
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

c j. su-3494- r 7 I 5 t2021 tKK V Miloslav ove 24.aŻ202I

Veľejná vyhláška

STAVEBNE POVOLENTE
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podl'a $ l17 ods'l zákona č,.50/19'76 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podl'a $$
46,47 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), na základe vykonaného konania,
podl'a $ 66 ods.l stavebného zákona vspojení s $ l0 vyhl.MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávaj ú n iektoré ustanovenia stavebného zákona,

povol'uje

stavbu : ,, IBV Miloslavov RZ 13ĺI.il, komunikácie a inžinierske siete"

stavebné objekty: so 06.2 NN pľípojky
so 08 Verejné osvetlenie

stavebníkovi : KÁMAX s.ľ.o.' Šíptová ulica 489123,900 42 Miloslavov' IČo: 53 l77 762
(na základe Nájomných zmlúv)

miesto stavby : na pozemkoch parc. č. 148/238,I48/I92,l48ll93,l48/l94, l48l195,1481196,
1481197, 1481198, 148t199, 148t200, 148t201,148t202, 148t203,148/204,148/205,
148/206' 148lŻ07' 148/Ż08, l48l209,148/2t0,148/2ll' l48l2L2' l48l213, l48l2l4,
l48/2l5' 148/216, I48l2l7, t48/2l8,l48/2l9,148/220, l48l22t, 1481222,148/ŻŻ3,
1481224, l48l225,1481226, t48/227' l48l228,148/229' 148lŻ30, t48/23t,148/Ż32,
I 48 /233, 1 48/ 23 4, 1 48 123 5, I 48 I 236, I 48 I 237, k. ri. M i lo s I avov,

ričel stavby : inžinieľske stavby (podlä $ 43a ods'3 písm. i/ stavebného zákona)

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj.
sÚ - ąl a- z a z 7 D020 l KK zo dřla Ż0.04.2o2o, pľávop latné dřn Żl .o s .zozo.

Popis stavebných objektov:

so 06.2 NN prípoikv
Zdkladné technické tidoje:
Napäťová sústava

3/PEN' AC,Ż30/400V, 50 Hz, TN-C _ rozvody NN, pľípojkové skrine SR
ochranné opatľenia pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41

- Samočinné odpojenie priporuche čl.4lI.3.2
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 4l l.3.l
- Doplnkové pospájanie čl.4|l.3.2.6
- Ztkladná izolácia Živých častí príloha A, kap. A.l
- Zźlbrany alebo kryty príloha A, kap. A.2
- Prúdové chrániče čl. 4l5.l - doplnková ochrana
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Energetickd bilancia:
Celkový inšta|ovaný príkona pre 1 bj

Koeficient súdobosti B:
Maxim. súdobý výkon pre l bj.:

Celkový inštalovaný príkona pre 58 bj

Koeficient súdobosti B:
Maxim. sridobý výkon pľe 58 bj':

E nergetic ktt bilsncia:
Celkový inštalovaný príkona pre Vo:
Koeficient súdobosti B:
Maxim. súdobý výkon pre Vo:

Popis novrhnutého el. zariadenia.
Napojenie objektov na distribučnú sústavu bude realizované znovo vybudovaných NN káblových
rozvodov distribútora ZSD zo skríň SR6 jednotlivými vývodmi NAYY-J 4xl6 mm2 do novo
osadených elektromerových rozvádzačov RE pilieroých ,,P". Prípojky budú realizované vložením 3
ks nožových poistiek PNOI 40A do vol'ných poistkových sád v skriniach PRIS. Hlavné ističe pľed

etektromermi sú navrhnuté ako 3 fźaové s vypínacou chaľakteristikou B a prúdovým zaťaźením
3xŻ5A. Umiestnenie elektromeľového pilierového rozvádzača RE je navrhované na trvale veľejne
prístupnom mieste na hranici pozemku. Situačná schéma prípojok NN - napojenie RE je znźnornená
vo výkrese č. E-01.
(Jzemnenie elektromerového rozvádzač,a .ie navrhované pásovinou FeZn 4x30 mm, umiestnenou

-

v celej dizke qýkopu. Pripojenie RE na uzemňovaciu sústavu je navľhované odbočkou
z ekvipotenciálneho uzemnenia gul'atinou FeZn al0 mm.
Uloženie káblov: kábel bude v celej diŽke výkopu uložený v korugovanej ochrannej ľúre o40 mm

a v predpísanej hibke 20-30 cm nad kábloqým vedením bude uloženávýstraŽnäfőlia.

SO 08 Vereiné osvetlenie:
Zókladné tec hnické údaje:
Napäťová sústava

Rozvody nn 3/PEN, AC,Ż30|400V, 50 Hz, TN-C
ochranné opatrenia pred zásahom elektľickým prúdom STN 33 Ż000-4-41

- Samočinné odpojenie priporuche čl.4l1.3.2
- ochľanné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 41l.3.1
- Doplnkové pospájanie čl. 4ll.3 '2.6
- Základná izolácia živých častí príloha A, kap. A.1
- Zábrany alebo kryty príloha A, kap. A.2
- Prúdové chrániče čl.415.l - doplnková ochrana

Pi: 17,0 kW
F:0,7
P.: 11,9 kW

Pr:690,2 kW
0= 0,7
P.:483,14 kW

Pi:0,81 kW
F :1,0
P,:0,81 kW

Popis navrltnutého el. zaľiadenia:
Pre osvetlenie chodníka a komunikácie budú v tesnej blízkosti oplotenia objektov nainštalované stlpy
veľejného osvetlenia do výšky 4m nad definitívnou úľovňou terénu v rozostupoch podl'a výpočtu
osvetlenia. Navrhujeme stipy verejného osvetlenia ýp STK 6014013, do výšky 4m' osadené svietidlom
l x SL stľęet-A 4000' 3000K,Ż7w,IP66 (pozn.: investor môŽe použiť iný ýp svietidla rovnakých
parametrov). Verejné osvetlenie Vo bude napájané káblom NAYY-J 4xl6 mm2, ktoý bude chránený

HD-PE chľáničkou. Verejné osvetlenie bude napojené z navrhovaného rozvádzača RVo.
(Jzemnenie stoŽiarov owetlenia je navrhovańé-pásovinou FeZn 4x30 mm vcelej dĺŽke výkopu.
Pľipojenie stoŽiara osvetlenia na uzemnenie je navrhované gul'atinou FeZn ol0 mm. Uzemnenie
stožiarov bude slúŽiť zároveřl pre ochranné opatrenia pred zásahom elektľickým prúdom ako aj

ochrana pred atmosférickými vplyvmi _ bleskozvod.
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Záräzné podmienky pľe uskutočnenie stavby, uľčené podl'a $ ó6 SZ :

1. Stavba sa bude realizovať podlh projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom
konaní, ktorú vypracoval v 0812020 zodpovedný projektant: autor. stav. inŽ. Bc. Stanislav Varga, reg.
ě. 5287*T*I4, VARGA ELEKTRO s.r.o., Ľ Podjavorinskej 106l' 984 01 Lučenec' overenej
v stavebnom konaní, ktorá tvoľí neoddelitel'nú súčasť tohto ľozhodnutia. Každá Zmena oproti
schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2. So stavbou moŽno zač,ať až po nadobudnutí pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia'
3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému űradu zač,atie stavby ($ 6ó ods.3 písm.h/ SZ).
4. Stavebník zabezpeč,í vyýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ($ 75 ods.l
stavebného zákona) a pľi kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vy!ýčení
priestoľovej polohy stavby ($ 75a ods. 4 stavebného zákona)'
5. Pred zač,atím stavby stavebník zabezpeč,í vyqýčenie existujúcich podzemných inŽinierskych sietí ich
správcami.
ó. Stavebník je povinný na viditel'nom mieste stavbu oznaěiť štítkom ''Stavba povolená'' s ýmito
údajmi : názov stavby; meno stavebníka; ntvov zhotovitel'a; meno kooľdinátoľa bezpečnosti práce;
kto a kedy stavbu povolil; tęrmín zaěatia a dokončenia stavby;
7. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia.
8. V prípade, ak termín nebude môcť byť dodržaný, stavebník pożiada o predlženie doby výstavby.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť ($ ó7 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia je možné pľedĺziť
na žiadosť stavebníka podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Stavebné
povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti sű zźnäzné aj pre právnych nástupcov konania ($ 70
stavebného zákona).
10. Stavenisko musí spĺĺať všetky technické požiadavky v zmysle $ 43i ods.3 stavebného zákona.
11. Pri realizácii stavby musia byť v zmysle $ 43e stavebného zákona dodržané všeobecné technické
poŽiadavky na výstavbu' vľátane všeobecných technických poŽiadaviek na stavby uŽívané osobami
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 użívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
12. Pľi uskutoěňovaní stavby musia byť dodľŽané ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR č.14712013 Z.z. v znení neskorších predpisov' ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtavia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoqých pracovných činností.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávatel'sky. Stavebník písomne oznámi názov zhotovite|'a stavby
do l5 dní odo dňa skončenia výberového konania adolożí na stavebný úľad oprávnenie zhotovitel'a na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho v zmysle $ 44 ods.1. stavebného zákona.
14. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných pľác aŽ do skončenia
stavebných prác ($ 46d stavebného zákona).
15. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohlädu
a vykonávaný autorský dozor projektanta.
16. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbę k dispozícii stavebným
úradom overená projektová dokumentácia stavby, pľávoplatné stavebné povolenie a Stavebný denník.
17. Pri výstavbe musia bý' použité vhodné stavebné výrobky, ktoľé budú splňať haľmonizované
podmienky podl'aNariadenia Európskeho paľlamentu a Rady EŰ ě.305lŻ0ll, ktoqým sa ustanovujĹl
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zák. č'. l33lŻ0l3 Z. z'
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloŽí
doklady o vhodnosti použiých výrobkov a materiálov.
18. 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.
19. Stavebnú činnosť, ktorá svojimi účinkami obťažuje okolie a je zdrojom hluku, otrasov a prachu'
možno vykonávat'len vpracovných dňoch vpondelok aŽ piatok od 7:00 do 18:00 hod., vnoci
a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeraný odpočinok apńaznivé Životné
prostred ie v zmys le zákona č,. 460 l l 99Ż Zb. v znení neskorších predp isov.
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20. Stavebníkje 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
opatľení, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie ana Životné prostredie.

Stavebník je povinný poěas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených verejných
komunikáciách a verejných pľiestranstvách a dokončovanie stavby zabezpečiť bez porušenia
plynulosti cestnej a pešej premávky.
21. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebIlý materiál uloŽený na pozemkoch, ku ktoým
má vlastnícke alebo iné právo.
22. Stavębník je povinný odvieď stavebný odpad na riadęnú skládku odpadu, prípadne zhodnotiť.
Doklad ozneškodnení odpadu predloží na oÚ Senec _ odbor staľostlivosti oŻP, odpadové
hospodársfvo; ku kolaudácii pľedloží stanovisko OÚ Senec, odboľ soŽP' r'isek odpadového
hospodárstva v kolaudačnom konaní.
23. v prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo kroviých porastov, ak budú dotknuté výstavbou,
poŽiadať v zmysle $ 47 ods. 3 zákona ě. 543lŻ00Ż Z.z. o ochľane prírody a krajiny pľíslušný úrad
o súhlas na ich výľub.
24. V prípade nálezu kultúrne cenných predmetov, dętailov stavby alebo chránených častí pľíľody ako
i archeologických nálezov, tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu alebo príslušnému oľgánu.
25. Dokončenú stavbu možno użívať len na základe kolaudačného ľozhodnutia, o ktoľé stavebník
pożiada príslušný stavebný úrad.
26. Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloží doklady primerane podl'a s$ l7'l8 vyhl'MZP SR
ě.45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovęnia stavebného zákona, najmä certifikáty
a atesý zabudovaných stavebných qýľobkov a materiálov, výsledky predpísaných skúšok a revízií
podl'a osobitných predpisov, doklad o uložení stavebného odpadu na riadenej skládke, porealizačné
zamer anie stavby, odovzdávac í l pr eber ací protoko l.
27.Y prípade, ak bude novobudované veľejné osvetlenie odovzdané do správy a majetku obci
Miloslavov, požadujeme v pľojekte stavby pre realizácĺu riešit' veľejné osvetlenie s použĺtím
úsporných typov svietidiel s elektľonickým pľedradníkom a LED svietidlom, s pľepočítaním
počtu svietidiel na noľmou stanovené množstvo.
28. Dodrźať ,,Zásady pľeberania miestnych komunikácií a veľejného osvetlenia do vlastníctva
obce Miloslavov schválené v oZ dňa 04.05.2015 uznesením č. 6612015, doplnené oZ dňa
27.04.2017 uznesením č.. 4sl20l7 a úpľavou textu v bode 2 podl'a uznesenia oZ č. 85 dňa
16.08.2017", schválené oZ dňa 24.10.2019 uznesením č'. l12l20l9, doplnené oZ dňa 29.t0.2020
uznesením ć.126.* ( pľíloha ľozhodnutia).
29. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky, uvedené v stanoviskách
dotknuých orgánov :

29.|. Záoadoslovenská distribučná.a.s. Zo dňa l l .12.2020
Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: IBv
Miloslavov 13/III v ľozsahu: so 0.r - Distľibučný.rozvod l[N, so 06.2 Pľípojky NN' so 08 _
Veľejné osvetlenĺe, Investoľ: KAMAX, s.ľ.o., Śípková 489lŻ3' 900 42 Miloslavov podl'a
predloženej projektovej dokumentácie za ýchto podm ienok:
l.objekĘ hoľe uvedenej stavby budú napojené z existujúcej Ts0045-004, z nového NN
káblového distribučného ľozvodu po jeho vybudovaní a uvedení do pľevádzky. N9ľý NN
káblový distľibučný ľozvod bude ľealizovaný káblami Ęp: NAYY _ J 4x240 mm2 o dlžke cca.
1070 m, ktoľé budú okľuhované v 7 ks i\N skľine SR. Vybudovanie NN rozvodov, ktoľé budú
mat' distľibučný chaľakter zabezpečí v ľámcĺ vlastnej investície spoločnostĺ Západoslovenslaĺ
distľibučná a.s. na základe Zmluvy o pľipojení odbeľných elektľických zaľiadení žiadatel'a do
distľibučnej sústavy č. 170000709 uzatvorenej medzi spoločnost'ou Západoslovenská
distľibučná a.s. a investoľom.

2.Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane skupinových elektromeľových rozvádzačov
a elektľomerových rozvádzačov vybuduje na vlastné náklady investoľ, pľičom deliacim
miestom budú NN skľine SR.

3. Skupinové elektľomeľové ľozvádzače a elektľomerové ľozvádzač'e budú umĺestnené na
veľejne pľístupnom mieste na hľanici pozemku zvonka tak, aby boli pľístupné pľacovníkom
eneľgetiĘ v každú dennrĺ a nočnú dobu-zodpovedný investoľ.
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4.Pripojenie budúcich koncových odberatelbv bude riešené samostatne na základe Zmlűv o pľipojení
odberných elektrických zariadení žiadatel'ov do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská
distribuěná a's.' po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

5. Ylavný istič pľed elektľomeľom bude 3 x 25 A chaľ. B pľe každé odbeľné miesto.
6. Ziadame ľešpektovat' všetky eneľgetické zaľiadenia v majetku spoločnosti Západoslovenslľá

distľibučná,a.s. (silové aj oznamovacie) a dodľžat' ich ochľanné pásma podt'a $ 43 zákona
č.2sll20l2 Z.z. o energetike a jeho noviel.

7. Pred realizáciou zemných pľác je stavebník povinný poŽiadať spoločnosť Západoslovenská
distribučná o zakľeslenie existujúcich elektroeneľgetických zaľiadení a to prostredníctvom on-
line aplikácie https:/ivlwr.,u.zsdis.sVUvocl/ollline-sluzb}/Geopomal alebo písomnou žiadosťou
zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN aNN, adľesa miestnę príslušného tímu, (pre
vyýčenie VN aNN elektroenergetických zariadení) aTím správy sietí V\rN' Čulenova č,.3,816 47
Bratislava (pre vyĘýčenie zariadení VVN).

8. Požadujeme dodrŽanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podl'a $
43 Zákona o eneľgetike č). Ż5llŻ0lŻ Z'z. a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, s ktoými
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môŽu
prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbeje povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých
osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdrżujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce
v blízkosti VVN' VN a NN vedení.

9. Pre potreby budovania energetických zariadení poskytne Źiadatel' prevádzkovatel'ovi pozemok
(koľidor) reSp. priestor' vhodný pre budovanie energetického zariadenia. Majetkoprávne
vysporiadanie pozemku bude ľiešené samostatnou zmluvou.

l0.Vprípade' že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť đistribučného
rozvodu el. eneľgie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potľebné ľiešiť pred ręalizttciou
predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie ýchto zariadení v zmysle
platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný pľenájom počas ich životnosti.

l1.Stavebník je povinný zĺealizovať stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zaľiadení spoločnosti
Západoslovenská distribučná.

12.Pľed začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné
v navrhovaných trasách požiadať o pľesné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich
spoločnosti Západoslovenská distribučná,a.s.

13.Zemné práce - pri kriŽovaní a sribehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distľibučná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ľučným spôsobom. Pri prácach dodrŽiavať
bezpečnostné pľedpisy a ustanovenia pľíslušných STN.

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribučna/Západoslovenská energetika, a.s.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

?o 
' 

ôpL{.77 ,, D^-i^v,, c ORHZ-PK2 1"rna^lnn1aa1 -^ Áž^ ŕr< 1 1 
'araŕr

-Súhlasí bez pripomienok
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho poŽiarneho dozoľu pľe konanie nasledujúce
podl'a zákona č,. 5011976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zź.konl v znení
neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby poŽadujeme ho
predložit' pľi kolaudačnom konaní.

'o 
? ÍJVnpa)N/ĺtrI Il'\p Aa tr s o2 1l 1n11n o -^,-l;^ na ŕr,ĺ an1o..,.,i^,{*^-i- x

Po preveľení pľedloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že
parcely č,. l48ll92 _ l48l239 v k.ú. Miloslavov' určené na stavbu ,,IBV MILOSLAVOV _ l3 - B"
a navrhované stavebné objekty sa nachádzajú v záujmovom uzemí vodnej stavby ,,Ztnlaha
pozemkov HŻo II." okruh Čs Šwrtok na ostrove Ż2 (evid. č. 52oŻ l33 007) vspráve
Hydľomeliorácie, š.p. Stavba záxlahy bola daná do užívania v ľ. l968 s celkovou výmerou 1 470 ha.
Na paľcelách č. l48/l9Ż _ l48lŻ39 avzáujmovom území navrhovaných stavebných objektov sa
podzem né rozvody záv lahovej v ody nenac h ádzajű.
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V prílohe Vám zasielame situáciu v M l : 4 000 s orientaěným vyznačením časti záujmového územia
závlahy, podzemného závlahového potrubia a riešenej lokality. Závlahovű stavbu _ záujmové územie
závlahy żiadame rešpektovať. V prípade vydania rozhodnutia o odňatí parciel na riešenej lokalite z
PPF, žiadame orgán štátnej správy o zaslanie rozhodnutia za účelom upresnenia údajov o pôde pod

zźxlahou.
Nakolko uvádzate, Že v projektovej dokumentácii nedošlo k Žiadnej Zmene opľoti dokumentácii
pľedloŽenej v r. Ż0l7, potvrdzujeme platnost'nášho vyjadrenia ě. 696-2ll20l20|7 zo dř, l5.2.2017

'o 
/ IJVnpí)l\/ĺtrI ĺnp Án adrenie č AoÁ 1111o'11^1'7 -n Äňą l < n' 

'í)
'7

Po preverení predloženej dokumentércie adostupných mapoých podkladov Vám oznamujeme, Že

parcely č,. l48l19Ż - 148lŻ39 v k.ú' Miloslavov, určené na stavbu ,,IBV MILOSLAVOV - l3 - B"
a navrhované stavebné objeký sa nachádzajú v záujmovom űzemí vodnej stavby ,,Ztwlaha
pozemkov HŻo II." okruh Čs Šwrtok na ostrove ŻŻ (evid' č. 520Ż l33 007) v správe

Hydromeliorácie' š.p. Stavba zźtvlahy bola daná do uŽívania v r. 1968 s celkovou výmeľou 1 470 ha.
Na paľcelách č. l48/l9Ż _ l48lŻ39 avzáujmovom území navľhovaných stavebných objektov sa

podzem né rozvody záv lahovej vody nenach ádzají.
V prílohe Vám zasielame situáciu v M l : 4 000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia
závlahy, podzemného závlahového potrubia aľiešenej lokality. Zźtvlahovű stavbu - záujmové územie

závlahy żiadame rešpektovať. V prípade vydania ľozhodnutia o odňatí parciel na riešenej lokalite z
PPF, žiadame orgán štátnej správy o zaslanie rozhodnutia za účelom upresnenia údajov o pôde pod

závlahou.

-SC-OSZ
Po preskúmaní žiadosti a na zźtklade doručených podkladov podlä $ 99 ods. l písm. b) bod Ż. zákona
o odpadoch vydáva tunajší úrad k pľedmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie:
nemá námietĘ proti realiztrcil predmetnej stavby.
l. Pri realizácii stavby je potrebné dodľŽiavať zźlkon č,. 79120|5 Z. z. o odpadoch a súvisiace
všeobecne závazné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajűcich v dôsledku uskutočňovania stavebnýclr prác je právnická osoba
alebo Ęzická osoba - podnikatel'' pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajű a pre

ýzické osobyje pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3' Pôvodca odpadu zodpovedá zanakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a s l4 - dľžitel'a odpadu

podlä ztlkona č,. 79l20l5 Z. z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovať azhromażd'ovať vYtriedené

podl'a druhov odpadov a poddruhov ( katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MZP SR č.

365120|5 Z. z.) ktorou Sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným neŽiadúcim únikom azabezpeč,iť spracovanie v zmysle hieľarchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpađu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému
úradu, odboru starostlivosti o Životné pľostľedie v zmysle $ 14 ods. l písm. Đ a g) zźtkona

o odpadoch, v súlade s ustanovením $ 3 vyhlášky MZP SR č,.366lŻ015 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 StaVę na mieste, na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktoým je potrebné naložiť v sűlade so zákonom
o odpadoch.

7. lnvestor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu

kornunálnyclr odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy' biologicky rozloŽitel'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, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle $

99 ods. l písm. b) bod 5 zźlkona o odpadoch.
9. V prípade' Že počas stavebrrých prác vznikne viac ako 1 t/rok nebezpečných odpadov, pôvodca

odpadov pożiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie srihlasu podl'a $ 97 ods.
( l ) písm. g) zákona o odpadoch.
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Toto vyjadrenie sa v zmysle $ 99 ods. 2 zákona o odpadoch povaŽuje zazáväzné stanovisko pre účely
stavebného konania podl'a zákona ě. 50l1976 Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov' nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podl'a predpisov o správnom
konaní.

)o Á C|I'I Śanan nrłL^. s^žp i,"^L C\D^V x r\ĺI Śa rrc7D 'rn1ntrr1^^'r? nn' -^áň. 1a t 1 ?n?n'
l. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného űzęmia obcę a v űzemí, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany
v rozsahu ustanovení $ l2 zákona.
Ż. Realizácia stavby nepľedstavuje činnosť podl'a zákona v űzemí zakázanú.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani dľuhovej ochrany .

4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s ľealizáciou stavby Vás upozorňujeme, Že
mimo zastavaného űzemia obce sa podl'a ztlkona vyžaduje súhlas na výľub stromov s obvodom kmeňa
nad 40 cm, meraným vo výške l30 cm nad Zemou a kroviých porastov s ýmerou nad Ż0 m2,
o súhlase na výľub drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť okresný úrad Senec, odbor
starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany príľody 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 4.1 pri stavebných prácach sa drevina
chráni celá (koruna' kmeň, koľęňová sústava) pľed poškodením. Pri používaní stavebných
mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

29.7. okresný úrad Senec - pozemkový a lesný odbor. uvedené v rozhodnutí ěj.oU-SC-PLo-
2020 l 01 57 5 l -00 4 zo dňa 06.1 0.2020:
Podlä $ l7 ods. l a 6 zákona č,. 57l2}l3 Z.z, ktoým sa mení a dopĺňa zák. č,. ŻŻOl2O04 Z.z. o ochrane
avyużívaní pol'nohospodárskej pôdy aoZmene zákona č,' 245lŻ003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania Životného prostredia a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov (d'alej len zákon)

I' odníma pol'nohospodársku pôdu natrvalo na úěel ,,IBV Miloslavov RZ l3llll., komunikácie
a technická infľaštruktúra" o výmere 5 156 m2 v katastrálnom území Miloslavov, nasledovne:
Parcela č.: I48lŻ38, druh pozemku: orná pôda, odním výmera v m2: 5 087;Parcela č.:
|481239, druh pozemku: orná pôda, odním. Výmera v m2; 63, Parcela č,.: 1481798, druh
pozemku: orná pôda, odním výmera v m2: 6. Celková odnímaná výmera: 5 156 m2. Rozsah
a hranice tľvalého odňatia sri zakľeslené v Kópii katastrálnej mapy vyhotovenej dňa
04.09.20Ż0 automatizovaným spôsobom z ISKN' Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného
űzemia obce vyĘýčeného lomovými bodmi zastavaného ízemia obce' ktoré boli premietnuté
do odtlačkov katastrálnych máp k l. januáľu 1990.

II' Podl'a $ 17 ods. ó písm. d) zákona schval'uje,,Bilanciu skývky humusového horizontu
pol'nolrospodárskej PôdY", vyhotovenú: PDarch s.r.o.' Ing. arch. Peter Dodok.

III. Podl'a $ 17 ods. 6 písm e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochľany
pol'nohospodáľskej pôdy:
- Vykonať skývku humusového horizontu pol'nohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a
zabezpečiť jej hospodárne a účelné vyuŽitie na zźlklade Vypľacovanej bilancie skývky
humusového horizontu' schválenej v bodę II. tohto rozhodnutia,
- Zabezpeč,iť zźtkladnű starostlivosť o pol'nohospodáľsku pôdu odňatú ýmto rozhodnutím až
do realizácie stavby' najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

29.8. SPP-distribúcia.a.s.. stanovisko č. TD/ľ{S/0560120Ż0lŠč, zo dňa 05.1l.20Żo
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
v správe SPP-D,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o eneľgetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
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- stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení ďalebo ich
ochranných a/ a|ebo bezpečnostných pásiem,

- ak pľi zemných prácach dôjde k odkrytiu plynáľenského zariadenie, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Lipovský, email:
ir an.lipor sk} 4'spp-clistľibLlcia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloŽenia výstražnej fólie; výsledok kontľoly bude

zaznamenaný do stavebného denníka;
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody' káblę, ostatné inŽinierske siete počas celej

doby ich odkrytia pľoti poškodeniu;
- prístup k akýmkolVek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimije

pľísne zakázaná, pokial'sa na tieto práce nevďahuje vydané povolenie SPP-D;
- każďé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia' musí byť ihned'

ohlásené SPP-D na tel č. 0850 1ll727; nedodržanie tejto povinnosti môže viesť kvážnemu
ohrozeniu żivota, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, Že SPP-D môže pri všetkých pľípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (soD, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochľannom ďalebo bezpečnostnom pásme plynáľenského zariadenia uloŽiť podl'a ustanovení
Zźlkona o energetike pokutu vo výške 300,- € aź l50 000,- €, poškodením plynárenského
zariadenia môže dôjst' aj k spáchaniu tľestného činu všeobecného ohrozenia podl'a $ 284 a $

285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohľozovania prevádzĘ všeobecne pľospešného
zariadenĺa podl'a $ 286 alebo $ 288 zákona č. 300/2005 Z'z.Trestný zźlkon.

- v zmyste $ 79 Zźtkona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatel'a distribučnej
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby,

kontrolné šaclrý, trvalé porasty a pod.'
- v zmysle $ 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatel'a distľibučnej

siete v bezpeěnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
osoBITNÉ PoDMIBNKY:
- treba dbať lrlavne na kriŽovanie a súbeh s distribučným plyrrovodom - ochranné a bezpečnostné

pásma (hlavne podl'a TPP 906 0l )

29.9. Slovak Telekom.a.s.. v stanovisku č.66l203087'7 zo dňa 01.11.20
- Pre vyznačené záujmové dôjde do sĘku so sieťami elektronických kornunikácií (d'alej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.ľ'o.
- Počas realizácie stavby dodrżať podmienky uvedené v stanovisku č. 6612030877 zo dř'a 0l .l l .2020

Všeobecné podmienĘ ochľany SEK
1. V pľípade,že zámer 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 týchto sietí'
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečit'z
oochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.

. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia

oodsúhlasenie pľojektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite pľedmetu Vašej Žiadostije opľávnený vykonávať pľáce súvisiace s preloŽením sietí (alebo

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný paľtneľ: Július Varga, irrlius.varga@nevitel.sk,
0903 455788
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môŽe nachádzať viac zariadení (káble. potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
2. Pľi akýchkolŤek prácach, ktorými môžu byt' ohľozené alebo poškodené zaľiadenia' je
žiadatel'povinný vykonat'všetĘ objektívne účinné ochľanné opatľenia Ęm,že zabezpečíz
o Pred začatím zemných prác vyýčelrie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

oPreukázatel'né obozlrámenie zamestnaIlcov, ktorí budú vykonávať zemné pľáce, svyýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieŽ s podmienkami' ktoľé boli na jeho ochľanu stanovené
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potľebné si podat'žiadost'o uľčenie bodu napojenia
4. Ziadame dodľžat' platné pľedpisy podl'a sTN 73

oUpozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku t 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povľchu terénu

oUpozornenie zamestnancov, aby pľi pľácach vmiestach výskytu vedení azariadení pľacovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoŽívali nevhodné náradia (napr. hlbiace stroje)

oAby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené pľoti akémukol'vek ohľozeniu' krádeži a poškodeniu
vo vzdialenosti l,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

rZhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrýím ( zasypaním)
oBezodkladné oznámenie kaŽdého poškodenia zariadenia na telefónne č,íslo lŻl29
ooverenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' S.ľ.o. nezodpovedajű za Zmeny priestorového uloŽenia
zariadenia vykonané bez ich vedomia )

UPOZORNENIE: V prípade, Že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je
toto moŽné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V pľípade požiadavĘ napojenia lokaliĘ' ľesp. objektu, na VSST (veľejná siet' ST) je

www.telekom
6005 pre pľiestorovú úpľavu vedení v plnom

ľozsahu.

29.l0. SVP. š.p'. vyiadrenie č.i. CS SVP oZ BA 3l30l2020l1 zo dřn26.l1.2020:
Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou SVP, š'p', oZ BA, Správa vnútornýclr vôd Šamorín
nemá k realizácii uvedenej aktivity zásadné pripomienky, žiada však:
l. Pľi realizácii stavby żiadame dodržať ustanovenia zźlkona č,. 364lŻ004 Z.z' o vodách a o Zmene

zákona Slovenskej národnej rady č. 37Ż/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon).

2. Uzemie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Zitného ostrova, na základe čoho
poŽadujeme dbať na zvýšenri ochranu podzemných a povrchových vôd.

3' V prípade vybudovania parkoviska resp. parkovísk pre 5 a viac motorových vozidiel musia byť
daźd'ové vody zaústené do odlučovača ropných látok, ktoĘý musí mať podl'a nariadenia vlády č.
269lŻ010 Z. Z. Yýstupnú hodnotu v ukazovateli NEL menšiu ako 0,l mýl'

4. Podl'a $ 26 ods. l zttkona č.364lŻ004 Z.z. o vodách sa na uskutoěnenie vodnej stavby, jej zmenu
v użívaní, zrušenie alebo odstľánenie vodnej stavby vyžaduje povolenie príslušného orgánu
štátnej vodnej správy.

5. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodné stavby
na základe odseku č. 4 $ 26 zákona č,. 36412004 Z.z. vodný zákon je súčasne stavebným
povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.

6' odvádzanie dažďových vôd zo spevnených plôch musí byť vyriešené tak, aby nedochádzalo k ich
odtekaniu na cudzie pozemky..

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

29.11
04.1l.Ż0Ż0:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.
odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
Upozomenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
- Pracovné prostľiedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentáciije moŽné uviesť

do prevádzky v zmysle $ l3 ods. 3 a 4 zákona č. 12412006 Z. z' v znení neskorších predpisov a $ 5
ods. l naľiadenia vlády SR č. 39212006 Z. z.len, ak zodpovedajú predpisov na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa
zabezpečila iclr správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- Sprievodná technická dokumentácia k navľhovaným technickým zariadeniam musí byt'vypracovaná
v štátnom jazyku najmenej v rozsahu ,,Návodu na pouŽívanie" (inštrukčná príručka pre používatel'a)
v zmysle čl.I.7.4'2 pľílohy č. l Smenrice Európskeho parlamentu a rady 2006142lEs a časti6.4 STN
EN ĺSo l2100.

Poznámka:
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ľÜv sÜo Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podlä STN EN ISO/IEC l70Ż0:Ż0l2 posúdením

súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoľé sú v nej inštalované alebo namontované,

s poŽiadavkami bezpečnosti technických zariadení ( v príslušnej etape výstavby - technický dozor

stavieb).
Vyššie uvedené odboľné stanovisko platí za ťýchto podmienok:
Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.
Budú dodržiavané všeobecné závazné pľávne predpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odboľnom stanovisku.. sa vzťahujú len k posudzovanej

dokumentácii. odborné stanovisko nie je možné bez súhtasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o' azátkazníka
rozmnożovať inak neŽ vcelku.

29.l2. Kraiský pam iatkovÝ úrad Bratislava. zźyäzné UBA-2017/8882-
02lŻ1931lPRA zo dř'a Ż7 '03 '2017 :

Súhlasí s umięstnen ím a ręa|izáciou stavby, ktorá sa nedoýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej

v Ústrednom zozflamę pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom uzemí,
s podmienkou:
- V prípade archeologického nálezu ntiezca alebo osoba zodpovedná zavykonávanie pľác podl'a $ 40

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

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch ľokov odo dňa jeho vydania stľáca platnosť' ak nedošlo

kjeho použitiu na účel, na ktoré je uľěené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným

stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

to MOS P qoenfŕlľq ' _oiafL', *'.'iąáĺcnic c. ASM- sn-lnq?/?ÔlRzorĺň 14.05 ,nl R

S ľealizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení
podmienok. Investor /pľojektant/ je povinný informovať o ýchto podmienkach

l.n-.o!'{,nh Ql^.ro''cLą cfąrrnrr

nižšie uvedenýclr
príslušný űzemný

orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inŽinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie

sĺr vpriestoľe stavby evidované. Vyjadrenie platíza predpokladu, Že nedôjde ku zmenám vhlavných
parametľoch stavby ( situovanie, zvýšenie objektov' rozsah a pod.) Vyjadrenie platí dva roky a to

śúču'n. pre všetky d'alšie stupne projektu i pre všetky d'alšie konania. Na jeho základe je moŽné vydať

űzemné i vodolrospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť
ho v odpise všetkým d'alším orgánom a organizáciám, ktoré budrl na akcii zainteresované, aby sa

zabránilo d'alšiemu pľerokovaniu.

29.l4. PRoGRES-TS. s.r.o.. vyjadľenie zo dňa 30.l l.2020:
- v danej oblasti obec Milostavov, katastľálne rlzemie Miloslavov, parc. č. ,,148ll9Ż aŹ l48l239,
l48l7g8 (l48/l0, |Żl,l7g,182,Ż99,300, 30l, 305, 3l4, 350, 400)", nźnov stavby ,,IBV Miloslavov
13ľr|Y, nemáme položené rozvody káblového distribuěnélro systému.

29.l5. Slovenský zväz-telesne postihnuĘých. vyjadrenie č. 30l/2020 zo dňa l2.1 1.2020:

Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické poŽiadavky na stavbu bytového domu bez požiadavky

prispôsobenia bytov na uŽívanie osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MZP SR
č,. 532lŻ002 Z.z'.
Navrhovaná stavba z hl'adiska pľístupnosti spíňa všeobecné technické poŽiadavky na stavby uŹívané
osobami s obmedzenou schopńosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 53212002 Z.z. aprílohy
k vyhláške č,. 53Żl2O02 Z.z., ktorou sa určujú všeobecne technické poŽiadavky zabezpečujúce

užívanie na stavby uŽívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
_ doporučujeme vydanĺe stavebného povolenia
V prípade požiadavky budúcich užívatelbv bytov aby ich mohli użívať osoby s obmedzenou

schopnosťou pohybu, je možnosť túto požiadavku riešiť individuálne stavebnou úpravou prípadne

technickým i prostriedkam i.

Á' ÍItq nia nevid iąninlr q c
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Na základe Žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pľe stavebné povolenie na stavbu
,,obytná zóna IBV Miloslavov - 13/III", k. ú. Miloslavov konštatujeme' že z hlädiska osôb so
zrakovým postihnutím nemáme námietky. Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

29.l7. Regionálny úrad verejného zdľavotníctva Bratislava. záväzné stanovisko č. HŽPll596l/20l9 zo
dňa 07.l l.20l9:
Po preskúmaní podania Vám oznamujeme, że ide o stavbu fuzickej osoby' ktorá nie je pľedmetom
posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva podlä zćtkona NR SR č,.355lŻ007 Z.z. o ochrane,
podpore a ľozvoji verejného zdravia a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskorších
predpisov. Pľeto súhlas tunajšieho úradu nie je potrebný.

rirad
OSZP -Ż0 19 l 0 l 697 7 -002-Gu zo dř.a l 6. 12.20 19 :

Po preštudovaní pľedloŽených podkladov okresný úrad Senec, odboľ starostlivosti o Životné
prostredie, konštatuje, Že uvedená navrhovaná činnosť (technická infraštruktúra) nespĺňa kľitériá
podl'a $ l 8 zákona č. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o Zmęne a doplnení
niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle
zttkona ě. Ż4ĺŻ006Z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov.
Záľoveň Vás upozorňujeme: Podl'a prílohy č.8 zákona č,.24lŻ006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
živoÍné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov:
-PľojekĘ ľozvoja obcí vľátane a) pozemných stavieb alebo ich súboľov (komplexov), ak nie sú
uvedené v ĺných položkách tejto prílohy) v zastavanom {nemí od 10 000m2 podlahovej plochy,
mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajú zisťovaciemu konaniu,

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

29.l9. Slovenský pozemkový fond Bratislava. vyjadrenie č. SPFS/l2359/20l9 SPFZ/0336l7/20l9 zo
dřn25.03.2019:
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia k stavbe
,,IBv MILosLAvov-13-B" (d'alej len ,,stavba") pre stavebné objekty ,,vodovod DNI00, prípojlq)
kanalizácie DNl50, vedenie NN, vedenie telekomunikócie, vedełlie Vo + stožiare" na pozemku SPF,
podl'a predloŽenej ,,KS" Za podmienky:
- stavebník na dotknuý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačnélro rozlrodnutia zriadi vecné

bremeno' ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnutel'ností a to odplatne v prospech SPF'
Súčasťou zmluvy o zľiadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický
plán podlä skutočného vedenia a uloženia stavby,

- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť vyuŽívaný na
doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,

-krealizácii stavby je potrebný súhlas prípadného už'ívatel'a pozemku SPF
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a Žiadatelbm, na

zźklade ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuý pozemok SPF previesť na żiadatel'a,
ztrovęřl Žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuým pozemkom SPF'

)q 20 Slovensk ri nnzemlłnrlri fnná Elrąficlqrra .r.rioÁ.o-io ě cDL-c102'lÁl1o'1n cpp7l)Q1oÁl)A){| -a
dř.a 04.ll.2020:
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia k stavbe ,,IBv MILosLAvov-
13/B, vodovod DN100; prípojka vody DN 32, DN 40; NN vedenie; vedenie Vo; splašková
kanalizácia DN 300; pľípojka kanalizácie DN150; vedenie telekomunikácĺe" v k. ú. Miloslavov na
pozemkoch SPF, podl'a ,,5" za podmienok:
- stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné

bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nelrnutel'ností a to odplatne v prospech SPF.
Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometľický
plán podl'a skutočného vedenia a uloženia stavby,

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného użívatel'a pozemkov SPF,
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- stavebník zabezpeč,í počas realizácie stavby neobmedzený prístup, prechod a prejazd vlastníkom

okol iých nehn ute l'ností, rovnako aj užívatel'om pozemkov,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu, aby mohli byť vyużívané na

doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,

- k realizácii stavby je potrebný srihlas prípadného użívatel'a pozemku SPF
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a Žiadatel'om, na

ztlklade ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na Źiadatel'a,

zároveň Žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknuými pozemkami SPF.
Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť żiadatel'a a platí l2 mesiacov od jeho vydania.

30. osobitné nodmienkv:
- Stavebník je povinný pri ręalizácii stavby dodľŽiavať čistotu a poriadok podl'a VZN obce

Miloslavov
- Stavebník je povinný čistiť stavbou zneěistené pril'ahlé komunikácie.
- Dodávatel' stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pľed výjazdom zo

staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej

znečisťovaniu' čo by mohlo mať zanásledok zníżenie bezpečnosticestnej premávky.

- Pri úprave terénu je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu uŽ vybudovaných
inžinierskych sietí. Takisto je pri ľealizácií zemných prác potrebné dbať na to, aby nedošlo

k poškodeniu okolo stojacich budov ěi pľípadnému naľušeniu ich statiky.

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

odôvodnenie:
Stavebník: KAMAX s.r.o.' Šípková utica 489lŻ3,9oO 4Ż Miloslavov, IČo: s: 177 76Ż (na základe

Nájomných zmlúv) v zast. DJ engineering s.r.o.' Kľajná Ż3, 900 42 Dunajská Lużná poda| dňa

15.O|.20Ż1 rra tunajší stavebný űľad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty: ,,

So 06.2 NN prípojky, So 08 Verejné osvetlenieo' na pozemkoch parc. č,. |48lŻ38, l48l1'92,148ll93,
l48l1g4, |48ll95, 148l196, |48ll97, l48/l98, 148ll99, l48l200, l48l20l, |48lŻ02, 148ĺ203,

1481204, l48lŻ05, 1481206, l48lŻ07, I48l208, l48lŻ09, |48l2l0, I48lŻ|1, l48l21Ż, l48l2l3,
148lŻI4, l48l2l5, 1481216, l48l217, l48l218, 148l2l9, l48lŻŻ0, 148lŻ21, 148lŻŻŻ, 1481223,

l48lŻ24, 1481225, 148lŻ26, l48lŻ2"'l, l48lŻ28, l48lŻŻ9, l48l230, l48lŻ3l, l48lŻ32, l48lŻ33,
l48l234,l48lŻ35,1481236,1481237, k.ú. Miloslavov, ktoré sú sričasťou stavby ,,IBV Miloslavov RZ
|3l]1il, komunikácie a inŽinierske siete"' doloŽenú projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné

povolenie, Vypracovanú zodpovedným projektantom: autor. stav. inž. Bc. Stanislav Vaľga, ľeg. č.

5287*T*I4, VARGA ELEKTRO s.r'o.' Ľ Podjavoľinskej l06l, 984 0l Lučenec, overenej

v stavebnom konaní, ktoľá tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia.

Vlastníkmi pozemkov parc' č. l48l238, 1481196, 148ll97,148/l98, l48l20Ż, 148lŻ03, 1481204,

148lŻ05, 1481206, 148l2o7, l48lŻo8, l48lŻ09, l48l2l0, 148lŻll, l48lŻl2, l48lŻ13, l48l2l4,
I48l215, |481216, |48lŻl7, 148ĺ2|8, 1481219, 1481220' |481221, I48lŻ23, I48l224, 14812Ż5,

l48l2Ż7, k.ú. Miloslavov sú Michal Brna,900 42 Miloslavov 489 aJán Brna, Hlavná 3|7,900 42

Miloslavov - podl'a Lv č,.2106. Stavebník preukázal v stavębnom konaní ,,iné právo" k uvedeným

pozemkom dotknuých stavbou, v zmysle $ 58 ods.2 stavebného zákona v spojení s $ 139 ods.l
stavebného zákona, a to Nájomnými zmluvami zo dňa ll.01.2021.

Vlastníkom pozemkov paľc. č. l48lit92, l48ll93, 148lŻ3l, l481232, l481233, 1481236, l48l237,
k.ú. Miloslavov je Michal Brna' 900 42 Miloslavov 489 _ podl'a LV č. Ż717. Stavębník preukázal

v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedeným pozemkom dotknuých stavbou, v zmysle $ 58 ods.2

stavebného zákona v spojení s $ 139 ods.l stavebného zákona, ato Nájomnou zmluvou zo dňa

n.01.2021.
Vlastníkom pozemku parc. č. I48l194, k.ú. Miloslavov je Ing. Tomáš Alscher, MPH, Palkovičova

2I7l14,821 08 Bratislava- podl'a Lv č'Ż496. Stavebník preukázal v stavebnom konaní,,iné právo"

l2



k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.Z stavebného zákona v spojení s $ l39
ods.l stavebného zákona, a to Nájomnou zmluvou zo dňa |2.0l.202l.

Vlastníkom pozemku parc. č. l48/I95, k.ú. Miloslavov je Mgr. Marek Bílený, Farského 6,85l 0l
Bľatislava - podl'a LV č. 3608. Stavebník preukázal v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedenému
pozemku dotknutého stavbou, vzmysle $ 58 ods.2 stavebného zákona vspojení s $ l39 ods.l
stavebného zźtkona, a to Nájomnou zmluvou zo dňa l2.0l.202l.

Vlastníkmi pozemkov parc. č. l48ll99, 1481226, 1481229, k.ú. Miloslavov sti Ing. Peter Šuška
aNad'a Sušková, obaja bytom Slnečnicová ulica2020140A, 900 41 Rovinka _ podlä Lv č). Ż807.
Stavebník preukázal v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou,
vzmysle $ 58 ods.2 stavebného zákona vspojení s $ 139 ods.l stavebného zákona, aÍo Nájomnou
zmluvou zo dřla lŻ.0l.202l.

Vlastníkom pozemkov parc. č. 148ĺ200, 148l20l, 1481228, l48l230, l48lŻ34, 1481235' k.ű.
Miloslavov je Ján Brna, Hlavná'3|7,900 42 Miloslavov _ podl'a LV ě. l307. Stavebník pľeukázal
v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedenému pozemku dotknutého stavbou, v zmysle $ 58 ods.2
stavebného zákona vspojení s $ 139 ods.l stavebného zákona, ato Nájomnou zmluvou zo dňa
11 .0l.20Żl .

Vlastníkom pozemku parc. č. l481222, k.ú. Miloslavov je Ladislav Falb' 900 42 Miloslavov lŻ82 _
podl'a LV ě. 1914. Stavebník preukázal v stavebnom konaní ,,iné právo" k uvedenému pozemku
dotknutého stavbou' vzmysle $ 58 ods.2 stavebného ztlkona vspojení s $ l39 ods.l stavebného
zákona, a to Nájomnou zmluvou zo dřla 11.0l.20Żl.

Dňom podania žiadostibolo začaté stavebné konanie o povolení stavby. Zač,atie konania o povolení
stavby bolo oznámené účastníkom stavebného konania, dotknuým orgánom a organizáciám
oznámením č. 3 494-607 /20Ż| lKK zo dňa 26.01.2021 .

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby' vydané Obcou Miloslavov pod čj. SÚ_
47 6- 2 8 2 7 l 2020 /KK zo dňa Ż0 .0 4.2020, pľávoplatné dřn 2 | .0 5 .2020.

Stanoviská a požiadavky ričastníkov konania a dotknuýclr orgánov' uplatnené v tomto konaní' boli
preskúmané, skoordinované a zahmuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Námietky ani pľipomienky účastníkov konania ani dotknut'ých orgánov nebolivznesené.

V konaní o povolení stavby stavebný úľad preskúmal žiadosť a priložené dok|ady v zmysle
príslušných ustanovení $ 58 až $ 66 stavebného zákorra pričom zistil, že povolením stavby nebudú
ohrozené verejné záujmy ani pľávom chránené záujmy ostatných účastníkov konania.
Svoje stanoviská k stavebnému konaniu oznámili :

- Západoslovenská distribučná, a.s) Zo dňa l 1 .|2.20Ż0
- oRHaZZ v Pezinku čj. ORHZ-PK2-2020|002887-2 zo dlia 05.l1.Ż020
- HYDROMELIORÁCIE,š.p., vyjadrenie č. l93 l -2l l20 l20 19 zo dřla OŻ.04.Ż019
_ HYDROMELIORÁCIE,š.p', vyjadrenie č. 696-Ż1120lŻ017 zo dřn l5.02.2017
- oÚ Senec' odbor soŽp_ úsek oH, č. oU-SC-osZP-20Ż0l019477-O0Ż zo dňa og.ll.2020
- oÚ Senec, odbor SoŽp _ úsek oPaK, č. oU-SC-osZP-202olO2o033-O02 zo dňa 18.l l.2020
- oÚ Senec - pozemkový alesný odbor' uvedené vrozhodnutí čj.OU-SC-PLo-202ol015751-OO4 zo

dňa 06.l0.2020
- SPP-distribúcia,a.s., stanovisko č. TDAIS/O5 60lŻ020lšč, zo dřr-05.1l.2020
- Slovak Telekom,a.s., uvedené v stanovisku č. 66l2030877 zo dňa0l.||.20Ż0
- SVP, š.p.' vyjadrenie čj. CS SVP oZBA 3130/202011 zo dńaŻ6J|.Ż020
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko ev. č. 7l650Ż8g4Żl20lŻ0lBTlos/DoK zo dřla

04.ll.Ż020
- KPÚ Bratislava, závázné stanovisko zn. KPUBA-2ol7l8882-O2l2lg3l/PRA zo dřla27.O3.2017
- Mo SR, agentúľa správy majetku, vyjadrenie čj. ASM-50-l092lŻ0l8 zo dňa 14.05.20l8
- PROGRES-TS, s.r.o., vyjadrerrie zo dňa 30.Il.20Ż0
- Slovenský zväz telesne postihnuých, vyjadrenie č,.30l12020 zo dňa 12'll.20Ż0
- Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska' stanovisko č. 202lSK/2020lKo zo dřla l0.12.2020
- nÚvz Bratislava, záväzné stanovisko č. HŻPll5g6ll20l9 zo dřla 07 .1l .2o1g
- oÚ Senec, odboľ SoŽP, úsek PvŽP, vyjadrenie čj.oU-SC-osZP-2o1glO16971-002-Gu zo dňa

16.12.2019
- SPF Bratislava, vyjadrenie č. SPFS/I235912019 SPFZ/O33617l20l9 zo dlia 25.03.2019

ri



_ SPF Bľatislava, vyjadrenie č. SPFS19314120Ż0 sPFZ128796lŻ0Ż0 zo dř. 04.ll'Ż0Ż0

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

rozhodnutia.
Za vydanie tolrto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 100.- Eur podl'a

položky 60 písm.g) zákonač.145l1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie :
Podl'a $ 53 a nasl' zákona č,.1|11967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

predpisov, proti tomuto rozlrodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opľavný prostriedok), a to V

iehote l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad

Miloslavov, Radničné námestie l8l/l,900 42 Miloslavov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opľavných prostriedkov preskúmatel'né správnym súdom

podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poľiadku (zákon č,.l6Ż12015 Z'z.).
/

Milan
starosta obce

Rozhodnutie sa doľučĺ :

účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l. KAMAX s.r.o.. Šípková ulica 489lŻ3,900 4Ż Miloslavov
Ż. DJ engineering s.ľ.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lużná
3. Znźlmym a neznámym ričastníkom konania - právnickým afyzickým osobám. ktorych

vlastnícke alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na niclr vľátane susedných pozemkov

a stavieb môŽu byť stavebným povolením pľiamo dotknuté
vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods.2

zákonač,.1ll1967 Zb' o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní' Posledný deň

tejto lehoty je dliom doručenia.

L
íłnanský

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

Rozlrodnutie bolo vyvesené dňa , 2\ . L . Ĺo t 7 Rozhodnutie bolo zvesené dlia

Pečiatka, podpis7 Pečiatka, podpis

Na vedomie:
l. KAMAX s.ľ.o., Šípková ulica 489123,900 42 Miloslavov - nemá účinky doľučenia

2. DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,9OO 42 DunajskáLlžná- nemá účinky doručenia

Prílohy:
- l xoverenáPD
- Zásady pľeberania miestllych kornunikácií a veľejnéIro osvetlenia

oĺ:ec ľvíiloslavov
' F.nc]ničné ntilrlestic lil 11' oi

900rĺ2 }Ji josiar'or'
lčo: oo 3l)1 g48 DIČ: 202i}íió2l!]
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Na vedomie:
l. okresný úrad Senec' odbor SoŽP Senec, Hurbanova 21,903 0l Senec
Ż. okľesný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Huľbanova Ż1,903 0l Senec
3. okresný úrad Senec, odbor krízového ľiadenia, Hurbanova 2l,903 0l Senec
4' oRHaZZ' Hasičská 4,902 0l Pezinok
5. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vľakunská29,8Ż5 63 Bratislava 2l l
6. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1,84Ż 50 Bratislava 4
7. MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59, 903 01 Senec
8' Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1

9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
l0. SVP,š.p.,oZ Bratislava' Správa vnútorných vôd Šamorín, Hlavná 47 , g3l 0l Šamoľín
l l. Slovak Telekom,a.s', Bajkalská 28, 8l 7 6Ż Bratislava
12. Slovenský zväz telesne postihnuých, Ševčenkova 19,85l 0l Bľatislava
l3. KĘský pamiatkový úrad' Leškova 17 ,8l l 04 Bratislava
14. RUVZ, RuŽinovská 8, 820 09 Bratislava
l5. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 8Żl 07 Bratislava
16. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava3
17. Agilita vodáľenská spoločnosť, s.ľ.o., Panenská 7, 8l l 03 Bratislava
l8. TÜV SÜD, Slovakia s.r.o., Jašíkova 6,8Żl 03 Bľatislava
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