadavky citovaného predpisu. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ako notifikovaná osoba NB_1353 môže
vykonat' posúdenie zhody výťahu podl'a nariadenia vlády SR č' 23512015 Z. z. v znení naľiadenia
vlády SR č.22l20l7 Z.z.

- Pri realizácii stavebných prác sa musia dodržať zásady technickýclr, organizačných prípadne ďalších
opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podl'a vyhl. MPSVR SR č' l47120|3 Z.
z. v znení neskoršíclr predpisov.
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Upozornenie:
- Projektová dokumentácia neobsahuje návľh a výpočet zariadení na oclrranu proti prekroěeniu max.

prevádzkového tlaku a ochranu voěi roztiażnosti média vplyvom zmeny teploý v súlade s STN EN
lŻ 8Ż8.

- Vypínanie elektriny pri poŽiari pre So.0l Bytový dom SQUARE 53 rieši súvisiaca dokumentácia
TI Miloslavov lokalita RZ l8/Ib. etapa, So.05b Domové pľípojky NN. Táto časť projektu nebola
súčasťou predloŽenej projektovej dokumentácie.

Poznámka:
TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o. môže vykonať inšpekciu podlä STN EN ISO/IEC 170Ż0:2012 posúdením
súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované,
s poŽiadavkami bezpečnosti technických zariadení ( v príslušnej etape výstavby - technický dozor
stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko platí za týchto podmienok:
Nedostatky a upozornenia budú odstľánené ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodrŽiavané všeobecné závazné právne predpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej
dokumentácii. odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.ľ.o. azákaznika
rozmnoŽovať inak než vcelku.

l ? pRo(lR trŚ-TŚ c r n rruiąrlrenie zĺ\ dř"lq )7 nl )n)fi'
S výstavbou súhlasíme z^ podmienok plne rešpektovania existujúcej veľejnej optickej
telekomunikačnej siete KDs (káblového distribuěného systému) a plne ľešpektovania jej
ochľanných pásiem a za podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnýmĺ
zákonmi SR.

l. Projektovú dokumentáciu (d'alší stupeň) Žiadame doplniť o vzoľové rczy kriŽovania a súbehu
so sieťami KDS a doplniť aj o zákľes siete KDS. oľientačné zakreslenie KDS (hlavnej tľasy)
sme vykonali do predloŽenej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem prípojok
k jednotlivým objektom' ktoré sú ľiešené individuálne a ktoré je potrebné tiež rešpektovať.
Stavebníkje ďalej povinný vykonať azabezpeěiť všetky objektívne účinné ochranné opatrenia
a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadľenia stanovené vlastníkom existujúcej
siete KDS' spoločnosťou PROGRES-TS, s.ľ.o. (ďalej len PRoGRES) a to najmä:

2. Pred začatím prác je potrebné si objednať priestorové vyýčenie sietí a zariadeni písomne na
adrese: PROGRES_TS, s.ľ.o.' Kosodrevinová 42,82l 0'7 Bratis|ava, min. l0 pracovných dní
pred požadovaným termínom vytýčenia' podl'a rozsahu a druhu vydčenia. Pľe vyýčenie
optického vedenia je potrebné zabezpeěiť aj geodetické zameľanie siete KDS. K žiadosti
žiadame pripojiť toto vyjadrenie.

3. Je potrebné zaslať písomnú informáciu oplánovanom termíne zač,atia prác, najneskôr 10 dní
pre zač,atím stavby na adresu PRoGRESu.

4. Je potľebné dodľžat' ochranné pásma podl'a ust. $ó8 zilkona č).351l20|l Z.z. a príslušných
noriem STN' tzn. Že sa nebudú umiestňovať żiadne vedenia aani realizovať żiadne stavebné
pľáce _ výkopy v ochrannom pásme, t.z.n. 0,5 m na kaŽdú Stranu od osi vedenia KDS a 2 m
do hlbky. Kde to z priestoľových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú realizovať za
pľítomnosti pracovníkov PROGRES. o uvedenom budú vopľed informovaní pracovníci, ľesp.
zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel. č,ís|e 02l43l 91 25l. Podmienkou je objednanie si
technického dozoru u spoločnosti PROGRES'

5. oboznámiť pľacovníkov vykonávajúcich zemné práce svyýčenou avyznačenou polohou
siete KDS, aby pri pľácach v mieste výskytu vedení a zariadení KDS pracovali so zvýšenou
opatrnosťou abezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia azariadenia (najmä hlbiace
stroje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pásma vedení a zariadení KDS
vykonávali len ľučnÝ rrýkoo!

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 ľučnými sondami (vzhlädom na to, že nezodpovedáme za
Zmeny priestorového uloženia KDS vykonanébez nášho vedomia)
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8. V prípade, że dôjde ku kriŽovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými sieťami
a zariadeniami KDS spoloěnosti PROGRES' vopred prizvať k ukladaniu azásypu
pracovníkov' resp' zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. ěísle 02/431 91 25I. Bez
uvedenej pľítomnosti nie je možné zźsyp vykonať.

9. odkryté časti vedení siete KDS zabezpeč,iť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.

l0. Vprípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoločnosti PROGRES,
prizvať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PRoGRES, na tel. čísle 021431 9l Ż51 na
kontľolu pred zásypom (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

l l. Pred záhrnom pľeviesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätný zásyp trasy ľealizovať
triedeným štľkom, obnoviť znaěenie ochrannou fóliou, prípadne markermi.

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

13. Zabezpečiť dodrŽanie zákazu prechádzania ťażkými vozidlami' kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

l4. Dodrżať nivelitu teľénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete KDS.
15. Pri poškodení telekomunikačných vedení azariadeni KDS spoločnosti PROGRES

bezodkladne oznámiť každé poškodenia na tel. čísle 02/43|91 251. Vpľípade poškodenia
koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý risek kábla medzi dvomi najbližšími distribučnými
skriňami, v prípade optického kábla je potrebné 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 bezodkladne informovaný.

16. Výkopy realizovať na celej stavbę vmiestach výskytu vedení KDS zásadne 4!49, bez
použitia výkopových stľojov.

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

18. Nedodľžanie uvedených podmienok ochľany jestvujúcej siete KDS je porušením pľávnej
povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcĺí.

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

l4. Mo SR_ ASM Bratislava_ vviarlrenie č i ASM-50-1284/2D18 zo rĺňa 29 05.20l8:
S ľealizáciou akcie podlä predloŽenej dokumentácie srihlasíme pľi splnení nižšie uvedených
podmienok. Investor /projektanť je povinný informovať o ýchto podmienkach príslušný űzemný
orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inŽinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nię sú v pľiestore stavby
evidované.
Vyjadrenie platí za pľedpokladu, 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 pľojektu i pre všetky ďalšie konania.
Na jeho základe je možné vydať űzemné i vodohospodáľske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým d'alším oľgánom a organizáciám' ktoré
budú na akcii zainteresované' aby sa zabränilo d'alšiemu prerokovaniu.

l5. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. stanovisko č. 24lSK/2020lKn zo dňa 06.02.2020:
Na základe Žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na stavbu
,,Bytový dom SQUARE 53 _ 50.06 Komunikácie a spevnené plochy" k. ú' Miloslavov konštatujeme,
Že zpredloŽenej PD nie je moŽné posúdiť všetky detaily ýkajúce sa stavebného objektu a preto
žiadamę nasledovné úpravy v zmysle vyhlášok č,. 532lŻ002 Z.z. 912009 Z.z. z hl'adiska osôb so
zrakovým postihnutím:

l. Na pľiechodoch pre chodcov je potrebné doplniť varovný a signálny pás podl'a vyššie
uvedených vyhlášok.

2. Paľkovacie miesto pre osoby s obmedzenou sclropnosťou pohybu a orientácie musí byť
umiestnené najbliŽšie k vchodu do príslušnej stavby.

Pľi dodľžaní vyššie uvedených požĺadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.
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l6. Slovenský zväz telesne postihnut'ých. stanovisko č. 028/2020 zo dňa 05.02.2020:
Navrhovaná stavba z hl'adiska prístupnosti spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby użívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŻP SR č. 532l2O0Ż Z.z. a prílohy
k vyhláške č. 53212002 Z.z., ktorou sa určujú všeobecne technické požiadavky zabezpečujúce
užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu'
Dopoľučujeme vydanie stavebného povolenia.
V prípade poŽiadavky budúcich užívatelbv objektu aby ho mohli uŽívať osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu' je moŽnosť túto požiadavku riešiť individuálne stavebnou úpravou prípadne
technickými pľostriedkam i.

17 . Kraiský pamiatkový úrad Bľatislava. záväzné stanovisko Zn. KPUBA-20l8l0l2807 -
02/048329/PRA zo dňa 18.06.20l8:
Súhlasí s umięstnením arealizáciou predmetnej stavby' ktorá sa nedoýka národnej kultúmej pamiatky
evidovanej v Ústrednom Zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území
s podmienkou:
- V pľípade archeologického nálezu nźúezca aleboosoba zodpovedná zavykonávanie prác, podl'a $ 40
ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU anález ponechá bezo zmeny aŽ do obhliadky KPU
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
Toto zźwäzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť, ak nedošlo
kjeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Neuplatňuje vecne príslušné záujmy na architektonickom
riešení predmetnej stavby a je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným stavebným úradom
v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

l8. Regionálny rirad verejného zdľavotníctva Bľatislava. závŁné stanovisko č' HŽPl6026/20l8/M zo
dňa l3.07.201 8:

Súhlasí sa s návrhom Žiadatel'a DJ engineering s.r.o., Krajná Ż3, 900 42 Dunajská LuŽná na űzemné
konanie stavby oo Bytový dom SQUARE 53*, Lokalita RZ_l&/l, parc. č. 1331343, 1 19, 3, 166, l 1 8, k.
ú. Miloslavov' okres Senec, s ýmito podmienkami:

1. Rešpektovať zźuery hlukovej štúdie vypľacovanej ý ŻD partneľ, S.r.o. - Ing' Dušanom
Dlhým, PhD., apľíl 20l8, tj. technické vyhotovenie navrhovaného objektu (nepľiezvučnosť
obvodového plášťa, zasklenie) riešiť podl'a požiadaviek vyhlášky MZ SR ě. 549lŻ007 Z.z,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pľístupných hodnotách hluku' infľazvuku a vibľácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku' infrazvuku a vibrácií v životnom pľostredí.

2. V hlukom exponovaných obytných miestnostiach (podl'a hlukovej štúdie) zabezpeěiť výmenu
vzduchu bez nutnosti otvárania okien (25m3losobďhod.) v súlade s poŽiadavkami vyhl' MZ
SR č. 25912008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútoľné prostľedie budov
a o minimálnych poŽiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v znení
neskorších predpisov.

3. Zabezpeěiť vetraný pľiestor pre upratovačku s výlevkou a prívodom studenej a teplej vody.
4. Pľi ľealizácii stavby počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhl.MZ SR č. 54912007

Z.z.
5. Ku kolaudačnému konaniu predložiť:

a) výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktoý pľeukaže jej súlad s požiadavkami
Vyhl. MZ sR ě. Ż47l20l7 Z'z', ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania amanaŽmente rizík pri zásobovaní
pitnou vodou.

b) výsledky objektívneho merania hluku, ktoľé pľeukážu, że hluk z vonkajších zdľojov
(pozemná a letecká doprava, YZT) a z vnútorných zdrojov (TZB) nebude negatívne
vplývať na okolité a vlastné chránené vnútomé prostredie podl'a vyhlášky MZ SR č.
549/2007 2.2,

c) protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich konštľukcií medzi bytovými
a nebytovými priestormi podl'a STN 73 0532
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o Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej ěinnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariad,eniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma
ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podl'a zttkona č. 44Ż12002 Z.z. o verejných
vodovodoch a veĘ ných kanalizáciách.

o AkákolVek stavebná činnosť môže byť vykonávaná iba so súhlasom AVS.
o V tľase vodovodu a kana|izácie, vrátane pásma ochľany, je zakázané vykonávať zemné práce,

umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať twalé poľasty,
umiestňovať skládky, vykonávať teľénne úpravy a podobne.

o Vzhl'adom ku skutočnosti' že súčasťou stavby je návrh státia pľe motoľové vozidlá _
vyhľadené parkovacie plochy, komunikácie a Spevnené plochy a chodníky pre peších, ako aj
súvisiaca technická infraštruktúľa upozoľňujeme Vás, že pri zasahovaní do terénu vrátane
zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník,
v záujme ktorého sa tieto zźsahy budű vykonávať, povinný na svoje náklady bezodkladne
prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu
a veĘnej kanalizźrcie majúce vzťahkteľénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe. Tieto
prárce mőže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo veľejnej
kanalizácie, prípadne prevádzkovatel'a a vopred ohlásené na AVS.

o Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri kľiŽovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácachje potrebné v plnom
rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov akanalizácií, armatűry, poklopy, šachty,
signalizačné zariadenia, prenosy' jestvujúce objekty a pod. odkryté miesta na vodovodných
akana|izač,nÝch potrubiach musí pred zásypom skontrolovať pľíslušný pracovník AVS.

II. Z bilančného hl'adiska
o Zbilančného hl'adiska bude pripojenie na verejný vodovod aodvádzanie splaškových

odpadových vôd do veľejnej kanalizácie moŽné.
III. Z hl'adiska zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd

o Technické ľiešenie a realizácia vodovodnej a kanalizačných prípojok, vodomernej šachty'
kanalizačnej revíznej šachty a ostatných zariadení musí byť v srilade so zákonom č).442lŻ002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení d'alších ztlkonov, za
súčasného dodržania STN, EN aoN /oN 75 54ll, STN 75 540l, STN 75 5403' STN 73
6005/ vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platným dokumentom: ,,Technické
podmienky pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na verejný vodovod a veľejnú kanalizáciu
a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky
v podmienkach AVS" (d'alej len ,,technické podmienky"), ktoré sri zverejnené na
internetovom sídle AVS.

o Ak vybudovaná vodovodná prípojka akana|izačná prípojka alebo ich časť nie sú vo
vyhovujricom technickom a kapacitnom stave, je potrebné realizovať ich rekonštrukciu so
súhlasom a na náklady vlastníka pľípojok .

o V zmysle ,,technických podmienok" je potľebné ľealizovat'všetky zaľĺadenia týkajúce sa
pľipojenia stavby na veľejný vodovod a veľejnú kanalizáciu.

o Vodomeľná šachta musí byť ľealizovaná podl'a ,rtechnicĘch podmienok" uľčených
AVS s dodľžaním minimálnych vnútorných ľozmeľov.

o Vodomernú šachtu požadujeme umiestniť na trase vodovodnej pľípojky dlhšou stranou
V smeľe pľípojky akanalizač,nú revíznu šachtu nakanalizaěnej prípojke na trvalo pľístupnom
verejnom pozemku (v tm. technologickom výklenku) pred oplotením vo vzdialenostimax. l0
m od napojenia na verejný vodovod, resp. verejnű kanalizárciu. V prípade' že ostatné
inžinierske siete neumožnia osadiť šachty na tľvalo prístupnom verejnom pozemku, môŽu byť
osadené maximálne 7 m za hľanicou pripájanej nehnutel'nosti. Vodomerná šachta musí byt'
umĺestnená v nespevnenom povľchu, musí byt'trvalo pľístupná a nesmie sa umiestnit'do
paľkovacieho miesta.

o odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd
z povrchového odtoku lzrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu
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a spôsobom, ktoý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si
vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania ýchto vôd. Do verejnej kanalizácieje možné
vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.

o Pri kolaudačnom konaní požadujeme pľeukázatel'né riešenię zráżkových vôd mimo systém
verejnej kanalizácie. Ztroveň Žiadame písomné prizvanie prevádzkovatel'a veĘnej
kanalizácie v tejto lokalite ku kontrole vsakovacieho systému pred jeho zasypaním a ku
kom pletném u pľesklišani u funkěnosti tejto časti stavby.

V pľípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnutel'nosti povinný písomne
požiadať AVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky' montáž'
vodomeru a pľipojenie na verejnú kanalizáciu.
Tlačivá: Žiadosť opreverenie technických podmienok pľipojenia na verejný vodovod aŻiadosť
o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete na našej webovej
stránke alebo v sídle spoloěnosti' K žiadostiam je potľebné pľedložiť k nahliadnutiu aktuálny list
vlastníctva z katastra nehnutel'ností.
Vzmysle $ 22 ods. l a $ 23 ods. 1 zákona ě.44212002 Z.z. o verejných vodovodoch averejných
kanalizźrciách v znení neskorších predpisov žiadatel' o pripojenie na veĘný vodovod a verejnú
kanaliztrciu sa môže pripojiť na veľejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy
o dodávke pitnej vody a odvádzaní splaškových vôd uzatvorenej s vlastníkom' resp.
prevádzkovate lb m verej ného vodovod u a verej nej kanalizácie.
Avs považuje splnené technické podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu ak:

o osadenie vŠĺnrŠ a zemllé pľáce súvisiace s pripojením na VV/VK korešpondujú
s horeuvedenými podmienkami

. Żiadatel' má vybavené všetky potrebné povolenia a súhlasy k zľiadeniu prípojok (stavebný
úrad, rozkopávkové povolenie na práce na verejnom priestranstve, súhlasy zúčastnených
a dotknuých orgánov afyzických osôb a pod'),

o Sú zrealizované ostatné podmienky uvedené vo vyjadľení AVS k navrhovanému technickému
riešeniu žiadatel'a.

V prípade splnenia ,'technických podmienok" a po podpise výsledku kontroly žiadatel'om, AVS
pľedloží do 5 pracovných dní na podpis Žiadatelbvi Zmluvu.
AVS dohodne so žiadatelbm teľmín realizácie pripojenia na verejný vodovod, resp. verejnú
kanalizáciu azabezpeč,í plynulú dodávku vody resp. plynulé odvádzanie odpadových vôd do 7
pľacovnýclr dní od doručenia podpísanej Zmluvy (odberatelbm resp. producentom) do AVS, pokial'
nie je v Zmluve dohodnuté inak.
V prípade, že navrhovaná stavba má zręalizovanú vodovodnú prípojku a kanalizačné prípojky, ktoľé
sú evidované v AVS na iného odberatel'a, je potrebné vykonať v AVS Zmenu odberatelä a doložiť
príslušné doklady poŽadované k uskutočneniu zmeny.
AVS si vylrľadzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

20. obec Miloslavov. závazné stanovisko č.Ż952l20Ż0lKK zo dř.aŻ3.0l.2020
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavebné objekty: So.02 Domová vodovdná prípojka,
So.03 Domová kanalizačná prípojka, ktoĘých vydanie podlieha špeciálnemu stavebnému úľadu pre
vodné stavby a s vydaním stavebného povolenia pre stavebné objekty: 50.06 Komunikácie a spevnené
plochy' ktoých vydanie podlieha špeciálnemu stavebnému Ĺlradu pre cestné stavby.

Żl. okresný úrad Senec - pozemkovÝ alesný odbor. uvedené vrozhodnutí č.i.oU-SC-PLo-
Ż020/12358 zo dňa 0l .07.
odníma pol'nohospodársku pôdu natrvalo na účel ,,Bytový dom SQUARE 53, komunikácia
a spevnené plochy" o celkovej výmeľe 2358 m2 v katastrálnom území Miloslavov.
Rozsah a hranice tľvalého odňatia sú zakreslené v Geometrickom pláne č. 69lŻ0Ż0 úradne overený
okresným úradom Senec, katastrálnym odborom pod č. Gl-738120 zo dřn03.06.2020.
Podm ienky na zabezpeč,enie ochrany po l'nohospodárskej pôdy:
- Vykonať skqývku humusového horizontu pol'nohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo azabezpečiť
jej hospodárne a účelné využitie na základe vypľacovanej bilancie skývky humusovélro horizontu,
schválenej v bode III. tohto rozhodnutia, v prípade, že bude skr1ývka humusového horizontu pol'' pôdy
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rcalizovaná ťażkými stavebnými a dopravnými mechanizmami, mőże dôjsť k zhutneniu
pol'nohospodárskej pôdy. V tomto prípade je potľebné odstľániť zhutnenie' prípadne iné poškodenie
pol'. pôdy.
- Zabezpeč'iť zt.kladní starostlivosť o polhohospodársku pôdu odňatú ýmto rozhodnutím až do
realiztrcie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

33. osobitné požiadavkv:
- Stavebník je povinný pľi ľealizácii stavby dodľžiavat' čĺstotu a poľiadok podl'a VZN

obce Miloslavov.
- Stavebník je povinný čistit' stavbou znečistené pľil'ahlé komunikácĺe.
- Dodávatel'stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo

staveniska na miestnu komunilaĺciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej
znečist'ovaniu, čo by mohlo mať za následok zníženie bezpečnosti cestnej pľemávky.

- Pľĺ úpľave terénu je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
inžinieľskych sietí. Takisto je pri ľealizácií zemných pľác potľebné dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacĺch budov či pľípadnému naľušeniu ich statiĘ.

V konaní neboli vznesené žiadne námietĘ űčastníkov konania ani dotknutých oľgánov.

odôvodnenie:

Stavebník: LT INVEST' S.r.o'' Alžbetin Dvor 1452, 90O 4Ż Miloslavov, IČo: s l 0O2 566, ( na
zźtklade Nájomnej zmluvy zo dřla 04'lŻ.Ż0|7), v zast. DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 4Ż
Dunajská Lužná podal dňa 13.07.2020 na tunajší stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného
povolenia pre stavebný objekt: ,, 50.06 Komunikácie a spevnené plochy", na pozemkoch parc. č.
l33l3, |33ll16, l33/l18, k.ú. Miloslavov, ktoný je súěasťou stavby ,,Býový dom SQUARE 53",
doloženú pľojektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie' Vypracovanú zodpovedným
projektantom: Ing. otto Tokár, reg. ě. 5544*12, Pozemné stavby TTK s.r.o., 900 42 Miloslavov 472,
overenej v stavebnom konaní, ktorá worí neoddelitel'nú súčasť tohto ľozhodnutia.

Vlastníkom pozemkov paľc. č' 1331116, 133/118, k. ű. Miloslavov je stavebník _ podlä LV ě.

262r.
Vlastníkom pozemku parc. č. l33l3, k' ú. Miloslavov, je obec Miloslavov _ podl'a Lv č,. 440.

Stavebník preukŁa| v stavebnom konaní ,,iné pľávooo k uvedenému pozemku dotknutého stavbou,
vzmysle $ 58 ods.2 stavebného zźtkona vspojení s $ 139 ods.1 stavebného zákona, ato Nájomnou
zmluvou zo dřla 04.|2.Ż0l7 .

Dňom podania Žiadosti bo|o zaćaté stavebné konanie o povolení stavby.
Zaěatie konania o povolení stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknuým

orgánom a organizáciám oznámením ě. 4270-5996lŻ020lKKzo dńa 05.08.2020.
Na stavbu bolo obcou Miloslavov vydané : Rozhodnutie o umiestnení stavby pod čj. SÚ-
l 580/201 8/KK zo dňa 0l .10.20l 8, právoplatné dňa 05.1 l .20l 8.

Stanoviská a poŽiadavky r]lčastníkov konania a dotknuĘých orgánov, uplatnené v tomto konaní, boli
pľeskúmané, skooľdinované a zahrnuté do podmienok tohto ľozhodnutia. V konaní o povolení stavby
špeciálny stavebný úrad preskúmal Žiadosť a pľiloŽené doklady v zmysle pľíslušných ustanovení $ 58
aŹ $ 66 stavebného ztlkona pričom zistil, że povolením stavby nebudú ohľozené verejné záujmy ani
právom chránené zźnjmy ostatných úěastníkov konania. Svoje stanoviská k stavebnému konaniu
oznámili :

- MV SR ORPZ v Senci,oDl, č. ORPZ-SC-ODI-26-001|20Ż0 zo dřla 27.02.2020
- MV SR ORPZ v Senci,oDl, závazné stanovisko k trvalému dopravnému značeniu, pod č. ORPZ-

SC-ODI-27-001 12020 zo dňa 03.03.20Ż0
- oÚ Senec, odboľ SoŽp - úsek oH, č. oU-SC-osZP-?O2Ol0O4234 zo dňa 28.0|.20ŻO
_ oÚ Senec' odbor soŽp _ úsek ŠVS' súhlas podl'a ust. $ 27 zák. č.36412004 Z.z. o vodách, č.oU-

SC-OSZ P-2 020 / 007 l 9 4/S- l 1 /Ke zo dřla lŻ.03 .Ż020
- oÚ Senec, odbor SoŽP -úsek oPaK,č. OU-SC-OSZP-2OŻO100380l-002 zo dňazo.0l.ŻO2O
- oRHaZZ v Pezinku čj. ORHZ-PK2-20Ż0|000245-2 zo dňa 3L0|.Ż0Ż0
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- Slovak Telekom,a.s.' uvedené v stanovisku č).6612025417 zo dňa09.09.Ż0Ż0
- HYDROMELIORÁCIE,š.p., vyjadrenie č. l 5 1 -Żl lŻ0 l2O20 zo dřla 17 .O 1 .2020
- SVP' š.p., vyjadrenie čj. CS SVP oZ BA 122Ż8/202011 zo dřla IŻ.08.20Ż0
- SPP-distľibúcia'a.s.' stanovisko č. TD^\ĺS/004Żl2020lAn zo dňa 05.0Ż.2020
- SPP-distribúcia,a.s', uvędené v stanovisku č,j.8701070618/BA/PJ zo dřla l3.06.2018
- TÜV SÜD Slovakia s.r'o', odborné stanovisko ev. č. 7I65o23|03l20ĺ2olBTloS/DoK zo dřla

24.01.2020
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dřnŻ7.0l.Ż020
- Mo SR, ASM Bratislava' vyjadľenie čj. ASM-50-l28412018 zo dňa Ż9.05.2018
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko ě.24lSW2020lKn zo dňa06.02'2020
- Slovenský rvazte|esne postihnuých, stanovisko č. 0Ż812020 zo dňa 05.02.20Ż0
- KPU Bratislava' záväzné stanovisko zn. KPUBA-2Ol8/0l2807-0Żl0483Ż9lPRA zo dňa l8.06.20l8
- nÚvz Bľatislava, záväzné stanovisko č'HŻPl6o26l2ol8lMzo dňa l3.07.20l8
- Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., vyjadrenie č. oP- 20l0Żl0l90l zo dřn 17.02.2020
- obec Miloslavov, zźyazné stanovisko č).Ż95ŻlŻ020lKK zo dřnŻ3.0l.20Ż0
- oÚ Senec - pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie čj.OU-SC-PLo-Ż020l1Ż358 zo dňa 01 .07.ŻO2o

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

Na základe zistených skutočností stavebný úrad ľozhodol tak, ako znię výroková časť tohto
rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 200.- Eur podlä zákona
č,.l45l1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenĺe :
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7ll1967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostľiedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obec
Miloslavov, Radničné námestie l8l/l, 900 42 Miloslavov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní ľiadnych opravných prostriedkov preskúmatelhé správnym sridom
podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poľiadku (zákon č,. 16212015 Z.z.).

Milan Bad'anský
starostaobce 

/I
Rozhodnutĺe sa doručí :

l ' LT INVEST' s.ľ.o.' AlŽbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov
2. DJ engineering s.ľ.o.' Krajná Ż3,900 42 Dunajská Lużná.
3. Známym aj neznámym právnickým aýzickým osobám, ktoých 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 $ ó1 ods. 4 stavebného zźlkona v znení neskorších
zmien a doplnkov a podl'a $ 26 ods. 2 ztlkona č.7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskorších
predpisov sa vyvesí na úradnej tabuli azverejní na webovom sídle obce Miloslavov po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lelroý je dňom doručenia.
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Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa , 2'/ -'l LD Z3 Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpic l' ^bec MiloslaVoV Pečiatka, podpis
kdničné námesťie 181/1

900,12 Miloslavov
IČCI o0 3o4 94s DlČ:2O20662782

Na vedomie:
l . LT INVEST, s.r.o.' AlŽbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov - nemá účinky doručenia
2. DJ engineeľing s.r.o., Kĺajná 23,900 42 DunajskáLužná_ nemá účinky doručenia

Prílohy:
l x overená PD
Zásady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia

Na vedomie:
1. okresný úrad Senec' odbor SoŽP Senec, Hurbanova 2|,gO3 0l Senęc
Ż. okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odboľ, Hurbanova Żl,903 0l Senec
3. ORHaZZ, Hasičská 4,902 01 Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakun ská Ż9, 8Ż5 63 Bratislava 2 l l
5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska' Sekulská 1,842 50 Bratislava 4
6' MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
7 . Zźryados|ovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1

8. SPP - distľibúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
9. SVP,š.p.,oZ Bratislava' Správa vnútornýclr vôd Šamorín, Hlavná 47,93l 0l Šamoľín
l0. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8l7 62 Bľatislava
1 l . Slovenský zväz telesne postihnuých, Ševčenkova l9, 85 l 0l Bratislava
lŻ. Kĺajský pamiatkový úrad, Leškova 17,81 1 04 Bratislava
l3. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bľatislava
14. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava
15. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava3
16. TÜv SÜD, Slovakia s.r.o., Jašíkova6,82l 03 Bratislava
17. Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o'' Panenská 7, 8l l 03 Bľatislava
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