
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

Vaša žiadosť zo dňa
14.12.2020

Naše číslo
SU-3153-5430/2021/Me

Vybavuje / linka
Ing. Meršaková 

danica mersakova@miloslavov.sk

V Miloslavove 
01 06 2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebné povolenie

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok), na základe vykonaného konania, podľa § 66 ods.l stavebného zákona v spojení s § 10 
vyhl.MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v zlúčenom územnom 
a stavebnom konaní v súlade s 39a, odst. 4 a § 139b, odst. b

Stavebník: STAVFLEX PROPERTY s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava, IČO: 52 774 112 (zmena názvu
spoločnosti Brečtanova Bernolákovo, s.r.o.)

v zastúpení: Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54/A, 821 06 Bratislava

povoľuje stavbu

„Rodinný dom typ BA 10 s dvoma byt. jednotkami 
+ prípojky IS (voda, kanalizácia, NN rozvody), spevnené plochy a oplotenie“.

- miesto stavby:
- druh stavby:
- účel stavby:
- objektová skladba:

pozemok pare. č. 480/944 k. ú. Miloslavov
novostavba jednoduchej stavby - podľa § 139b, ods. 1, písm. a.) stavebného zákona 
bytová budova - 2 bytové jednotky, 2 x 4i byt
stavba nie je členená na stavebné objekty' 

Technické parametre:
- zastavaná plocha celkom :
- podlahová plocha (úžitková plocha):
- obytná plocha:
- spevnené plochy:

- plochy zelene:

138,00 m2, zastavanosť na pozemku 685,00 m2 je 20,15 %
2 x 108,20 m2
2 x 70,30 m2
105,00 m2, index spevnených plôch 0,15 - okapové chodníky, 6 parkovacích 
miest, terasy
442,00 m2 - index zelených plôch: 0,65

Popis stavby:
Stavba „Rodinný dom typ BA 10 s dvomi bytovými jednotkami“ bude jednopodlažný RD s obytným podkrovím, 
samostatne stojaci, obdĺžnikového pôdorysu s sedlovou strechou so sklonom 35°. Výška strechy v najvyššom bode 
bude + 7,800 m nad okolitým terénom, kóta prízemia ± 0,000 m bude + 0,150 m nad okolitým terénom. Bytové 
jednotky sú oddelené akustickou stenou HELUZ AK.U 25 zalievaná, brúsená hrúbky 250 mm, vzduchová 
nepriezvučnosť min. 57dB.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný objekt s dvoma 4i bytovými jednotkami, ktorých dispozičné riešenie je 
rovnaké. Rodinný dom bude bez garáže na prízemí. Vstupy do jednotlivých bytov sú z východnej strany.
BYT A - štvorizbový byt s 1 .n.p. a obytným podkrovím. Vstupuje sa na úrovni 1 .n.p. do vstupnej haly, z ktorej je 
pristúp technickej miestnosti v ktorej je umiestnené WC, zásobník ohrevu TÚV a pračka. Zo vstupnej haly sa 
prechádza do dennej časti bytu na 1 .n.p. alebo schodiskom do izieb v podkroví. Na prízemí sú umiestnené dispozičné 
otvorené priestory - kuchyňa, jedáleň a obývacia hala. Z obývacej haly je východ na terasu a do záhrady. Priestor pod 



schodiskom slúži ako špajza. Cez schodisko sa prechádza do podkrovia, kde sa nachádza nočná časť domu a to dve 
izby, spálňa a kúpeľňa. Spálňa a jedna z izieb majú šikmé stropy so strešnými oknami, kúpeľňa a druhá izba sú riešené 
vikierom a teda majú stropy rovné. Bytová jednotka je určená pre 4 obyvateľov.
BYT B - štvorizbový byt s I. n.p. a obytným podkrovím. Vstupuje sa na úrovni I. n.p. do vstupnej haly, z ktorej je 
prístup technickej miestnosti v ktorej je umiestnené WC, zásobník ohrevu TÚV a pračka. Zo vstupnej haly sa 
prechádza do dennej časti bytu na 1. n.p. alebo schodiskom do izieb v podkroví. Na prízemí sú umiestnené dispozičné 
otvorené priestory - kuchyňa, jedáleň a obývacia hala s krbovým telesom. Z obývacej haly je východ na terasu a do 
záhrady. Priestor pod schodiskom slúži ako špajza. Cez schodisko sa prechádza do podkrovia, kde sa nachádza nočná 
časť domu a to dve izby, spálňa a kúpeľňa. Dve izby majú šikmé stropy so strešnými oknami, kúpeľňa a spálňa sú 
riešené vikierom a teda majú stropy rovné. Bytová jednotka je určená pre 4 obyvateľov.
Vjazd na pozemok s parkovaním pred RD bude z priamo z areálovej spevnenej plochy z východnej strany. Pre 
rodinný dom sú spolu uvažované 2x3 parkovacie miesta.
Stavebné riešenie:
Rodinný dom bude stavba so zastavanou plochou 138,00 m2, založený na ŽB pásových základoch a tvárnic DT30 a 
základovej doske hr. 150 mm, bude murovaný z tehál HELUZ PLUS 30 hr. 300 mm, zateplenie EP GREYWALL hr. 
120 mm, stropná konštrukcia bude monolitická ŽB doska hr. 250 mm, strechu tvorí nosná väznicová konštrukcia 
krovu, v časti vikierov sú kombinované s rámovou konštrukciou. Tepelná izolácia strechy nad obytným priestorom 
bude vlnou ISOVER UNIROLL hrúbky 220 mm. Výška strechy v najvyššom bode bude 7,800 m nad okolitým 
terénom, kóta prízemia ± 0,000 m bude + 0,150 m nad okolitým terénom. Objekt bude vykurovaný elektrickým 
podlahovým kúrením, TÚV elektrickým zásobníkom a v 1 byte doplnkové kúrenie krbovou vložkou.
Vykurovanie domu: bude zabezpečené individuálne v každom byte, navrhnuté je elektrické podlahové vykurovanie 
pomocou odporových elektrických káblov v každej bytovej jednotke samostatne. V kúpeľni každej bytovej jednotky 
je navrhnuté elektrické rebríkové vykurovacie teleso. Pre tieto vykurovacie telesá je potrebné zabezpečiť prívod 
elektrickej energie.
Doplnkové vykurovanie je navrhnuté formou krbových vložiek na tuhé palivo.
Príprava teplej vody: bude riešená elektrickým stojatým zásobníkovým ohrievačom s objemom 1251 v každom z 
bytov.
Vodovodná a kanalizačná prípojka: Objekt rodinného domu je rozdelený na 2 bytové jednotky, v každej bytovej 
jednotke je samostatne riešený rozvod vody a odvod splaškov.
NNprípojka: Z rozvádzača RE.P6 umiestneného v uličnom oplotení pozemku 480/803 bude vedený kábel NAYY J- 
4X16 do hlavných rozvádzačov HR1 pre byt A a HR2 pre byt B.
Pre rodinný dom je navrhnutý bleskozvod ako mrežová sústava drôtom FeZn priemeru 8 mm na podperách PV 
doplnená zberacími tyčami FeZnlO. Na objekte budú zrealizované 2 zvody a spoločná uzemňovacia sústava pre 
ochranu pred bleskom a pre ochranu pred úrazom - základový uzemňovač.
Oplotenie:
Murované oplotenie
Tento typ oplotenia je navrhovaný od ulice pri vstupe a vjazde na pozemok. Oplotenie je doplnené bráničkou.
Maximálna výška oplotenia = 1500 mm od hrany chodníka.
Pletivové ploty
Tento typ oplotenia je navrhovaný na vnútorných - záhradných bočných a zadných hraniciach parciel.
Priehľadný typ oplotenia - stípiková oceľová konštrukcia s poplastovaným pletivom. Stĺpiky oplotenia sú osadené v 
základe z prostého betónu B15 siahajúci do nezámrznej hĺbky. Výška stĺpika je 1,5 m a rozostupy stĺpikov sú vo 
vzdialenostiach 2,5 m.
Smetník
Smetník je navrhovaný pre umiestnenie 4ks 1201 nádob na komunálny a separovaný odpad (papier/plasty) V návrhu je 
to riešené spevnenou plochou, na ktorú bude použitá betónová veľkoformátová dlažba od firmy PREMAC. Teleso 
smetníka je z 2 strán uzavreté murovanou konštrukciou z plotových tvaroviek Premac Maclit. Smetník nie je 
zastrešený.

Maximálna výška smetníka = 1500mm od hrany chodníka.

Umiestnenie stavby (všetky pozemky sú v k. ú. Miloslavov):
od hranice pozemku pare. č. 480/942 3,042 m
od hranice pozemku pare. č. 480/938 11,910 m
od hranice pozemku pare. č. 480/145 3,662 m

Vzdialenosť stavby od uličnej čiary je 6,000 m
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Spôsob využitia pozemkov:
Vydanie stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Miloslavov vydal Okresný úrad Senec, odbor 
pozemkový a lesný, pod č. OU-SC-PLO-2021/008283-002 zo dňa 24.05.2021, na základe ktorého súhlasí 
s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde na účel „Rodinný dom“ na parcele č. 480/944 vo výmere 685 
m2 na druh pozemku na „ostatná plocha“.

Prístup na pozemok pare. č. 480/944 katastrálne územie Miloslavov bude z obslužnej komunikácie (aktuálne vo 
výstavbe) pare. č. 480/655 katastrálne územie Miloslavov. Právo prejazdu a prechodu ako aj uloženia prípojok je 
ošetrené súhlasom na pripojenie na miestnu komunikáciu na pozemkoch p. č. 480/803,-956,-940,-655 katastrálne 
územie Miloslavov.

Projektant: Ing. arch. Peter Hriň, 1477 AA, Astrova 821,900 41 Rovinka
Spôsob výstavby: Stavba bude realizovaná dodávateľsky.
Dodávateľ: STAVFLEX PROPERTY s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava, IČO: 50 965 280

Prípojky:
vodovodnou prípojkou na verejnú vodovodnú sieť v správe BVS a. s.,
kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizačnú sieť v správe BVS a. s.,
elektrickou NN káblovou prípojkou na sieť ZS Distribučná a. s., 
dažďové vody budú odvedené na pozemok stavebníka do vsakovacích jám.

Na umiestnenie stavby a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší 

stavebný úrad.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, vypracovanej stavebným inžinierom overenej v 

stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Stavba sa povoľuje ako trvalá.
4. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade 

nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie 
pred uplynutím tejto lehoty.

5. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie dlhšiu lehotu.

6. Termín začatia stavby oznámi stavebník stavebnému úradu najneskôr ku dňu začatia stavebných prác.
7. Stavebník je povinný odovzdať zhotoviteľovi najneskôr ku dňu začatia stavby toto právoplatné stavebné 

povolenie stavby.
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená" s týmito údajmi: 

názov stavby, meno stavebníka, názov dodávateľa stavby kto a kedy stavbu povolil a termín ukončenia 
stavby podľa stavebného povolenia.

9. Počas stavebných prác bezpečnosť pracovníkov na stavbe musí byť dodržaná v zmysle platných 
predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti práce, najmä vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky, č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

10. Stavebník je povinný pred začatím stavby vytýčiť stavbu oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 4 
stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní 
zodpovedá stavebník.

11. Stavebník je povinný pred zahájením zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich 
podzemných zariadení na stavenisku, pričom staveniskom je aj pozemok, ktorý bude dotknutý 
v súvislosti s realizáciou prípojok pre stavbu.

12. Stavebník je povinný dbať o to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody na cudzích 
nehnuteľnostiach. V prípade, že dôjde k vzniku škody na cudzích nehnuteľnostiach je povinný tieto 
odstrániť na vlastné náklady. Všetky škody a poruchy zapríčinené realizáciou stavby na cudzích 
zariadeniach a nehnuteľnostiach musia byť odstránené bezodkladne. Poškodené plochy verejného 
priestranstva sa uvedú do pôvodného užívateľného a technického stavu. Spôsobenú škodu musí 

3



stavebník uhradiť na vlastné náklady podľa platných predpisov.
13. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a 

verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť tak, aby neohrozovala plynulosť cestnej premávky. Na 
uskladnenie stavebného materiálu je povinný využívať v maximálnej miere a predovšetkým vlastný 
pozemok.

14. Počas realizácie stavby podľa § 127 ods. 1 zákona č. 60/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov stavebník sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného 
alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo 
pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné 
opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať 
susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými 
odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo 
svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

15. Podľa § 135 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným 
nehnuteľnostiam, aby pri uskutočnení stavby strpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.

17. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.
18. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávneným za účelom 

vykonania štátneho stavebného dohľadu.
19. K prevzatiu základovej škáry stavebník stavby prizve projektanta statiky, aby ten mohol na základe 

inžiniersko-geologického prieskumu alebo kopanej sondy posúdiť správnosť zakladania, pričom ho 
stavebník požiada o vykonanie zápisu v stavebnom denníku v danej veci.

20. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží stavebnému úradu projekt skutočného vyhotovenia, 
geometrický plán, jednoduchý záznam stavby vo forme stavebného denníka, protokol o odbornej skúške 
elektroinštalácie a bleskozvodu, doklad o vykonaní tlakovej skúšky vodovodu a vodovodnej prípojky, 
doklad o vykonaní tesniacej skúšky kanalizácie a kanalizačnej prípojky, certifikáty na stavbe použitých 
materiálov a výrobkov, certifikát energetickej hospodárnosti budovy, súhlasné stanovisko obce na 
užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia, potvrdenie o uložení stavebného odpadu a ďalšie doklady 
podľa uváženia stavebného úradu.

21. Stavebník je povinný dodržať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť uloženie odpadu na skládku príslušnej triedy a ku 
kolaudácií predložiť vážne lístky podľa projektovej dokumentácie stavby. Stavebník zabezpečí, aby 
počas výstavby boli na stavbe použité vhodné nádoby na oddelené zhromažďovanie využiteľných 
odpadov aj na druhotne nevyužiteľných.

22. Dokončenú stavbu možno používať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Pokiaľ stavba nebude 
napojená prípojkami na verejné inžinierske siete na základe zmlúv s dodávateľmi a poskytovateľmi 
služieb v tejto veci, nebudú vybudované parkoviská pre autá, a pozemok nebude napojený na 
skolaudovanú komunikáciu, stavebný úrad nemôže vydať kolaudačné rozhodnutie.

Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, 
Hurbanova 21, 903 01 Senec listom č. OU-SC-OSZP-2021/004349-002 zo dňa 01.03.2021 vydáva nasledovné 
vyjadrenia:
1. Stavba sa navrhuje umiestniť mimo zastavaného územia obce, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu 

ustanovení § 12 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.
4. V prípade stavebných prác v blízkosti drevín je potrebné rešpektovať ochranu drevín rastúcich v blízkosti v 

súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona a zabezpečiť ich ochranu podľa § 17 ods. 1 vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa 
vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie.

5. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že mimo 
zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, 
meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m2; o súhlase na výrub drevín 
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podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny.

Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec rozhodnutím č. OU-SC-PLO- 
2021/008283-002 zo dňa 24.05.2021 vydal nasledovné stanovisko podľa § 17 z. č. 220/2004 Z. z.:

L Odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo
na účel „Rodinný dom- typ AB 10“ o výmere 685 m2,v katastrálnom území Miloslavov, nasledovne:
Parcela č: 480/944
Druh pozemku: orná pôda
Kód BPEJ kvalít, skúp.: 0032062/6.
Odním, výmera v m2: 685
Objekt stavby: rodinný dom

Rozsah a hranice trvalého odňatia sú zakreslené v Kópii katastrálnej mapy číslo zákazky 63625/2021 vyhotovenej 
dňa 12.05.2021 automatizovaným spôsobom z ISKN.
Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, 
ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.
Rozhodnutie sa vydáva na základe týchto dokumentov:
a) Bilancia skrývky humusového horizontu, vypracovaná - Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 
Bratislava
b) Základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú:

Výpis z katastra nehnuteľností č. 4218 zo dňa 12.05.2021
Kópia z katastrálnej mapy, číslo zákazky 63625/2021 zo dňa 12.05.2021
Určenie bonity vydané katastrálnym odborom zo dňa 07.05.2021

c) Územnoplánovacia informácia vydaná obcou Miloslavov pod č. 1925-3469/2021/RA zo dňa 13.04.2021
d) Oznámenie o začatí zlúčeného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vydané 
obcou Miloslavov pod č. SÚ-3153-3414/2021/Me zo dňa 21.04.2021
e) Vyjadrenie Hydromeliorácií š.p., Vrakunská 29, Bratislava pod č. 2218-2/120/2021 zo dňa 13.04.2021
f) Projektová dokumentácia - celková koordinačná situácia, zodpovedný projektant: Ing. arch. Peter Hriň, 
Dátum: 11/2020
g) Sprievodná a technická správa, zodpovedný projektant: Ing. arch. Peter Hriň, Dátum: 11/2020
h) Splnomocnenie, ktoré bolo uzatvorené medzi vlastníkom pozemku: František Sebôk, Súľovská 2687/20, 821 
05 Bratislava, ktorá splnomocňuje: Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava, Bratislava dňa 
01.04.2021
II. podľa § 17 ods. 6 písm. d) zákona schvaľuje „Bilanciu skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej 
pôdy“, vyhotovenú: Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava
III. podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá
I. podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:

vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej 
hospodárne a účelné využitie na základe vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode
II. tohto rozhodnutia,

zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie 
stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
IV. podľa § 17 ods. 7 zákona právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v 
katastri nehnuteľností na ostatnú plochu.
V. podľa § 17 ods. 8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer.
VI. podľa § 17 ods. 10 zákona toto rozhodnutie stratí platnosť, ak do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia 
nebola pôda použitá na zámer uvedený v bode I. tohto rozhodnutia.

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava listom č. 2797-2/120/2020 zo dňa 20.05.2020 
vyjadril svoje stanovisko a stavebníkovi oznamuje, že po preverení žiadosti a dostupných mapových podkladov 
na parcelách č. 480/934, 480/935, 480/936, 480/937, 480/938, 480/939, 480/941, 480/942, 480/943, 480/944, 
480/945 a 480/946v k. ú. Miloslavov neeviduje žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. 
P-
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.
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Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava listom č. 6612116051 zo dňa 28.05.2021 vyjadril svoje 
stanovisko a stavebníkovi oznamuje, že pri stavbe nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej 
len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň musí 
stavebník dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť dňa 28.11.2021, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu 
žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 
spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, , 
+421 2 58829621.

juraj.csiba@telekom.sk

4. V prípade ak v definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, 
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa 
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona 
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, stavebník nie je oprávnený poskytnuté 
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 
351/201 IZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po 
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom 
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, 
televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté 
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Stavebníka zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme 
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017 v ij 67e ods. 1 zákona č. 351/201 I Z. z. o elektronických komunikáciách 
sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 
vnútorných rozvodov, na ktorvch uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené 
vysokorýchlostnou ly žičkou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
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Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 
Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekom,a. s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú 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 prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať 
žiadosť o určenie bodu napojenia, ( ).www.telekom.sk
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava listom č. CD 12043/2021/St, zo dňa 
12.03.2021 vydala stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: Stavba dvanástich 
rodinných domov s dvoma bytovými jednotkami, Miloslavov, časť Alžbetin Dvor, p.č. 480/934, 480/935, 
480/936, 480/937, 480/938, 480/939, 480/941, 480/942, 480/943, 480/944, 480/945, 480/946, k.ú. Miloslavov 
Investor: Stavflex Property, Popradská 34, 821 06 Bratislava podľa predloženej projektovej dokumentácie za 
týchto podmienok:
1. Hore uvedená stavba bude napojená z existujúcej NN káblovej distribučnej siete v danej lokalite z 1. Hore 
uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete z novej NN rozpojovacej 
istiacej skrine 1-SR po jej vybudovaní a uvedení do prevádzky za predpokladu vybudovania štyroch nových 
NN káblových prípojok káblom NAYY-J 4 x 50 mm2 a štyroch skupinových elektromerových rozvádzačov 
pre šesť odberných miest na vlastné náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v 
hore uvedenej NN rozpojovacej istiacej skrini SR. Vyprojektovaná NN káblová distribučná sieť bude 
vybudovaná ako súčasť stavby „Miloslavov, Alžbetin Dvor, lokalita RZ9" pričom vybudovanie NN rozvodov, 
ktoré budú mať distribučný charakter zabezpečí v rámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenská 
distribučná a.s. na základe Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej 
sústavy č. 170000784, ktorú uzatvorila spoločnosť Vikinela, s.r.o., s.r.o., so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s..
2. Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na hranici 
pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný investor.
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3. Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o pripojení 
odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
4. Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre všetky odberné miesta.
5. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o 
energetike a jeho noviel.
6. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská 
distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie 

 alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy 
energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN 
elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie 
zariadení VVN).

https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal

7. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 
Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a 
mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. 
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb' vykonávajúcich 
činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN aNN vedení.
8. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská 
distribučná.Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.
9. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v 
navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s..
10. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - 
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné 
predpisy a ustanovenia príslušných STN.
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti kontaktujte Kamil Štefík, tel.: +421-(0)2-5061 3141, fax: 
+421 -(0)2-5061 3191, kam i I, stefik@zsdis.sk

SPP Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava listom č. TD/EX/02357/2021/W zo dňa 
07.04.2021 uviedlo, že predmetom tohto vyjadrenia je stanovisko spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len 
„SPP-D") k existencii a priebehu plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D a/alebo existencii 
ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia v zmysle ustanovení §79 a §80 Zákona 
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toto stanovisko nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a 
podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby, ani ako vyjadrenie na výkon činností v 
ochrannom pásme plynárenských zariadení, pri ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu, alebo poškodeniu 
plynárenských zariadení, ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.
Záujmové územie: podľa zákresu žiadateľa NEZASAHUJE do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma 
plynárenských zariadení v správe SPP-D.

UPOZORNENIE:
Pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, pre ohlásenie drobnej stavby, alebo na 
výkon činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska 
k projektovej dokumentácii stavby a/alebo k vykonávaniu činností v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných 
pásiem) ku dňu jeho vydania.
Zmena stanoviska SPP-D, napr. z dôvodu zmeny spôsobu prevádzkovania dotknutého plynárenského 
zariadenia a/alebo distribučnej siete, v budúcnosti nie je vylúčená. SPP-D nezodpovedá za prípadné škody, 
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ktoré môžu žiadateľovi/stavebníkovi vzniknúť v dôsledku nevyžiadania si aktuálneho stanoviska k existencii 
plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 listom č. 5938/2021/Th zo 
dňa 08.03.2021 zaujíma nasledovné stanovisko:
EXISTUJÚCI STAV
V súčasnosti podľa popisu v žiadosti nie sú hore uvedené nehnuteľnosti pripojené na verejný vodovod a nie sú 
pripojené na verejnú kanalizáciu.
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
Zásobovanie vodou
• Zásobovanie vodou z predmetných nehnuteľností je navrhnuté pomocou jestvujúcej vodovodnej 
prípojky DN 32, (dimenzia z projektu, zodpovedný projektant Ing. Patrik Voltmann), ktorá je napojená na 
verejný vodovod vedený v miestnej komunikácii.
• Vodomerné šachty pre navrhované rodinné domy sú navrhnuté (s vnútornými rozmermi 
900x1200x1800 mm) za hranicou pozemku.
• Vo vodomemej šachte je navrhnuté osadiť fakturačný vodomer pre každý rodinný dom na meranie 
spotreby vody.
• Potreba vody pre rodinný dom je vypočítaná: Qp = 725 1/deň
Odvádzanie odpadových vôd
• Odvádzanie odpadových vôd z predmetných nehnuteľnosti je navrhnuté pomocou jestvujúcej 
kanalizačnej prípojky DN 160, ktorá je napojená do verejnej kanalizácie vedenej v danej lokalite.
• Na kanalizačnej prípojke je na každom pozemku investora za hranicou nehnuteľnosti navrhnutá 
revízna šachta.
• Odvádzanie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ je navrhnuté do trativodov na pozemku 
VYJADRENIE BVS
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše 
zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
K stavbe: „12x Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami“ nemáme námietky, ak cez predmetnú a so 
stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a 
bude dodržané ich pásmo ochrany.
V danej lokalite sa nenachádzajú zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v majetku alebo v 
prevádzke BVS, a.s.
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.
Vyjadrenie BVS je platné dva roky.
Upozornenie
V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochádza k trestnému činu krádeže podľa 
§ 212 ods.2 písm. e/ zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov
V prípade neoprávneného vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa producent dopúšťa 
priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e/ zákona č. 442/2002 Z. z.

PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava listom zo dňa 25.09.2021 sa vyjadril, že v danej 
lokalite na parcelách 480/934-946 nemá položené rozvody káblového distribučného systému.

Obec Miloslavov listom č. ŽP-4229-2484/2021/SL zo dňa 15.04.2021 vydala súhlas na povolenie stavby 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia :
12 ks krbová vložka s výkonom do 10 kW, zaústené do komínového telesa Schiedel DN 160 s výškou +8,600 
m nad ± 0.00m podlahou I.N.P.. ktorý sa bude nachádzať v novostavbe 12 x rodinného domu s dvomi 
bytovými jednotkami na pozemku pare. č. 480/934, 480/935, 480/936, 480/937, 480/938, 480/939, 480/941, 
480/942, 480/943, 480/944, 480/945, 480/946 k. ú. Miloslavov.
Odvádzanie znečisťujúcich látok je navrhnuté do komínového telesa SCHIEDEL DN 160 nad konštrukciu 
strechy. Podľa zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, je stavba 
kategorizovaná ako „stacionárny malý zdroj znečistenia ovzdušia“. Rozptyl emisií je riešený v súlade so 
zákonom č. 318/2012 Z, z. a vyhláškou č. 270/2014 MŽP SR z 22. septembra 2014, ktorou sa vykonávajú 
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niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhláškou č. 442/2013 Ministerstva pôdohospodárstva, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja SR a kvalite ovzdušia. Produkcia emisií vzhľadom na kvalitnú technológiu 
spaľovania, bude pod emisným limitom stanoveným zákonom č. 270/2014 Z. z. (príloha č. 3 zákona).

Podmienky súhlasu :
1. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez. pohľad) odvádzanie znečisťujúcich 
látok komínovým telesom nad úroveň strechy s ústím min. 6,267 m nad terénom, v súlade so schválenou 
projektovou dokumentáciou.
2. Maximálne obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými 
látkami zakapotovať.

Obec Miloslavov pod č. D-4222-2259/2021/SL zo dňa 08.04.2021 žiadosť o vydanie povolenia na trvalé 
dopravné napojenie - zjazd z miestnej pozemnej komunikácie na pare. č. 480/700 k. ú. Miloslavov, pre účely 
napojenia spevnenej plochy 12 x rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami na pozemku pare. č. 480/934, 
480/935, 480/936, 480/937, 480/938, 480/939, 480/941, 480/942, 480/943, 480/944, 480/945, 480/946 k. ú. 
Miloslavov pre odstavenie 6 osobných motorových vozidiel v rámci 1 rodinného domu s dvomi bytovými 
jednotkami, celkový počet parkovacích miest 72 , sa podľa § 3b ods. 1 cestného zákona povoľuje.
Podmienky povolenia:
1. Stavebník zabezpečí, aby v mieste napojenia nestála voda a nevytekala na miestnu komunikáciu. 
Odvádzanie dažďových vôd z peších komunikácií a spevnených plôch riešiť na vlastnom pozemku: 
vyspádovanie spevnených plôch smerom na pozemok alebo umiestnenie odvodňovacieho žľabu na hranici 
pozemku, resp. na rozhraní spevnenej plochy vjazdu a miestnej komunikácie, odvedenie vôd do vsakov na 
vlastnom pozemku.
2. Stavebník zabezpečí dobré výhľadové pomery vo výjazde na miestnu komunikáciu vhodným 
technickým riešením stavby oplotenia.
3. V prípade použitia uzatváracieho systému brány bude riešená otváraním dovnútra alebo posuvom.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
neboli vznesené.

Odôvodnenie

Stavebník STAVFLEX PROPERTY s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava, IČO: 52 774 112 (zmena názvu 
spoločnosti Brečtanova Bernolákovo, s.r.o.) v zastúpení Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54/A, 821 06 
Bratislava podal dňa 14.12.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom s dvomi 
bytovými jednotkami + prípojky IS (voda, kanalizácia, NN rozvody), spevnené plochy + oplotenie“ na 
pozemku p. č. 480/944 katastrálne územie Miloslavov v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Stavebník 
si v zmysle § 139 odst.l, písm. a) uplatňuje iné právo k pozemku na základe zmluvy o budúcej zmluve v 
zlúčenom územnom a stavebnom konaní a k žiadosti doložil všetky podklady.

Toto konanie bolo začaté doručovaním doporučenými zásielkami. Nakoľko sa počas doručovania zistilo, že 
jeden z účastníkov konania skonal, doručovanie oznámenia verejnou vyhláškou sa týkalo výlučne 
potenciálnych dedičov Alžbety Markovej, posledne bytom Palkovičova 8, 821 08 Bratislava a pozemku 687/1 
k. ú. Štvrtok na Ostrove.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní č. SU-3153-3414/2021/Me zo dňa 21.04.2021 preskúmal 
predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.l a 2 stavebného 
zákona spolu s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) 
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v § 47 stavebného zákona o požiadavkách na výstavbu, ako aj 
podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný 
úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
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Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch bol uhradený vo výške 50,00 €.

Poučenie

Podľa ust. § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na 
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Tomášiková 
46, 832 05 Bratislava prostredníctvom tunajšieho úradu, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov toto rozhodnutie je možné preskúmať príslušným súdom.

Milan B a ď a n s k ý 
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona musí byť 
vyvesené na úradnej tabuli obce Miloslavov najmenej 15 dní.

04. jún 2021
Vyvesené dňa:........................ Zvesené dňa:........................

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 

900 42 Miloslavov 

IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662

odtlačok úradnej pečiatky 
oprávnenej osoby vyhlášku

Príloha: situácia stavby v mierke 1: 500

Rozhodnutie sa doručí VV :

STAVFLEX PROPERTY s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava, IČO: 52 774 112 (stavebník)
Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54/A, 821 06 Bratislava

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastníkom podľa § 66 stavebného zákona, 
ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť realizáciou stavby priamo dotknuté.

11



CO: Stavebný úrad - spis Obec Miloslavov
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