OBEC MILOSLAVOV

Radničnénámestie

l8lll'900

42 Miloslavov

Č1. o-łzor - 1 027 5 /2020lKK

V Miloslavove
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8.1 1.2020

Verejná vyhláška

STAVEBľÉpovoLENIE
obec Miloslavov, ako príslušnýšpeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie podl'a $ 2 písm. a) bod 3. zákona č).416lŻ00l Z.z. o prechode niektoých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie ,űzęmné celky v znení neskorších predpisov, podl'a $ 3a
ods.4 zákorra č,J35l1961 Zb' o pozelltltýclt lĺonlunikóciĺíclr v zĺlcĺlíllcskoršíchprcdpisov (ccstný
zźlkoll), potll'a |j l20 zilkona č,.5011976 Zb. o ťtzemnom plánovaní astavebnom poriadku v znení
neskoľšíchpľedpisov (stavebný zákon) a podl'a $ 46 a $ 47 zákona č:.71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoršíchpredpisov (správny poriadok), nazáklade vykonaného konania rozhodol takto
podlä $ 66 ods.l stavebného ztlkona v spojení s $ l0 vyhl.MŽP SR č.45312000 Z.z., ktorou sa
vykon ávaj ú n ęktoré ustanoven i a stavebného zákona
:

i

povol'uje
stavebný objekt i
,,So 101 - Novostavba - cyklistická cestĺčka.o
ktoý je súčasťoustavby : ,,Cyklotrasa Miloslavov AlŽbetin Dvoľ - Miloslava",

stavebníkovi : Obec Miloslavov, Radničnénámestie 181/1, 900 42
miesto stavby : pozemok paľc.ě. 170/23, k.ú. Miloslavov
druh stavby: novostavba líniovej stavby
účelstavby : dopravná infľaštľuktúľa

Miloslavov,IČo: 00 304 948

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Rovinka pod čj. SÚ8 l20l9 13 lSas. zo dřn Ż4.l 0.Ż0 l 9, právoplatné dňa 27 .l l .20 19.

l 06-40 1 13 17

1. Stľučnýpopis stavby:
Projekt,,Cyklotrasa Miloslavov Alžbetin Dvor - Miloslava'' rieši cyklistickű trasu v obci Miloslavov,

vrátane dopravného značenia. Predmetná cyklistická trasa sa navrhuje v intraviláne aj extraviláne obce

Miloslavov. Vybudovanie cyklotľasy spoěíva vo vybudovaní cyklistickej trasy za účelom
cyklodopľavného spojenia medzi čast'ami obce Miloslavov ěasť Alžbetin Dvor a Miloslava. Jedná sa o

vybudovanie cyklotľasy, ktorá bude zabezpečovať možnosť cyklopľepravy obyvatelbv obce
Miloslavov a následné napojenie na hromadnú prepravu.
Navľhovaná cyklistická komunikácia rešpektuje smerové, výškovévedenie a šírkovéusporiadanie
terénu' do ktoľého bude osadená s ohl'adom na majetkoprávne pomery a existujúcu zástavbu.
Dopravné napojenie je v blízkosti AlŽbetínskej ulice v časti Miloslava. Návrhová ýchlosť na
cyklistickej komunikácii je 25 km/h. Pri priechodoch cez cyklistickú cestičku (v mieste prejazdov
pol'nohospodárskej techniky) a v mieste zuŽenia cyklistickej cestičky je zabezpeč,ená d|żka rozhl'adu
20m. PozdlŽny sklon na cyklistickej komunikácii nepresahuje 4o/o. Pľiečnyskon cyklistickej
komunikácie je ŻYo.

So l01

_ Novostavba

- cvklistická cestička:
Projektovaná cyklistická cestička Miloslavov AlŽbetin Dvoľ - Miloslava, sa vyhotovuje ako
novostavba v celom úseku. Na tejto cyklistickej cestičke je umiestnené zvislé dopravné značenie

v Zmysle STN EN 12899 - Trvalé zvislé dopravné značkv. Cyklistická cęstička sa navľhuje
v Zastavanom aj mimo zastavaného űzemia.
Predmetom riešenia je umiestnenie časti cyklotrasy napozemku parc. ě. 170lŻ3, k. ri. Miloslavov' Vo
vlastníctve obce Miloslavov. Na tomto úseku je dlžka cyklotľasy 131.382 m v šírkovomusporiadaní:
D2 2,5lŻ5 (40). Na začiatku úseku v staničení0'000000 sa nachádza aj nástupná plocha s rozmermi
4,0x4,Żm. Na tomto úseku nebude umiestnený mobiliár, počet priechodov k rodinným domom pre 8
pozemkov je max. 8 priechodov.
Smerové vedenieje závislé na parcelách, na ktoých sa cyklistická cestička buduje. Smerové vedenie
koľešponduje s vybranými parcelami stavebníka, pľiěom cyklistická cestiěka je vedená v zelenom páse

acez polia vextľaviláne. Ide

osamostatnti nemotoľistickú komunikáciu uľčenúpľe cyklistov,

oddelenú od iných druhov dopľavy.

Výškovévedenie .ie navrhnuté s ohl'adom na výškovéparametľe teľénua okoliých pozemkov.
PozdlŹny sklon na cyklistickej komunikácii nepresahuje 4Yo' Priečny sklon cyklistickej komunikácie
sa navrhuje 2%. Yýškovévedenie je navrhnuté s ohlädom na výšku okoliých objektov a dotknuých
alĺo aj pľil'alrlýclr paľciel.
Skladba konštrukčnýchvrstiev:
- asfaltoý betón pre obľusnú vrstvu
40 mm
STN EN 13 l08- l
ACo I 1, CA 701100, II, 40mm
- spojovací postrek 0,5 kým2
STN 73 6129
PS, CB 0'50 kým2
- asfaltový betón pre podkladnú vľstvu
60mm
STN EN 73 612|

ACp

16,

CA

701100, II, 60mm

- infiltračný postrek
PI, CB 1,0 kg/m2
- stabilizácia

cementom

CBGM C51622;100mm

-

STN 73 6129

štľkodrvina

Šo:: l.5 GB: l50mm

ŠDmin.

spolu

l00mm

STN 73 6124-1

l50mm

STN EN 13 285

350 mm

Skladba konštrukčnýchvľstiev v mieste prejazdov:
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu

40 mm

ACo I l,CA70ll00, II,40mm

srN

- spojovací postrek 0'5 kým2

PS, CB 0,50 kým2
- asfaltový betón pre podkladnú vrstvu
ACp 16, CA701100, II,60mm
- infiltračný postrek
PI,

CB

60mm

cem entom

CBGM C51622;200mm

-

štľkodľvina

Šo::t.s GB:200mm

73 6129

STN EN 73 61Ż1

sTN 73 6129

1,0 kg/m2

- stabilizácia

STN EN 13 108-I

ŠDmin.

spolu

200mm

STN 73 6lŻ4-|

200mm

STN EN

13 285

500 mm

odvodnenie'. odvodnenie je navrhnuté na zák|ade zhodnotenia pozd|źnych a priečnych sklonov
vozovky tak, aby sazráźková voda dostala čo najýchlejšie zpovľchu vozovky. Zráźkovévody budú
odvádzané na teľén,kde sa predpokladá ich pľiebežnévsakovanie. odvodnenie pláne cestného telesa
jezabezpečenépľiečnymsklonom pláne3%o do cestnej trojuholníkovej pľiekopy.
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Dopľavné ľiešenie'.
Návrhová ýchlosť na cyklistickej komunikácii je 25 km/h. Pri pľiechodoch cez cyklistickú cestičku je
zabezpeč,ená dlżka rozhl'adu 20m. Pozdlžny sklon na cyklistickej komunikácii nepresahuje Yo.
Pľiečnyskon cyklistickej komunikácie jeŻ%o'
Priechod pol'nohospodárskej techniky je navrhnuý v zmysle nasledujúcich požiadaviek:
l. kolmo na dopravné pruhy,
2. v dobých rozhl'adových podmienkach,
3. označ,ený dopravnými značkami,
4. s minimálnou šírkoupriechodu je 3,00 m, (navrhnutá 6,00m)
5. s rovnakým počtom pľuhov ako pred priechodom
Trvalé dopravné značenie:

Na zaěiatku cyklistickej trasy bude osadené trvalé dopravné značenie 222 ,,Spoloč,ná cestička pre
chodcov a cyklistov" v poěte lks a ŻŻ5-70 ''Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov'' v
počte lks.
Dočasnédopľavné značęnie pracovných miest:

Učelom dočasnéhodopľavného znaěenia

je

zabezpečenie plynulosti

a

bezpeěnosti cestnej

premávky na dotknuých komunikáciách a vyznačenie dočasných pracovných miest.
Na vykonávanie stavebných prźrc v blízkosti pľevádzkovaných cestných komunikácii je potrebná
ochrana pľacovníkov i občanov pomocou dočasnéhodopľavnéhoznaěenia. Doěasné dopravné
značenie by sa postupne presúvalo podlä stavu prác
Zvis|é prenosné značenie: 1 sada
- najvyššiadovolená ýchlosť -253 _2ks
- koniec viacer1ých zákazov -Ż67 -Żks
- zákaz predchádzania-254 _Żks
- prikázaný smer obchádzaním - ŻlŻ - lks

-práca-13l_Zks

zűżenávozovka _ l 14 - 2ks
- prednosť pred protiidlicimi vozidlami - 304 _ 2ks
- smeľovacia doska obojstľanná _ 702 _ |3ks
-

Prenosné dopľavné značenie sa umiestňuje V Zornom poli vodiča. Uzatvorenie pľacovnéhomiesta
je ľealizovanézábranou. Rozmery prenosných DZ na zabezpeč,enie pracoviska sri ľovnakej vel'kosti
vzmysle STN 0l 8020. Stĺpik sčeľvenobielou úpravou. Umiestnenie dočasnéhoDZ je potrebné
umiestniť kolmo na smeľ pľemávky vo výške min. 1,0 m nad úrovňou komunikácie. Pre oddelenie
výkopu z hl'adiska bezpečnosti od chodníka pre peších, ale aj oddelenie peších od pracoviska, je
potrebné pouŽiť zábľany na označenie uzávieľky. Pri umiestňovaní jednotlivý DZ sa postupuje
v smere jazdy, pri odstraňovaníDZ proti smeľu jazdy v čase malej intenzity cestnej premávky' Po
ukončenístavebných pľác je potrebné dočasnéDZ ihneď odstrániť. odev pracovníkov je potrebné
zabezpeč,iť v reflexnej úprave z hl'adiska bezpečnosti.
Organizácia. zodpovedná za funkčnosťpouŽiých DZ,je spoločnosťdodávajúca stavbu na základe
výberového konania investorom stavby. Prenosné dočasnédopľavnéznačenie použiténa
označovanie pľacovného miesta zodpovedá vyhláške MV SR č).2Ż512004 Zűz. Nt.ľrh, výroba,
montáż, aplikovanie, používanie,űdrŹba, skúšaniea vyhotovenie prenosného doěasného značenia
musí byť navrhnuté v súlade s technickými podmienkami TP 7lŻ005, platnými technickými
špecifikáciami a platnými STN, EN.
Zemnĺźpráce: Vybudovanie zaľiadenia staveniska bude uľčenéstavebníkom. Projekt zarladenia
staveniska si podl'a svojich potrieb a plánovaného nasadenia kapacít spracuje vybraý zhotovitel'
stavby a pred začatímprźrc zabezpečíjeho schválenie, vrtlĺane termínu jeho likvidácie.
Depónia ornice: Dočasná depónia ornice bude vytvorená v priestoroclr zariadenia staveniska.
Predpokladá sa jej čiastočnévyuŽitie komeľčnýmspôsobom a potrebná rezeÍva bude ponechaná na
prevedenie sadových úprav. Skývka bude zrealizovaná počas realizácie hrubých terénnych úprav.
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Depónia vyťaž'enejzeminy: Dočasná depónia vyťaźenejzeminy z qýkopu bude umiestnená na mieste
urěenom investorom .
Podložie je nutné upraviť zhutnením' chemicky, alebo iným určeným spôsobom tak, aby najmenšia
únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pľetváľnosti EdeťŻ nebola menšia ako 45 - 60MPa. Pláň
musí zodpovedať poŽiadavkám STN 72 1006' Vprípade' Že sa nebude dať zemina zhutniť
mechanicky (premočenépodložie na jar s pod.), navrhujeme použitie iný účinnýspôsob zlepšenia
únosnosti podložia'
Cestné teleso sa bude budovať na pôvodný terén. Cestné teleso sa bude sypať po vrstvách hľúbky30
cm s dôkladným zhutnením zemnej sypaniny. Násyp sa bude budovať iba zo zemín vhodných do
násypov dial'ničných a cestných komunikácií. Tieto zeminy sú ľeprezentované bud' kamenisými
horninami typu zahlinených štľkov a štľkopieskov, alebo stmelenými hoľninami ýpu hliniých alebo

íloviých štrkov.

Búracie práce sú navrhované pre vyhotovenie objektu So l0l - Novostavba - cyklistická cestička.
Jedná sa o odstránenie tľávnaĘ VrStVy, zeminy a prehlbenie pláne pre vyhotovenie cyklistickej
cestičky. Súčasťouje aj odstránenie zámkovej dlažby hr.60mm, štrkodrva fľ. 4-8mm, hr. 30mm'
štľkodľvulu. 280llllll zulltilty a pľĺ;Illbulric plárc. Ju putl'ubIrÚ udstľálrit'aj vľstvu zu štľku, zllutllcllý lľ.
370mm a prehĺbenie pláne, odstránenię parkového obrubníka s oporou.
Búracie práce sú zakľeslené na výkrese č.01 - So l0l - NOVOSTAVBA - CYKLISTICKÁ
CESTICKA' SITUACIA - BURACIE PRACE. Búľacie práce budú realizované na parc. č,. 170lŻ3.
Plocha cyklistickej komunikácie: 353,00 m2

Dlžka cyklistickej komunikácie: 13l,40 m

Pľe uskutočnenie stavby sa podl'a $ 66 ods.2 SZ stanovujú tieto záväzné podmienky:
1/ Stavba sa bude realizovať podl'a pľojektovej dokumentácie stavby pľe stavebné povolenie,
vypracovanej v 04120Ż0 zodpovedným projektantom: M PRo s.r.o.' Kadnáľova 23,831 52 Bratislava

autor. stav. inžinieľIng. Andrej Maľcík, reg. ě' 4956*|l, oveľenej v stavebnom konaní o povolení
stavby, ktoľá tvorí neoddelitel'nú súčasťtohto rozhodnutia. KaŽdá Zmena oproti schválenej pľojektovej
dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.

-

Żl Pred

začatímstavebných prác

je

nevyhnutné podrobne vyľýěiť všetky inžinieľskesietę na

dotknutom pozemku ako i pril'ahlých, stavebnou činnosťou dotknuých parcelách. Za správnosť ako
i kompletnosť vy{ýčenia inžinieľskych sietí v plnej miere zodpovedá investor.
3/ Stavba sa bude uskutoěňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznámi názov zhotovitel'a stavby
do l5 dní odo dňa skončenia výberového konania adoloźína stavebný úrad opľávnenie zhotovitel'a na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1 . stavebného zźlkona.
4/ Stavebníkje povinný písomne oznámiť zač,atie stavby ($ 66 ods.2 písm.h/ SZ).
5/ Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnostitohto rozhodnutia.
ó/ V pľípade, ak termín nebude môcť byť dodrżaný, stavebník pożiada o predlženie doby výstavby'
7/ So stavbou možno zač,aťaž' po nadobudnutí právoplatnostitohto rozhodnutia.
8/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch ľokov odo dňa, ked'
nadobudlo pľávoplatnosť ($ 67 SZ). Platnosť stavebného povolenia je moŽné predĺziť na žiadosť
stavebníka podanej v pľimeľanejlehote pred uplynutím lehoĘ jeho platnosti. Stavebné povolenie
a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti sű záv'azné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70 SZ).
9/ Stavebník zabezpeč,ívyýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l

stavebného zákona)

a

pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady

o vyĘýěení

pľiestorovej pololry stavby ($ 75a ods.4 stavebného zákona).
10/ Stavebník je povinný na viditel'nom mieste stavbu označiťštítkom''Stavba povolená'' s dmito
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; názov zhotovitelä; meno kooľdinátoľa bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; termín zač,atia a dokončenia stavby;
11/ Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia

stavebných prác ($ 46dsZ).
l2l Po celú dobu výstavby musia byť zabezpeěené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohl'adu
a vykonávaný autorský dozor projektanta.
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13/ Stavebník musí zabezpećiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe kdispozícii stavebným
úradom overená projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
14/ Pri realizácii stavby musia byť v zmysle $ 43e stavebného zákona dodržané všeobecné technické
požiadavky na výstavbu, vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívanéosobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyhl.č;'532l2002 Z'z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o všeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
poŽiadavkách na stavby užívanéosobami s obmędzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
15/ Dodrżiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 54912007 Z.z., ktoľou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách h|uku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostľedí.
16/ Stavebnú činnosť,ktorá svojimi účinkamiobťaźujeokolie 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 nepoľušovať ústavnépľávo na primeraný odpočinok apriaznivé Životné
prostredie v zmysle zźlkona č' 4601199Ż Zb. v znení neskoršíchpredpisov.
|7/ Pri uskutočňovanístavby musia byť dodrŽané ustanovenia vyhlášky Ministerstva pľáce, sociálnych
vecí a rodiny SR č' 147120l3 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpeěnosti o ochrany zdrovio pri stovcbných pľócach o pľócnch s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobi|osti na výkon niektoých pracovných činností.
18/ Stavebník zabezpeč,í na stavbe dodrŽiavanie ztlkona č,. 52511990 Zb. v znení neskoľšíchzmien
a doplnkov, o poŽiarnej ochrane.
19/ Stavebník zabezpeěí dozoĺ na stavenisku po ukončeníprác z hl'adiska protipožiarnej ochrany' aby
počas neprítomnosti pracovníkov na stavbe nevznikol potiar.
20l Stavenisko musí spíĺaťvšetky technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zákona.
2ll Pri výstavbe musia byt' použité vhodné stavebné výrobky, ktoré budú spĺĺaťharmonizované
podmienky podl'aNaľiadenia Európskeho paľlamentu a Rady EŰ č).3O5l20ll' ktoým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zák. ě' 133/Ż0|3 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoqých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloŽí
doklady o vhodnosti pouŽiých výľobkov a materiálov.
22l Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na
cudzích nehnutel'nostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby zabezpeěiť vytvorenie takých
opatrení, ktoĘými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana źivotnéprostľedie.
Stavebník je povinný počas výstavby udrżiavať čistotu na stavbou znečistených veľejných
komunikáciách a verejných priestranstvách a dokončovanie stavby zabezpečiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej pľemávky.
23l Stavebník bude mať zaľiadenie staveniska a stavebný materiál uloŽený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
Ż4/ Stavębníkje povinný odviezť stavebný odpad na riadenú skládku odpadu. Doklad o zneškodnení
odpadu predloží na oÚ Senec _ odbor staro-stlivosti oŻP, odpadové hospodárstvo; ku kolaudácii
pľedložístanovisko OÚ Senec, odboľ SoŽP, úsek odpadového hospodárstva v kolaudačnom
konaní.
25lY prípade nálezu kultúrne cenných pľedmetov, detailov stavby alebo chránených častíprírody ako
i archeologickýclr nálezov, tento nález ihned'ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnérnuorgánu.
26l v prípade nevyhnutného výľubu drevín alebo kľoviých porastov, ak budú dotknuté qýstavbou,
poŽiadať vzmysle $ 47 ods. 3 ztlkona č,.54312002 Z.z. o ochľane pľírody akľajiny príslušnýúrad
o súhlas na ich výrub.
27/ Dokoněenú stavbu možno utívať len na zźlk|ade kolaudaěného rozhodnutia, o ktoré stavebník
požiada pľíslušnýstavebný úrad.
28l Ku kolaudácii stavby stavebník pľedložídoklady pľimerane podl'a $$17,18 vyhl'MŽP SR
č,'453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajri niektoľéustanovenia stavebného zákona, najmä certifikáty
a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov, výsledky predpísaných skúšoka revízií
podl'a osobitných predpisov, porealizačnézameranie stavby, odovzdávací/pľeberací protokol'
29l Stavebník je povinný pri uskutočňovanístavby dodľžaťpodmienky, uvedęné v stanoviskách
dotknuých orgánov a organizácií
:

l. MV SR oRPZ v Senci.oDl. č. ORPZ-SC-oDI-490-00l/2020
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zo dňa 07.09.2020:

oDI ako dotknuý orgán vydáva nasledujúcę záv?izné stanovisko v zmysle sl40b zilkona č,. 50l1976
Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ztlkon). Po preštudovaní pľedloženého
návrhu okresný dopľavný inšpektorát v Senci súhlasís dopravným riešenímuvedenej stavby tak, ako

je to uvedené vo Vami pľedloŽenej projektovej dokumentácii' priěom oDI si uplatňuje nasledovné

podmienky:
1. Parametre navrhovaných komunikácií acyklistickej infraštruktúry ako aj jednotlivých úprav

spevnených plôch akomunikácií (šíľkovéusporiadanie, pozdlżny sklon, polomery, atď.)
żiadame navrhnúť v súlade s príslušnými STN, TP 048 a TP 085 vydaného MDaV SR tak, aby
bol umoŽnený bezpeč,ný abezkolízny pohyb cyklistov a chodcov.
2. Dopravné napojenie plánovanej komunikácie a infraštľuktúryna nadradený komunikačný
systém poŽadujeme navrhnúťv zmysle príslušnýchSTN a legislatívnych pľedpisov tak aby
bol zabezpečený dostatoěný rozhl'ad a polomery napojenia.
3. Na začiatok cyklistickej infraštľuktúrypoŽadujeme osadiť mechanické zźlbrany napr. ako
záxory alebo stlpiky proti vjazdu motorových vozidiel, ktoré je potrebné oznaéiť
retroreflexným značením. oDI odporúčav intraviláne obce osvetliť mechanické zábrany.
4. Trvalé dopravné značenie Źiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie oDI pľe potreby
uľěclliu dopľĺvlrúlluzllučutliu v zlltyslu z:ákuna (,. |35l196l Zb. ĺs p,,szullrllýuIl kulllullikáciách
(cestný zákon) najneskôr 30 dní pred začatímstavby.
5. V prípade zásahu stavby do pril'ahlých cestných komunikácií požadujeme najneskôr 30 dní
pred začatímrealizácie stavby predloŽiť k definitívnemu odsúhlaseniu pľojekt organizácie
dopravy na pľerokovanie a odsúhlasenie oDI pľe potreby uľěenia doěasného dopravného
značenia v zmysle zákona ć,. I35l196l Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
6' osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti' budú
viditel'ne označené bezpečnostným odevom oranŽovej fluoresceněnej farby, stavebník
zabezpeč,í v dostatoěnom časovom pľedstihu informovanosť oDI a dotknuté orgány o začiatku
a konci realizácie prác (podl'a ľeálneho stavu prác, najmenej však 3 dni vopred).
Stanovisko okľesného dopravného inšpektorátu v Senci nenahrádza súhlas iného dotlłlutéhooľgánu
prípadne cestného sprálneho orgdnu. Trvalé dopľavné značenie žiadame realizovať v zm)lsĺe \lhlóšlql
č. 30/2020 Z. z' o dopravnom značení.
oDI oR PZ Senec v súIade so zákonom,^ŕR ,sÄ č. I7 ]/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si
vyhradzuje závdzné právo na zmeny svojho stanoviska a stąnovit'dodatočnépodmienlry alebo uĺožené
zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
Po preskúmanížiadostianazáklade doručených podkladov podl'a $ 99 ods.

o odpadoch vydáva tunajší úľadk predmetnej Žiadosti nasledovné vyjadrenie:
nemá námietĘ pľoti realizácii predmetnej stavby.

l. Pri

je

l

písm. b) bod 2.zákona

potrebné dodľżiavaťzákon č,. 79ĺŻ015 Z' z. o odpadoch a súvisiace
všeobecne ztwäzné právne predpisy platné v odpadovom hospodársfve.
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba
alebo s'zická osoba - podnikatel', pre ktoni sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre
ýzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá zanakladanie s odpadmia plnĺ povinnostipodl'a $ 14 _ drżitel'a odpadu
podl'a zákona č,.79l20l5 Z. z. o odpadoch.
4' Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady spľávne zarad'ovať azhtomażd'ovať výriedené
podl'a druhov odpadov a poddruhov ( katalógových čísieluvedených vo vyhláške MŻp SR č.
36512015 Z' z., ktoľou Sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiťpred znehodnotením'
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a zabezpečiťspľacovanie v zmysle hierarchie
odpadového hospodáľstva v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Pôvodca odpadu je povinný vięsť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnémuokresnému
úľadu,odboľu starostlivosti o životnéprostredie v zmysle $ 14 ods. l písm. Đ a g) zŕlkona
o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MŽP SR č,.366120l5 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.
ręaliztrcii stavby
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6. Ak Sa

nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskyujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác použije na účelyvýstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,

nejde o odpad. Inak
o odpadoch.

sa považuje za odpad,

s

ktoým je potrebné naloŽiť v srilade so zákonom

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zbeľu
komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky ľozložitel'nýodpad zo ztlhrad
a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknuých z rea|izácie stavby a ich
následnom spracovaní opľávnenou osobou, pre účelyvyjadľenia v kolaudačnom konaní v zmysle $
99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. Ż zákona o odpadoch považuje zazávazné stanovisko pľe űčely
stavebného konania podl'a zttkona č)' 50ll976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskoršíchpredpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je ľozhodnutím podl'a pľedpisov o spľávnom
konaní.

j ori Senec orĺhn" Ś.rŽP _ licelć šVŚ .r.rio.ĺ'enic nnrll'q tlcŕ E ?R zÁk ř ?ÁA"Don/- 7 z alrnrlÁch
č.oU SC OSZP-2020/0l l
zo dňa ?6.06.?0?0:
je
Navrhovaná investícia
z hl'adiska oclrrany vodných pomerov możná za splnenia nasledovných
podmienok:

l.Stavba bude v súlade so záväznou časťouÚPD obce Miloslavov.

2. Ustanovenia
o

SNR č. 37Ż11990 Zb.
vlŻľ SR č. 556/20O2 Z.z.

zźlkona č,.36412004 Z.z. ovodách aozmene ztlkona

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. vyhlášky

vykonaní niektoých ustanovení vodného zilkona, spolu súvisiace právne predpisy

a technické

noľmy.

3. Vzhl'adom ktomu, že sazźnjmovéúzemie nachádza vchránenej vodohospodáľskej oblasti Žitný
ostľov, moŽno plánovať a vykonávať činnosť,len ak sa zabezpeč,ívšestranná ochľana povrchových
vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich worby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd
a obnovy ich zásob a pľetoje potľebné dodrźaťpodmienky $ 31 vodného zákona azákona č. 305/2018
Z.z. o chrźnených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.
4. Pri umiestňovaní arealizácii stavby źiadame rešpektovať jestvujúce inŽinierske siete, vodárenské
zdroje, príľodnéliečivézdroje, vodné toky a nádľże a ich ochľanné pásma ľesp. zohl'adnené
poŽiadavky ich vlastIríkov a prevádzkovatel'ov. Budú rešpektované ochranné pásma podzemných
vedení a podzemných rozvodov závlalrovej vody a stanoviská ich spľávcov.
5. Do vsakovacieho systému moŽno nepriamo vypúšt'aťlen vody z povrchového odtoku' pľi ktoqých
sa nepredpokladá, Že obsahujú látky' ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody
a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 26912010, ktoqým sa ustanovujú poŽiadavky na dosiahnutie
dobľéhostavu vôd. V opačnom prípade sa tľeba riadiť ustanoveniami $ 9 NV sP.č,.269lŻ0l0- vody
zpovrchového odtoku odtekajúce zo Zastavaných inemí, pri ktoých sa predpokladá , że obsahujú
látky, ktoľémôžu nepriaznivo ovplyvnit'kvalitu povľchovej vody a podzemnej vody' možno vypúšťať
do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatľení
(odluěovaě ropných látok). Pľedchádzajrice zisťovanie musí byť v zmysle ust. $ 37 vodného zákona
zamerané najmä na pľeskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomeľov príslušnejoblasti,
zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie a zlrodnotenie možných rizík znečistenia
a zhoľšeniakvality podzemných vôd.
Toto vyjađľenienie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy vydávané pod|'a vodného ztĺkona a podl'a $ 73 ods. l8 zákona č,. 36412004 Z.z' o
vodách a o Zmene zźlkona SNR č. 37Ż11990 Zb. o priestupkoch vznęní nęskoľšíchpľedpisov (vodný
zákon) sa povaŽuje za záväznéstanovisko. Podl'a s l40b zákona č). 5011976 Zb. o iyemnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskoľšíchpľedpisov je obsah závazného stanoviska pľe správny orgán
v konaní pod|'a tohto zákon a závazrlý.
4.

oÚ

Senec. odbor starostlivosti o životnéprostredie -úsek oPaK.č. oU-SC-oSZP-2020/0l 1226-002

zo dř'a ll.06.2020:

Nakolko sa predmetná stavba nachádza

v zastavanom územíobce a v űzemí s

prvým stupňom

ochrany, vydanie záväzného stanoviska oľgánu oclrrany prírody a krajiny sa nevyžaduje.

7

Upozoľňujeme, że v prípade stavebrrých prác v blízkosti drevín je potrebné rešpektovať ochranu
drevín rastúcich v blízkosti v súlade s $ 47 ods. l a 2 zákonaazabezpečiť ich ochranu podl'a $ l7 ods.
l vyhlášky č,.Ż4lŻ003,ktorou sa vykonáva zákon, ato opatreniami vzmysle STN 83 7010 ochrana
prírody _ ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
V pľípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že
v Zastavanom űzemí obce sa podl'a zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad
40 cm' meraným vo výške l30 cm nad zemou a kroviých porastov s výmerou nad l0 m2, o súhlase na
výrub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona je príslušná rozlrodnúť obec Miloslavov orgán ochrany prírody
a krajiny.
5.

oRHaZZ v Pezinku č.i. ORHZ-PK2-2020|0016'70-2

z'o dňa01^o7.Żo2o:

-nemá pripomienky

6 Slovak Telekom

A .s. llverlené
sfnnovicklr č 661)01 R55ĺ zo dňe o7 07 )o)n'
- Pľe vyznačené záujmové dôjde do sýku so sieťami elektľonických komunikácií (d'alej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom' a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o'
- Pučas l'ualizácic stavby dtltlľŽaľ podrllicllky uvędęĺlév stanovisku č. ó6l201855l zo llťla07'07'20Ż0

Všeobecné podmienky ochľany

SEK

V pľípade, źe zámeľ stavebníka, pľe ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma fýchto sietí,
je stavebník po konzultáciĺ so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povĺnný zabezpečiťz
1.

oochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok urěených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.
.Vypľacovanie projektovej dokumentácie v prípade potľeby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
.odsúh|asenie projektovej dokumentácie v pľípade potreby premiestnenia telekomunikačnéhovedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikaěnej prípojky) iba zmluvný partner: Július Varga, julius.varga@nev ,
0903 455788

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)

s rôznou

funkčnosťou.

2. Pľi akýchkolŤek pľácach, ktoľými môžu byt' ohľozenéalebo poškodené zaľiadenia, je
žiadatel'povinný vykonat'všetĘ objektívne rĺčinnéochľannéopatľenĺa Ęm,źezabezpečí:

Pred zaěatím zemných prác vyýěen ie a vyznač,enie polohy zaĺladenípriamo na povrchu terénu,
oPreukázate|'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, svyĘýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoľéboli na jeho ochranu stanovené
oUpozoľnenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moźnű polohovú odchýlku + 30 cm
skutoěného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
oUpozornenie zamestnancov, aby pľi prácach vmiestach výskytu vedení azariadení pľacovali
s najväčšouopatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradia (napr. hlbiace stroje)
oAby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeč,ené pľoti akémukol'vek ohrozeniu, krädežia poškodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na každústranu od vyznačenej polohy zariadenia
oZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním)
o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zaľiadenia na telefónne číslo1Ż129
ooverenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoloěnosť Slovak
Telekom, a.s' a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. nezodpovedajű za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia )
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť,alebo zníŹiťkrytie tel. káblov je
toto možnévykonať len so súhlasom poveľeného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavĘ napojenia lokaliĘ' ľesp. objektu, na VSST (veľejná sĺet' ST) je
potľebné si podat' žiadost' o uľčeniebodu napojenia (www.telekom.sk).
4. Ziadame dodľžat' platné pľedpisy podl'a sTN 73 6005 pľe pľiestoľovúúpľavuvedení v plnom
rozsahu.
o

I

7.

HYDROMELIORÁCIE.š.p.. vyjadrenie

ě. 3441-2l120/2020 zo dňa 23.0ó.2020:

- na základe majetko-právneho vysporiadania časti nevyužitel'ného potrubia pľe aplikźrciu závlahy
vetvy A612 DN l50-300 vodnej stavby ,,ZP HŻO II."' ČS 2 stav. ěasť Štvrtokna ostrove 22 (evid. č,.
5202 l33 007) Vám oznamujeme, te na parcele ľeg. C-KN č,. 170123 v k' ú. Miloslavov, určenej na

realizáciu časti stavby ,,Cyklotrasa Miloslavov, AlŽbetin Dvor _ Miloslava" neevidujeme žiadne
hydľomelioračnézariadenia v správe Hydľomelioľácie, š.p. a s vydaním stavebného povolenia
súhlasíme.
,)nlo .
R ŚVP šn rrrĺieŕĺrenieňi CS SVP OZBA 19 1l)i q/
t4 za Áňą ne n?
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., oZ Bľatislava ako správca vodohospodársky významných
vodných tokov a prislúchajúceho povodia nemá pľipomienky k umiestneniu stavby V DÚR
Mi|oslavov, Alžbetin Dvor _ Miloslava, úsek na p. č. CK_N l70lŻ3 k. ú. Miloslavov".
',Cyklotľasa
Navľhovaná stavba nie je v kontakte s vodnýmitokmi ani zariadeniami v spľáve našej organizácie.
Budúcou realizáciou stavebnej aktivity nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchovýclr
vôd a podzemných vôd v zmysle ztlkona č,. 36412004 Z.z. o vodźrch v poslednom znení.
Q SFP_rĺięfrihílninn c stnnovisko ň Tn/N[c/Ô?Áol?o?Ą/Iln -n Áňo 1A fi6' 1fi1n
Súhlasís vydaním stavebného povolenia na vyššieuvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich

podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

-

-

-

pred ľealizáciou zemných prác ala|ebo pred zač,atímvykonávania iných ěinností, je stavebník
povinný pożiadaťSPP-D opresné vyýčenie existujúcich plynáľenských zaľiadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adľesu: SPP-distľibúcia, a.s., Sekcia údľžby,
Mlynské Nivy 44lb' 825 11 Bľatislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaľiadenia, ohrozenia jeho pľevádzky a/alebo
prevádzky distľibučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vyýčovanie plyrráľenských zariadení do
vzdialenosti 100m,
stavebník je povinný oznámiť začatie pľác v ochrannom pásme plynárenských zaľiadení
zástupcovi pľevádzkovatelä SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.ě. +42l 332423300) najneskôr 3
pľacovnédni pred zahájením plánovaných prźrc. V prípade neoznámenia začatia prźrc
upozorňujeme, Že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (soD' ktorá je
oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom ďalebo bezpeěnostnom pásme plynáľenského
zariadenia uloŽiť podl'a ustanovenia Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
stavebník je povinný zabezpeěiť prístupnosť plynárerrských zaľiadení počas realizácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zańadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
űdrżby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opľáv, rekonštrukcie (obnovy)

lynáren ský ch zariadení;
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly reallzácie
činnostív ochľannom pásme plynárenských zariadení;
stavebník je povinný realizovať zemné pľáce vo vzdialenostimenšej ako l,00 m na každústranu od
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aż po predchádzajúcom
p

vyýčeníplynárenských zariadení výhľadne ľučnebez použitia strojových mechanizmov,

-

-

a to

pokial'sajedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
pred rea|izáciou akýchkol'vek pľác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom
ako ručne' je stavebník povĺnný predložiť SPP-D na schválenie realizač,nű projektovú
dokumentáciu a požiadaťSPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
ak pri zemných pľácach dôjde k odkrytiu plynárenskélro zariadenia, stavebník je povinný

kontaktovať pľed zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Lipovský, email:
ivan.lipovsky@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontľoly stavu obnaŽeného plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloŽenia výstraŽnej fólie; výsledok kontroly bude

zaznamenaný do stavebného denníka;
prístup k akýmkol'vek teclrnologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimije
prísne zakázaná, pokial'sa na tieto prtrce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;

9

-

-

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkľytia zabezpeěené proti
poškodeniu;

stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpľavy,ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloŽenia, v prípade zmeny úrovne teľénupožadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
kaŹdé poškodenie zariadenia SPP_D, vľátane poškodenia izolácie potľubia, musí byť ihned'
ohlásené SPP_D na tel č. 0850 l 11727;'
upozorňujeme, że SPP-D môŽe pri všetkých prípadoch poškodenia plynáľenských zaľiadení podať
podnet na Slovenskú obchodnrĺ inšpekciu (soD' ktorá je opľávnená za poľušenie povinnosti
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zaľiadenia uloŽiť podl'a ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € aź, l50 000,- €, poškodenímplynáľenského
zariadenia môže dôjst' aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohľozenia podl'a $ 284 a $
285, prípadne tľestného čĺnupoškodzovania a ohrozovania pľevádzĘ všeobecne pľospešného
zaľiadenia podl'a $ 286 alebo $ 288 zákonač,.300ĺŻ005 Z.z.Trestný zákon'
stavebník je povinný pri ľealizácii stavby dodrżiavať ustanovenia Ztlkona o energetike, Stavebného
zźtkona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj podmienky uvędené v Zápise
z vytýčenia plynáľenských zaľiadení a taktiež ustaltovettia Tecltnickýclt pľavidiel pľe plyn (TPP)
najmä TPP 700 02'
stavebník je povinný rešpektovať azohl'adniť existenciu plynáľenských zaľiadení ďalebo pľi
ochranných a/ alebo bezpečnostných pásiem;
stavebník je povinný pri súbehu a kľižovanínavrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodrżaťminimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zaľiadení v zmysle $79 a $80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby' kontľolnéšachty' trvalé porasĘ a pod.

OSOBITNE PODMIENI(Y:

-

žiadne

l0. PROGRES-TS. s.r.o.. wiadrenie zo dňa 30.10.Ż020:
podmĺenok plne ľešpektovania existujúcej veľejnej OPTICKEJ
telekomunikačnej sĺete KDs (káblového distľibučnéhosystému) a plne ľešpektovania jej
ochranných pásiem a za podmienok splnenia zákonných podmienok na ľýstavbu dané platnými
zákonmi SR.
1. Projektovú dokumentáciu (d'alšístupeň) żiadame doplniť o vzorové rezy kriŽovania a súbehu
so sieťami KDS a doplniť aj o zákres siete KDS. oľientačnézakreslenie KDS (hlavnej trasy)
sme vykonali do predloženej pľojektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem prípojok
k jednotlivým objektom' ktoré sú riešenéindividuálne a ktoré je potrebné tieŽ ľešpektovať.
Stavebník je d'alej povinný vykonať a zabezpeč,iť všetky objektívne účinnéochranné opatrenia
a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadľenia stanovené vlastníkom existujúcej
siete KDS' spoločnosťouPRoGREs-Ts, s.ľ.o. (ďalej len PROGRES) a to najmä:
2. Pred začatímprác je potrebné si objednať priestorové vyqýčenie sietí a zariadení písomne na
adľese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodľevinová 42,8Żl 07 Bľatislava, min. 10 pľacovných dní
pred poŽadovaným termínom vyýčenia, podl'a rozsahu a druhu vyýčenia. Pre vyýčenie
optického vedenia je potľebné zabezpeč,iť aj geodetické zameranie siete KDS. K žiadosti
žiadame pripojiť toto vyjadľenie.
3. Je potľebnézaslať písomnú informáciu oplánovanom termíne zač,atia prác, najneskôr 10 dní
pre zaěatím stavby na adľesu PRoGRESu.
4. Je potrebné dodľžat' ochľanné pásma podl'a ust. $68 zákona č).35ll20ll Z.z' a pľíslušných
noriem STN. tzn. že sa nebudú umiestňovať żiadne vedenia aani realizovať źiadne stavebné
práce - výkopy v ochrannom pásme, t.z.n. 0,5 m na kaŽdú stľanu od osi vedenia KDS a 2 m
do hlbky. Kde to z priestoľových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budri ľealizovať za
prítomnosti pracovníkov PROGRES. o uvedenom budú vopred infoľmovaní pľacovníci, resp.
zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel' č,íslę0Żl43l 91 25l ' Podmienkou je objednanie si
technickélro dozoru u spoločnosti PROGRES.
5. oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vydčenou a vyznačenou polohou
siete KDS, aby pri prácach v mieste výskytu vedení azariadení KDS pracovali so zvýšenou
S výstavbou súhlasíme za

l0

6.
7.
8.

9.

opatrnosťou abezpodmienečne nepouž'ívali nevhodné náradia azariadenia (najmä hĺbiace
stľoje a pľetláěacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochľanného pásma vedení a zariadení KDS
vykonávali len ľučnÝrrýkop!
Upozoľniť zamestnancov vykonávajúcich zemné pľáce na možnúpolohovú odchýlku +30 cm
od skutočného uloženia a vyznačenej polohy.
overiť si uloženie siete KDS sručnými sondami (vzhl'adom na to, Že nezodpovedttme za
zmeny priestorového uloženia KDS vykonanébęz nášho vedomia)
V prípade, že dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými sieťami
azariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopľed prizvať k ukladaniu azásypu
pracovníkov' resp' zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. ěísle 021431 9| 251. Bez
uvedenej prítomnostinie je moŽné zásyp vykonať.
odkryté časti vedení siete KDS zabezpeěiť proti previsu, ohľozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.

l0. Vpľípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoločnosti PROGRES,
primať pracovníkov alebo zástupcov spoloěnosti PRoGRES, na tel. čísle02l43l 9l Ż5l na

kontrolu pred zásypom (zakrytím)' Bez uvedenej pľítomnosti nie je moŽn é zásyp vykonať.
Pľecl záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trosou KDS, spiitný zísyp trasy ľcalizovať
triedeným štľkom'obnoviť značenie ochrannou fóliou, prípadne markeľmi.
12. Zabezpeěiť dodľŽanie zákazu zľiaďovania skládok a budovania akýchkol'vek zariadení nad
l

l.

trasou KDS.

13. Zabezpečiťdodržanie zákazu prechádzania ťaŽkými vozidlami'

l4'

l5.

kým sa nevykoná ochrana

proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.
Dodľž'aťnivelitu terénu kvôli dodrŽaniu dostatočnéhokrytia siete KDS.

Pri

poškodení telekomunikačných vedení azariadení KDS spoloěnosti PROGRES
bezodkladne oznámiť kaŽdé poškodenia na tel. č,ísle0Żl43l9l 251. Vprípade poškodenia
koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšímidistribučnými
skriňami, v pľípade optického kábla je potrebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi

optickými spojkami. Predmetné výmeny a súvisiaci s ým náklady sa vykonávajű na náklady
zmluvného dodávatel'a stavebníka. o uvedenom bude stavebník bezodkladne informovaný'
ló. Výkopy realizovať na celej stavbe vmiestach výskytu vedení KDS zásadne 4!4, bez
použitia výkopových strojov'
I7.Tam, kde nie je možnévykonať pretláčanie komunikácie bez možnélropoškodenia uŽ
existujúceho vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopaním.
l8. Nedodržanie uvedených podmienok ochľany jestvujúcej siete KDS je poľušenímpľávnej
povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.
19. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov odo dria vystavenia.
1

l'

Mo

SR.

ASM

Bratislava_ vviarlrenie č i ASM_4l -2055/2no zo ĺ]řla o4 o9 2020

Po posúdenípľedloŽených podkladov nemáme pľipomienky a súhlasímes realizáciou stavby
,,Cyklotľasa Miloslavov - Alžbetin Dvoľ" v k' ú. Miloslavov' Alžbetin Dvor , okres Senec' V danej

lokalite sa nenachádzajű pozemky, inŽinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio
reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej
dokumentácie je potrebné pľedložiťna posúdenie Toto stanovisko sa vydáva na účelyr]rzemného
a stavebného konania.

|Ż. okľesný úrad Senec - pozemkový a lesnÝ odbor. uvedené v rozhodnutí č.i.oU-SC_PLo20l9l008088/Mo zo dňa 03.04.2019:

okľesný úrad Senec' pozemkový a lesný odbor súhlasís navľhovaným zámęrom

na
pol'nohospodárskej pôde nasledovne:
Kat. územie: Miloslavov' od C KN parcely č,. 170123, pôvodný drulr pozemku: orná pôda, navľhovaný
druh pozemku: ostatné plochy o výmere 167 m2
od C KN parcely č,.4Ż6147,pôvodný druh pozemku: oľná pôda o výmere 65| m2 - navrhovaný drulr
pozemku: ostatné ploclry, Navr. Záber 1360 m2
Za dodrżania ýchto podmienok:

ll

- Zabezpeěiť základnű starostlivosť o pol'nohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko
až do doby ĺealizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.
- Vykonať skývku humusového horizontu pol'nohospodárskej pôdy a zabezpeěiť jej hospodárne
a účelnévyužitie nanezastavanej časti pozemku.

- Po realizácii výstavby, za účelomusporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnutel'nosti
podl'a $ 3 ods. Ż zákona potiadať o Zmenu pol'nohospodárskeho druhu pozemku napríklad záhrady na

zastavanú plochu' prípadne ostatnú plochu s predloŽením poľealizačnéhogeometrického plánu,
rozhodnutia opridelení súpisnélro číslana stavbu / ak sa vydźwa, ak nie kolaudaěného rozhodnutiď
a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná okresný úľadSenec, katastrálny odbor'
13. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. stanovisko
_

č. 100/URJ20l9/Ko zo dňa l6.l0.2020:

stavba si nevyžaduje úpravy z hl'adiska osob so zrakovým postihnutím'

Súhlasímes vydaním územnéhoľozhodnutia. Za nezmenených podmienok nepožadujeme
predloženie dokumentácie pľe stavebné povolenie.

14 RVS qc r^ĺicrlľe.ie č,.Ż0995l2020lTh zo dňa nÁ
)n)n
^1
I( stavbę ,, Cyklcltrasa Miloslavtlv AlŽbetin f)v()ľ" nenránre nánrletky, len ak lrudú splnené
nasledovné podmienky BVS:
l. Akúkol'vek stavebnú alebo inú činnosťv tľase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
vľátane ich pásma oclrrany, je možnévykonávať len v spolupráci a podl'a pokynov príslušného
pľacovníkaBVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len ,'DDV") (p. Hájovský, kontakt: 0902
964 455) aDivízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len ,,DooV") (p' Valek' kontakt: 0903
ss1 077).
Ż. Pľi akejkol'vek stavebnej alebo inej ěinnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme ľešpektovaťnaše zaľiadenia a iclr pásma
ochrany, vrátane všetkých ich zariadení asúčastípodl'a $ 19 zákona č.4421200Ż Z.z'
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu akanalizácie, vrátane pásma ochrany , je zakázané vykonávať zemné práce,
umiestňovať stavby a objekty trva|élro charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné
zariadenla alebo vykonávať ěinnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli olrroziť ich technický stav, vysádzať trva|é porasty,
umiestňovať skládky, vykonávať teľénneúpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú
stavbu žiadame vyýčenie Smeľu a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie
asúvisiaciclr zariadęní vteréne podl'a ztlkona č. 44212002 Z.z. o veľejných vodovodoch
a veľejných kanalizáciách v znení neskorších pľedpisov. Uvedenú sluŽbu, resp. žiadosť
o vyýčenie, odpoľúčameobjednať cez podatel'ňu BVS na základe objednávky na práce
(tlaěivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
5' K objednávke na vyýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je
potrebné doložiťsituáciu širšíchvzťahov a kópiu katastrálnej mapy So zákresom verejných
vodohospodáľskych zariadení v danej lokalite.
6. Pľi tesnom súbehu akritovaní inžinierskyclr sietí s verejnými vodohospodárskymi
zaľiadeniami je potrebné dodrżať STN 73 6005 o priestorovej űpľave vedení technickélro
vybavenia vľátane jej zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pľi kriŽovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, V otvorenom výkope. Pri zemných pľácachje potrebné v plnom
rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov akanalizácií, armatúry, poklopy, šachty,
signalizaěné zariadenia, prenosy' jestvujúce objekty a pod. odkryté miesta na vodovodných
potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušnýpľacovník DDV a DooV.
8. Zaht|enie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDV a DooV.
9' Pri zasahovaní do teľénu,vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb
v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje
náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povľchu všetky zariadenia a príslušenstvo
verejnélro vodovodu a verejnej karralizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii

t2

alebo inej stavbe. Tieto práce môŽe stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka veľejnélro
vodovodu a le bo veľej n ej kanalizáci e, prípad ne prev ádzkovate l'a.
K objednávke na vyýčenie existujúceho veĘného vodovodu alebo veľejnej kanalizácie je potrebné
doložiťinformatívny zákres GĺS BVS, ktorá Vám zasielame v prílohe.
BVS sivyhľadzuje pľávo zmeny vyjadľenia nazźtklade novozistených skutoěností.

l5. MICHLOVSKY. spol. s r.o.. vviadrenie č. BA-l40212019 zo dňa 17.05.2019:
PTZ prevádzkovatel'a oľange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

- nedôjde ku stretu

16. Slovenský zväz telesne postihnutvch" stanovisko č' 250i2020 zo dňa 08.l0.2020:

Navrhovaná

mi s obmedzenou
sclropnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŻP SR ě. 53212OO2 Z.z. a prílohy k vyhláške č,. 532lŻOOŻ Z.z.,
ktorou sa určujúvšeobecné technické poŹadavky zabezpeč,ujtlce uŽívanie na stavby użívanéosobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu.
- dopoľučujemevydanie stavebného povolenia

l7' Krajský pamiatkový úlracl Bľgtislava. zíviizné stanovisko zn. KPUBÄ ?019/l0019 2/26l87/PRÁ
zo dř'a 1Ż.04.2019 :
Súhlasís umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nedoýka kultúrnej pamiatky evidovanej
v Ústrednom zozname pamiatkovélro fondu SR a nenachádza sa na- pamiatkôvom űzemí,
s podmienkou:
- V prípade archeologického ná|ezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie pľác podl'a
ustanovenia $ 40 ods.2 a3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA anález ponechá bezo
Zmęny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou'
Toto závazné stanovisko po uplynutí tľoch rokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť, ak nedošlo
k jeho použitiu na účel,na ktoré je uľčené.Je podkladom pre vydanie rozlrodnutia príslušným
stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.
l 8 f)onravnÝ rirad M R štefá'.'ik" vwiqŕĺrenieř, 1\145Do?o/RÔp-no'/'qÔRo za r7ňq 1'\ {|'7 )o)n
- Stavba s výškou - a stavebné mechanizmy rešpektujúvýšku uľčenriochrannými pásmami Letiska
M.R.Štefánika Bratislava 226,0 m.n.m. Bpv a svojim chaľakterom neohrozujú bezpečnosť leteckej
prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby, resp. stavebných
mechanizmov' je nutné akciu opätovne preľokovať. Toto vyjadrenie platí dva roky od dátumu jeho

vydania. Toto vyjadrenie platí pre všetky stupne PD a konania podl'a stavebného zákona'

l9. SITEL s.r'o'. stanovisko č. 105lŻ0l9 zo dňa 05 '0Ż.Ż019
Podzemné telekomunikačné zariadenia v spľáve a majetku spol' SITEL sa v dotknutom ivemí
nenachádzajú. Toto vyjadľenie vydávame pre účelyúzemného rozhodnutia a stavebného povolenia'
20' Reeionálny úrad vereiného zdravotníctva Bľatislava.závazné stanovisko č,.HŽPB89ol2OI9 zo dřr2Ż.0Ż.2019:

Súhlasí sa s návrhom žiadatel'a na tizemné konanie stavby ,,Cyklotľasa Miloslavov, Alžbetin Dvoľ Miloslava".
)1 IIrp.d Rrnticląr;cLéhn cqmncnrÁ vneho k rąią .'.riąáľonic ň Ô1o1ol)^)^/(- D n_ 1 za ÁÁą )A
^Á')^1^.
o Uvedená cyklotrasa je v súlade s Koncepciou územnéhorozvoja cyklotrás Bratislavského
samosprávneho kraja vo vďahu k Integrovanému dopravnému systému avýznamným bodom
cestovného ľuchu.

o Pri
o

realizácii żiadame dodržať Technické podmienky

-

TP085 Navrhovanie cyklistickej

infraštruktúrya príslušnénormy.
Realizáciou cyklotrasy v súbelru s cestou III triedy musí zostať zachované odvodnenie cesty.

22. Ręeionálne cesťv Bratislava. a.s.. vviadrenie č,.673lŻ0l584/oSI zo dř,a 19.06.Ż0Ż0:
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Plánovaný úsek cyklistickej cestičky źiadame viesť pozdĺžcesty III/l054 zacestným telesom cesý
tj' za zeleným pásom v min. vzdialenosti 2,0 m od hľany asfaltovej vozovky, podlä
predloženej dokumentácie - výkres č,- C,D 02.
Dočasnéatrvalé dopľavné značenie na ceste III/1054 podlieha súhlasnémuzáväznému stanovisku
okresného riaditel'stva PZ oDl Senec a určeniu okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií.

il|l1054,

)"2.

r\L, "-." rirad Senec-odbor

/-n^DIz/ ''.':^'{*^_:^ x : ŕ\I T era ŕ\/-nDL/ a^1^/^ 114 aa

ŕ\02

-^ AŁ^

31.08.2020:

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknuý orgán v stavebnom konaní vydávame

súhlasnésatnovisko za dodrżania podmienky:
- Navľhovanou stavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť premávky na ceste III/1054. Na ceste
nesmú byť deponované skládky stavebného materiálu ani odpadu.
- V pľípadepotľeby użívania alebo zásahu (podvŕtanie, rozkopávka, v zelenom páse) do cesĘ
IIVl054 poěas výstavby je potrebné pożiadať tunajšíúľado povolenie zvláštneho uźívaniacesty a
s ým súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 ýżdne vopred) s predchádzajúcim záväzným
statt,cvislĺr:ltll oR PZ oDI v Sullui u s[altuviskullt splávuu kullrullikáuiu - RCB a.s.

- Medzi cestou III/I054 żiadame zachovať zelený pás vľátane cestnej priekopy. Vprípade
poškodenia cestnej priekopyje stavebník povinný uviesť cestnú pľiekopu do pôvodného stavu.
- V pľípade,že sa stavba nachádza mimo sídelnéhoútvaru obce ohľaničenéhodopravnou znaěkou
označujúcou zaěiatok a koniec obce je potrebné pożiadať tunajšíúľadv zmysle $ 1 1 zákona č.
|35ĺ1961 Zb. o výnimku z činnosti v cestnom ochľannom pásme.
- Navľhovanou stavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť premávky na ceste Il|l1054. Na ceste
nesmú byť deponované skládky stavebného materiálu ani odpadu.
- Před kolaudáciou stavby cyklochodníka poŽiada stavebník tunajšíúľado určenie trvalého
dopravného znač,enia s predchádzajúcim súhlasom oR PZ oDI v Senci a RCB a's'

24. okresnÝ úrad Senec-odbor krízovéhoriaclenia_ wiarlrenie č.i olI-SC-OKR-20Żolo1l338-002 zo
dřn 15.06'Ż020:
Po pľeštudovanía posúdenídokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Cyklotrasa

Miloslavov, AlŽbetin Dvoľ - Miloslava" okresný úľadSenec dospe| kzáveru, że uvedená

dokumentácia nemusí obsahovať údaje o ľiešenípožiadaviek na stavbu z hl'adiska civilnej ochľany.

Ztohto dôvodu okresný úrad Senec SUHLASI svydaním stavebnélro povolenia na
,,Cyklotľasa Miloslavov, Alžbetin Dvor - Miloslava".
25. Západoslovenská distribučná.a.s.. uvedené v stanovisku zo dňa 29.06.Ż020

stavbu

SpoločnosťZápadoslovenská distribučná súhlasís vydaním stavebného povolenia na stavbu:
Cyklotrasa Mĺloslavov' Alžbetin Dvoľ - Miloslava, Investor: obec Miloslavov, Radničnénám.
18l/l,900 42 Mĺloslavov podlä predloŽenej projektovej dokumentácie zaýchto podmienok:
1. Nakol'ko vo Vami navrhovaných tľasách ľýstavby cyklotrasy dochádza ku kľižovaniu
a súbehu s VN káblovým distľibučnýmvedením spoj. pola l.č,.228-437 a miestnym distľibučným
NN káblovým vedením žiadame dôrazne dodľžanie nižšieuvedených podmienok:
Z.Ziadame ľešpektovat' všetky energetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržat' ich ochľanné pásma podl'a $ 43 zákona
č..Ż51/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.
3' Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný pożiadať spoločnosť Západoslovenská
distribučná o zakľeslenĺe existujúcich elektľoenergetických zaľĺadenía to prostľedníctvom on-line
aplikácie https://www.zsdis.slďUvod/online-sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadosťou zaslanou na
Tím správy eneľgetickýclr zariadení VN a NN' adresa miestne príslušnéhotímu, (pre vyýčenie VN
aNN elektroenergetických zariadení) aTím správy sietí VVN, Čulenova č.3, 8l6 47 Bľatislava (pre
vydčenie zariadení VVN).
4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých V\rN, VN aNN vedení definovaných podlä
$43 Zákona o energetike č.25112012 Z.z. a o zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými osoby
a mechanizmy vykonávajúce pľáce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môŽu prísťdo
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámellie) všetkých osôb
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vykonávajlicich činnosťalebo zdrżujilcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti pľáce v blízkosti
V\rN, VN a NN vedení.
5' Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo poškodeniu alebo ohľozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti
Západoslovenská distribuěná.
6. Pri križovanía súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby s distribuěnými sieťami
spoloěnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodrżiavať ustanovenia noľTny STN 73 6005.
7.Pred zaěatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné
v navrhovaných trasách pożiadať o pľesnévydčenie a identifikovanie káblov patriacich spoloěnosti
Západoslovenská distribučná, a.s..

8'Zemné pľáce - pri križovanía súbehu zariadení spoloěnosti Západoslovenská distľibuěná, a.s. _
poŽadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodľžiavať
bezpečnostnépredpisy a ustanovenia pľíslušnýchSTN.
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.
Za detailné technické ľiešenie v zmysle platných pľedpisov a STN zodpovedá pľojektant.
30. osobitné požiadavky:

-

-

Stavebník je povinný prĺ realizácii stavby dodľžiavat' čĺstotua poľĺadok podl'a VZN
obce Miloslavov.
Stavebník je povinný čistit'stavbou znečistenépľil'ahlékomunilcĺcie.
Dodávatel'stavby je povinný zabezpečiť,aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo
staveniska na miestnu komunĺlĺĺĺciu
boli dôkladne očistenéa nedochádzalo k jej
znečisťovanĺu,čo by mohlo mať za následok zníźeniebezpečnostĺcestnej pľemávky.
Pľi úprave teľénuje potľebné dbat' na to, aby nedošlo k poškodeniu už vybudovaných
ĺnžĺnieľskychsietí. Takisto je pri reallizácií zemných pľác potľebnédbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu okolo stojacich budov či pľípadnémunaľušeniu ich statiky.

V konaní neboli vznesené žiadne námĺetky účastníkovkonania ani dotknufých orgánov
odôvodnenie:

Stavębník: obec Miloslavov, Radničnénámestie 18l/l,900 4Ż Miloslavov podal dňa 23.09.2020
na tunajšístavebný úľadžiadosťo vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt: ,,So l0l _
Novostavba _ cyklistická cestička", na pozemku parc. č. : l70lŻ3, k.ú. Miloslavov' ktoý je súěasťou
stavby ,, Cyklotľasa Miloslavov AlŽbetin Dvor - Miloslava,,, doloženú projektovou dokumentáciou
stavby pre stavebné povolenie' vypracovanú zodpovedným pľojektantom: M PRo s.ľ.o., Kadnáľova

Ż3, 83l 52 Bľatislava _ autoľ. stav. inžinier Ing. Andrej Maľcík,reg.

ě.

4956*Il, overenej

v stavebnom konaní' ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasťtohto rozhodnutia.
Vlastníkom pozemku parc. ě. 170123, k. ú. Miloslavov je stavebník _ podl'a Lv č,.440.
Dňom podania Žiadosti bolo začatéstavebné konanie o povolení stavby.
Začatie konania o povolení stavby bolo oznámené verejnou vyhláškou účastníkomstavebného
konania, dotknuým orgánom a orgarizáciám oznámením č,. 470l-8928l20Ż0lKK zo dňa |4.l0.Ż0Ż0.

Na stavbu bolo obcou Rovinka vydané Rozhodnutie oumiestnení stavby pod čj. sÚ-loo-

40113178lŻ0l9l3/Sas. zo dňa Ż4.l0'Ż0l9, právoplatné día27 'l 1.20l9.
Stanoviská a poŽiadavky účastníkovkonania a dotknuĘých orgánov, uplatnené v tomto konaní, boli
pľeskúmané,skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia' V konaní o povolení stavby
špeciálny stavebný úrad pľeskúmalŽiadosť a priloženédoklady v zmysle pľíslušnýchustanovení $ 58
až' $ 66 stavebného ztĺkona pričom zistil, że povolením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy ani
právom chránené zátujmy ostatných účastníkovkonania. Svoje stanoviská k stavebnému konaniu

oznámili :
- MV SR ORPZ v Senci,oDl, č. ORPZ-SC-ODI-490-00ll20Ż0 zo dňa 07.09.Ż020
- oÚ Senec, odbor SoŽp - úsek oH, č. oU-SC-osZP-z)zO/Ol l3l l-0o2 zo dňa 15.06.Ż020
- oÚ Senec'odboľ SoŽp _ úsek ŠVS,vyjadrenie č.oU-SC-oszP-zozol}l l882-002 zo dńa26.06.Żo2o
- oÚ Senec, odbor SoŽP -úsek oPaK,č- OU-SC-OSZP-20Ż0lO|1226-00Ż zo dřr_ ll.06.2020
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-

-

oRHaZZ v Pezinku čj. oRHZ-PK2-Ż020l00l670-2 zo dňa 0l.07.20Ż0

zo dňa 07 .07 .2020
-2l
š'p., vyj adren ie č. 3 44 l
l20 l2O20 zo dřla Ż3'0 6.2020
SVP, š.p.' vyjadľenie čj. CS SVP oZBA l9'll20l9ll3l14 zo dňa 08'02.2019
S PP-d i stribúc ia,a. s., stanovi sko č. TDAJ S/02 69 12020 lP e zo dř.a 26.0 6'Ż020
Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku

HYDROMELIORÁC

č,. 661201855l

I E,

PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrenie zo dř.a30.l0.Ż020

Mo SR' ASM Bratislava, vyjadrenie čj. ASM-4l-2055120Ż0 zo dřn04.09.Ż020
- oÚ Senec - pozemkový a lesný odboľ, uvedené v ľozhodnutí čj.oU-SC-PLo-2o1gl008088/Mo

zo

dňa 03.04.20l9
- Únia nevidiacich a slabozrakýclr Slovenska, stanovisko č. l00/UR/Ż0l9lKo zo dřn 16.l0.Ż0ŻO
- BVS, a's., vyjadrenie č. 20995lŻ020lTh zo dňa 06.07.2020
- MICHLOVSKY, spol. s r.o., vyjadľęnie č. BA-I402l20l9 zo dřla I'1'05.2019
- Slovenský zväz telesne postihnuých, stanovisko č' Ż5012020 zo dňa 08.10.2020
- KPU Bratislava, záv'azné stanovisko zn. KPUBA-Ż0l9l100l9-2lŻ6187/PRA zo dřn 12.04.2019
- Dopľavný úľadM.R.Štefanika, vyjadľenie č,. l5345lŻO20lRoP-002lŻ9O80 zo dlia 13.o7 'Ż020
- SITEL S.r.o.' stanovisko č. l05lŻ0l9 zo dňa 05.0Ż'2019
- nÚvz Bľatislava, zllv'áztlé stantlvisko č.I źPl3890 lŻOl9 'zo <]:ňa2Ż.0Ż.Ż0l9
- Úrad Bratislavskélro samosprávnelro kraja, vyjadrenie č. O4040l20Żo/CDD-l7 zo dňa24.06.Ż02o
- Regionálne cesý Bratislava, a.s., vyjadrenie č,.673lŻ0l584/oSI zo dńa 19.06.2020
- oU Senec-odbor CDaPK, vyjadrenie čj.oU-SC-oCDPK-2020/0l l488-002 zo dř'a 3l '08.2020
- oÚ Senec-odbor KR, vyjadrenie čj.oU-SC-OKR-2020/0l l338-002 zo dřla l5.06.ŻO2o
- Západoslovenská distribučná,a.s., uvedené v stanovisku zo dIia 29.06.Ż0Ż0

V korraní neboli vznesené żiadne námietky ani pripomienky účastníkovkonania arri dotknuých
oľgánov.

Na základe zistených skutočnostístavebný úľadrozhodo| tak, ako znie výroková časťtohto

ľozhodnutia.

Vzmysle ust. $ 4 ods. l písm. a) zttkona č,.14511995 Zb. o správnych poplatkoch v znení
neskoršíchpredpisovje obec oslobodená od správneho poplatku.
Poučenie :
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,'1ll1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, proti tomuto ľozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to V
lehote 15 dní odo dria doľučeniarozhodrrutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obec
Miloslavov' Radničnénámestie l81/1' 900 4Ż Mi|oslavov.
Rozhodnutie je po vyčerpaníriadnyclr opľavných pľostriedkov preskúmatel'nésprávnym súdom
podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poľiadku (zźkon č). 16ŻlŻ0l5 Z'z.).

a\

Milan

Bad'anrkÝz
obce

starosta

'::

<

-

Rozhodnutie sa doľučí:
1. obec Miloslavov, Radničnénámestie l8l/1, 900 42 Miloslavov
2. Známym aj neznámym právnickým aýzickým osobám, ktorych vlastnícke alebo iné práva

k pozemkom a stavbám na niclr vrátane susediacich pozemkov a stavieb môŽu byť stavebným
povolením priamo dotknuté

I6

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a $ 6l ods. 4 stavebnéh o zákona v znení neskorších
zmien adoplnkov apodlä $ 26 ods. Ż zźtkonač^7|11967Zb. osprávnom konaní vznení neskorších
predpisov sa vyvesí na úradnej tabuli a zverejní na webovom sídle obce Miloslavov po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:
Rozhodnutie bolo vyvesené dňa ,
Pečiatka, podpis
t,

ł€, /1 7łzo

Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Obec Miloslavov

Pečiatka, podpis

Radničnénámesťie l81/1

90042

lČo: oosrN

Mi I os lavov
sĺs DIČ:2020662132

Na veĺlomię rlotknllým orgánom
l. okresný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova 2l,9O3 0l Senec
2.
okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 2l,903 01 Senec
3.
okresný úrad Senec' odbor kľízovéhoriadenia' Hurbanova 2|,903 0l Senec
4.
okresný űrad Senec, odbor CDaPK, Hurbanova 2l,903 01 Senec
5.
oRHaZZ, Hasičská 4,902 0l Pezinok
6.
HYDROMELIORÁCIE,š. p., Vraku nská' 29, 8Ż5 63 Bľatis lava 2 l 1
7.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská I,84Ż 50 Bľatislava 4
8.
MV SR, ORPZ_ODI v Senci, Hollého 8' P.o.Box 59,903 0l Senec
Dopľavný úrad, Letisko M.R.Štefanika, 823 05 Bľatislava
9.
t0 BVS, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
11
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6' 816 47 Bratislava
1Ż SPP - distľibúcia, a.s'' Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
l3 SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správavnűtorných vôd Šamorín,Hlavná 47,93l 01 Šamorín
t4 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 8l 7 6Ż Bratislava
t5 Slovenský zväz telesne postihnuých, Ševčenkova79,85 l 0l Bratislava
16 Kľajský pamiatkový úrad, Leškova 17 ,8l 1 04 Bľatislava
t7 RUVZ, Ružinovská 8' 820 09 Bľatislava
l8 PROGRES-TS, s.r.o.' Kosodrevinová 44,82| 07 Bľatislava
l9 MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bľatislava 3
20. Regionálne cesĘ/, a.S., Čučoľiedková6, 8Ż7 l2 Bratislava
2l. Urad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská l6' P.o.BoX l06' 820 05 Bľatislava
ŻŻ. MICHLOVSKÝ, spol. s ľ.o.' Letná 79619,gŻl 01Piešťany
23. SITEL s.r.o., Kopčianska 20lC,85l 01 Bratis|ava
1

Na vedomie:

1.

obec Miloslavov, Radniěné námestie l8l/1, 900 42 Miloslavov - nemá účinkydoruěenia

Pľílohy:
1

x overená PD
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