
OBEC  M  I L O S L  A  V  O V

Radničné  námestie  181/1,  900  42  Miloslavov

Vaša  žiadosť  zo dňa

20.  10.2021

Naše  číslo
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Vybaviije/  linka

Ing.  Meí'šaková

danica.inersakova@iniloslavov.sk

V Miloslavove

21.12.2021

VERE  JNÁ  VYHLÁ  Š KA

Stavebné  povolenie
- zmena  dokončenej  stavby

Obec  Miloslavov,  ako príslušný  stavebný  úrad  podl'a  e) 117 ods.l  zákona  č.50/1976  Zb. o

územnoin  plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov  (stavebný  zákon),  podra e) 46
zákona  Č.71/1967  Zb.  o správnom  konaní  (správny  poriadok),  na základe  vykonaného  konania, podra
e) 66 ods.l  stavebného  zákona  v spojení  s e) 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 g139b, odst.  5, písm.  b

stavebníkovi:

v zastúpenÍ:

Ján  Polák  a Monika  Poláková,  029  64 0ravská  Jasenica  387

Silvia  Gyurcsiová,  Hálova  20, 851 01 Bratislava

sa podl'a e) 66 stavebného zákona a podl'a % lO Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona

povol'uje  zmenu  dokončenej  stavby

,,Prestavba  a prístavba  chaty  so súp.  č. 1084"

na pozernku  parc.  č. 187/13,14  k. ú. Miloslavov

Pôvodný  stav

zastavaná  plocha:  32,00  m2  výška  hrebeňa  od *O,OOO:  +5,380  m,  sklon  strechy:  35,00o
PP: úžitková  plocha:  23,28  m2  počet  rniestností:2

NP:  úžitková  plocha:  26,23  m2

počet  miestností:4

Podkrovie:  úžitková  plocha:  18,56  rn2

počet  miestností:  1

Navrhovaný  stav

zastavaná  plocha:  63,22  m2  výška  hrebeňa  od  *O,OOO:  +7,325  m,  sklon  strechy:  45,00o
1. PP: úžitková  plocha:  50,52  m2

počet  miestností:2

1.NP:  úžitková  plocha:  52,97  m2  (z toho  schodisko  č.l  - 5,85  rn2,  č. 2 -  4,76  m2,  č. 3 - 3,60 m2)

počet  miestností:  5

Podkrovie:  úžitková  plocha:  48,16  rn2

počet  miestností:4

Podra  LV  č. 570 sú pozemky  parc.  č. 187/13,14  k. ú. Miloslavov  určené  na prestavbu  vedené  ako

zastavaná  plocha  a nádvorie.
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Rozsah  stavby:

V súčasnosti  sa na pozemku  nachádza  zábradná  chata  so súp. č. 1084  evidovanej  na parc.  č. 187/14.
Prístavba  a prestavba  zahfňa  búracie  práce  na juhozápadnej  strane  existujúcej  chaty  a jej  rozšírenie  a

zmenu  dispozície  v  rozsahu  všetkých  troch  podlaží  - suterénu,  I.NP  apodkrovia,  odstránenie

okenných  a dverných  konštrukcií,  krovu,  čast' nosných  stien  a priečok,  d'alej stropu  a podláh,

odstránenie  komína  a zábradlia.

Dispozičné  riešenie  prestavby:

V  l.PP  bude  sklad  a garáž  pre  jedno  auto,  na l.NP  bude  schodisko  do podkrovia,  predsieň,  obývačka,

kuchyňa,  kúpel'ňa,  schodisko  vonkajšie  na terasu  a do suterénu.  V  podkroví  budú  dve  izby  a WC.
Stavebné  riešenie:

Pod  novým  vonkajším  železobetónovým  schodiskom  je navrhnutý  600  rnm  široký  základový  pás zo

železobetónu  C20/25.  Pod  novými  nosnými  stenami  sú navrhnuté  800  mm  široké  základové  pásy  zo

železobetónu  C20/25.  Základové  konštnikcie  treba  vyhotovit'  aj pod  novým  vnútorným

železobetónovým  stípom  vedl'a  komína  aj pod  novými  nosnými  stenami  pred  garážou.  Nové  nosné

murivo  je navrhnuté  z presných  tvárnic  YTONG  P3-450,  hr.:250  rnm  a deliace  z presných  tvárnic

YTONG  P2-500  hrúbky  100/125  mm.  Vodorovnú  nosnú  konštrukciu  objektu  tvoria  železobetónové

vence,  prievlaky,  preklady  a drevené  trámy.  Sedlová  strecha  z la'okiev  80/180  mm  z dreva  triedy  C24
uložená  na železobetónový  obvodový  veniec.  Krokvy  sú podopreté  pomúrnicami  150/150  rnm a

vrcholovou  väznicou  150/150  mm.  Strecha  bude  sedlová  so sklonom  45o a výškou  v hrebeni  +7,325  nn.

Vodorovná  tuhost'  budovy  je  zabezpečená  obvodovým  vencom  triedy  C 20/25,  ktorý  bude  izolovaný  z

vonkajšej  strany.  Nadokeru'ié  preklady  sú navrhnuté  z časti  ako železobetónové,  z častí  keramické

prefabňkované  preklady

Fasáda  bude  z falcovaného  plechu,  antracitovej  farby  s kamenným  obkladom  prírodnej  farby.  Okenné

výplne  budú  plastové,  antracitovej  farby,  strešná  kiytina  zo strešného  falcovaného  plechu,  antracitovej

farby.

. Vodovodná  prípojka  bude  napojená  na existujúcu  studňu.

Kanalizácia:  Navrhovaná  kanalizačná  prípojka  je  napojená  na nawhovanú  izolovanú  žumpu.

Elektroinštalácia:  Elektrická  prípojka  nn je  realizovaná  od uličného  distribučného  rozvodu  nn

podzemným  káblom  NA'ň'-J4x35  v  trubke  DN40  ukončením  v skupinovom  elektromerovom

rozvádzači  RE. Od RE je navrhnutý  vývod  do hlavného  rozvádzača  RH  káblom  NAVY-J4x16
uložením  v tr.DN40  v zemi  a v stavebnej  konštrukcií  podl'a  výkresu  E-1.

Dažd'ová  kanalizácia:  Dažd'ové  vody  zo strechy  chaty  budú  odvádzané  cez odkvap.  systém  do
vsakovacích  jám  na pozemku  investora.

Popis  búracích  prác:

- pred  zahájením  búracích  prác  je  potrebné  objekt  odpojit'  od  elektrického  vedenia

- odstránenie  okenných  a dverných  konštrukcií  vrátane  vonkajších  a vnútorných  parapetov,

zárubní

- odstránenie  strešnej  konštrukcie  wátane  bleskozvodu  a Uampiarskych  výrobkov

- odstránenie  stropnej  konštrukcie

- búranie  časti  nosných  stien  a priečok

odstránenie  podlahových  vrstiev.  Po odstránení  existujúcej  podlahovej  vrstvy  je  potrebné  skontrolovat'

stav  hydroizolácie,  prípadne  existenciu  hydroizolácie  pod  stenami.  V  prípade  keď  spodná
hydroizolácia  neexistuje,  je  potrebné  murivo  podrezat'  a doplnit'  chýbajúcu  hydroizoláciu.

Technologický  postup  treba  dodržat'  podra  pokynov  dodávatera  týchto  prác.

- odstránenie  hornej  vrstvy  nosných  a obvodových  stien  do výšky  spodnej  hrany  nového
obvodového  venca

- vyhotovenie  nových  otvorov  v nosnej  a nenosnej  stene podl'a  pokynov  uvedené  v časti
,,Statika"

- odstránerňe  murovaného  komína

- omietku  ponechaných  častí  existujúcich  stien  je potrebné  preklepat'  a ich  nesúdržné  časti
odstránit',  následne  vyrovnat'  novou  omietkou

ostatné  prípravné  a búracie  práce  vyplývajú  z reálneho  stavu  existujúceho  rodinného  domu

odstránenie  zábradlia
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* Prístavba  a prestavba  predstavuje  nové  uiniestnenie  niektorých  okenných  otvorov,  zväčšei'úe

zastavanej  plochy  z 32,00  in2  na 63,22  m2.

Prípojky:  pďpojka  NN  je pôvodná  z existujúceho  skupinového  rozvádzača  RE umiestneného  na

verejne  prÍstupnom  mieste

Prístup  na  pozemok  parc.  č. 187/13,14  v k. ú. Miloslavov  bude  z miestnej  komunikácie  187/29  v k.

ú. Miloslavov,  na ktorej  má  stavebník  podl'a  LV  č. 2023  spoluvlastnicky  podiel.

Stavba  bude  realizovaná  svoipomocou,  pod odborným  vedeníin:

Ing.  Ondrej  Sova,  Rumančekova  22,  821 01 Bratislava,  č. osvedč.  06608*10*

Na  uskutočnenie  stavby  sa určujú  tieto  podmienky:

1.  So stavbou  možno  začat'  až po  nadobudnutí  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia,  1doi  potwdí  tunajší

stavebný  úrad.

2.  Stavba  bude  uskutočnená  podl'a  dokumentácie,  vypracovanej  Ing.  Petrom  Neilingerom  overenej  v

stavebnom  konaní,  ktorá  je  súčast'ou  tohto  rozhodnutia.  Prípadné  zmeny  nesmú  byt'  vykonané  bez

predchádzajúceho  povolenia  stavebného  úradu.  Projektant  stavby  vzmysle  e) 46 stavebného

zákona zodpovedá za správnost' a úplnost' vypracovania projektovej dokumentácie a podl'a F3 46
ods.  2 stavebného  zákona  aj za  jej  realizovatel'nost'.

3.  Stavba  sa povol'uje  ako  trvalá.

4.  Stavba  bude  dokončená  najneskôr  do dvoch  rokov  odo dňa  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia.  V

prípade  nedodržania  termínu  dokončenia  stavby  je stavebník  poviru'iý  požiadat'  stavebný  úrad  o

jeho  predÍžerňe pred  uplynutím  tejto  lehoty.

5. Stavebné  povolenie  stráca  platnost',  ak sa so stavbou  nezačalo  do 2 rokov  odo  dňa,  ked'  nadobudlo

právoplatnost',  pokial'  stavebný  úrad  v odôvodnených  prípadoch  neurčil  na začatie  dlhšiu  lehotu.

6.  Stavebník  je povinný  odovzdat'  zhotoviterovi  najneskôr  ku  dňu  začatia  stavby  toto  právoplatné

stavebné  povolenie  stavby.

7. Počas  stavebných  prác  bezpečnost'  pracovníkov  na stavbe  musí  byt'  dodržaná  v zmysle  platných

predpisov  o ochrane  zdravía  a bezpečnosti  práce,  najmä  vyhlášky  !Vfinisterstva  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.

8. Stavebník  je  povirmý  dbat'  o to, aby  pri  uskutočňovaní  stavby  nedošlo  k spôsobeniu  škody  na

cudzích  nehnutel'nostiach.  V prípade,  že dôjde  k vzniku  škody  na cudzích  nebnuternostiach  je

povinný  tieto  odstránit'  na  vlastné  náklady.  Všetky  škody  a poruchy  zapríčinené  realizáciou  stavby

na cudzích  zariadeniach  a nehnuternostiach  musia  byt'  odstránené  bezodkladne.  Poškodené  plochy

verejného  priestranstva  sa uvedú  do pôvodného  užívatďného  a technického  stavu.  Spôsobenú

škoda  musí  stavebník  uhradit'  na vlastné  náklady  podl'a  platných  predpisov.

9.  Stavebník  je  povinný  počas  výstavby  udržiavat'  čistotu  na stavbou  znečístených  komunikáciách  a

verejných  priestranstvách  a výstavbu  zabezpečit'  tak,  aby  neohrozovala  plynulost'  cestnej

premávky.  Na uskladnenie  stavebného  materiálu  je  povinný  využívat'  v maximálnej  miere

a predovšetkým  vlastný  pozemok.

10. Podra  Fg 135  zákona  č. 50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších

predpisov  môže  stavebný  úrad  uložit'  tým,  ktorí  majú  vlastnícke  alebo  iné práva  k susedným

nebnuternostiam,  aby  pri  uskutočnení  stavby  strpeli  vykonanie  prác  zo svojich  pozernkov  alebo

stavieb.

11. Stavebník  je  v súlade  s e) 46d  ods. 2 stavebného  zákona  povinný  od  prvého  dňa  prípravných  prác

až do skončenia stavebných prác viest' stavebný denník a v súlade s % 46d ods. 3 stavebného
zákona  umožňovat'  oprávneným  osobám  robit'  zápisy.
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12. Stavebník  je  povinný  umožiíť  vstup  iia stavbu  a pozeinok  orgánom  na to oprávnenýin  za účelom

vykonania  štátneho  stavebného  dohl'adu.

13. Stavba  bude  uskutočnená  svojpomocou.

14. Ku  kolaudácii  stavby  stavebník  predloží  stavebnému  úradu  projekt  skutočného  vyhotoveí'iia,

záznam  stavby  vo  forme  stavebného  denníka,  protokol  o odbornej  skúške  elektroinštalácie,

certifikáty  na stavbe  použitých  materiálov  a doklady  o likvidácii  odpadu  vzniknutého  počas

výstavby.

15. Stavebník  je  povinný  dodržat'  požiadavky  vyplývajúce  zo zákona  č. 79/2015  Z. z. o odpadoch  a o

zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  zabezpečit'  uloženie  odpadu  na skládku  príslušnej  triedy

a ku  kolaudácií  predložit'  vážny  list  alebo  faktúiu  o uložení  odpadu  zo stavby  podl'a  projektovej

dokumentácie  stavby.

16. Dokončenú  stavbu  možno  používat'  len  na základe  kolaudačného  rozhodnutia.

Požiadavky  vyplývajúce  zo všeobecných  technických  požiadaviek  na  výstavbu  a zo STN  orgánov

vyplývajúce  z chránených  území  alebo  ochranných  pásiem  a zo stanovísk  ostatných  dotknutých

orgánov:

Západoslovenská  distribučná,  a. s., Čulenova  6,816  47 Bratislava,  IČO: .36361518  vydala  pod  č.
1105155603  dňa  29.10.2021  stanovisko  k projektovej  dokumentácii  pre  stavebné  konanie  nasledového

znerua:

Spoločnost'  Západoslovenská  distribučná,  a.s. súhlasí  s vydaním  stavebného  povolenia  pre stavbu:

RESTAVBA  A PRÍSTAVBA  CFTATY  (d'alej  len ,,Stavba"),  na pozemku  registra  C, s parcelnýi'n

číslom  187/13,187/14,,  v katastrálnom  území  MILOSLAVOV,  podl'a  projektovej  dokumentácie

stavby:  Prestavba  a prístavba  chaty,  vypracovanej  4.10.2021,  (ďalej  len,,Projektová  dokumentácia"),

za týchto  podmienok:

@ Stavbu  je  možné  pripojit'  do distribučnej  sústavy  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s.

pošpinení  podmienok  určených  v Zmluve  číslo  122076094,  v  súlade  s platným  prevádzkovým

poriadkom  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s. a platnými  podmienkami  prevádzkovatera
distribučnej  sústavy  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s., ktoré  sú zverejnené  na webovom

sídle  spoločnosti  www.zsdis.sk  a v platných  právnych  predpisoch,

*  Stavebník  je  povinný  zrealizovat'  stavbu  podra  predloženej  odsúhlasenej  projektovej

dokumentácie;

a Stavebník  je  povinný  rešpektovat'  všetky  elektroenergetické  zariadenia  spoločnosti

Západoslovenská  distribučná,  a.s. a ich  ochranné  pásma  v zmysle  ustanovení  e) 43 0chranné  pásma

Zákona  o energetike  tak,  aby  nedošlo  poškodeniu  alebo  ohrozeniu  prevádzky  elektroenergetických

zariadení  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s.;

a V  prípade  existujúcich  podzemných  e1ektroenergetických  zariadení  v  majetku

Západoslovenskej  distribučnej,  a.s., nachádzajúcich  sa v záujmovom  území  stavby  je Stavebník

povinný  pred  realizáciou  zemných  prác  požiadat'  o vytýčenie  týchto  zariadení  a to prostredníctvom

vyplnenej Objednávky, ktoi  s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu
Západoslovenská  distribučná,  a.s., P. O. BOX  292,810  00 Bratislava  1 (služba  je  spoplatnená  v zmysle

aktuálne  platného  Cenníka  služieb  distribúcie  elektriny  Západoslovenská  distribučná,  a.s.).  informácie

o existencii  podzemných  káblových  vedení  môže  Stavebník  získat'  po  registrácii  v aplikácii  Geoportál,

prístupnej  na www.zsdis.sk;

* Je nutné  dodržiavat' ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podl'a %
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  príst'  do styku.

Zodpovedná  osoba  na  stavbe  je  povinná  vykonat'  poučenie  (oboznámenie)  všetkých  osôb

vykonávajúcich  činnost',  alebo  zdržujúcich  sa na stavbe  o pravidlách  bezpečnosti  práce  v blízkosti

VVN,  VN  a NM  vedení;

a Výkopové  práce  v ochrannom  pásme  podzemných  káblových  vedení  budú  vykonávané  ručne

so zvýšenou  opatrnost'ou;

*  V  prípade  vykonávania  činností  v  ochrannom  pásme  a potreby  vypnutia  vedenia  z

bezpečnostných  dôvodov,  Stavebník  požiada  o vypnutie  30 dní  pred
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plánovaným  termínoin  prác,  prostrediffctvom  vyplnenej  Objednávky,  ktoiú  odošle  elektroiícky  na

odberatei@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00
Bratislava  1 (služba  je spoplatnená  v zn'iysle  aktuálne  platného  Cei'iníka  služieb  distribúcie  elektriny

Západoslovenská  distribučná,  a.s.).

Toto  staiíovisko  a podmienky  v ňom  uvedené  sú platné  12 mesiacov  od  jeho  vydania  alebo  do zániku

Zmluvy,  podra toho,  ktorá  zo situácií  nastane  skôr.

Toto  stanovisko  je  výlučne  stanoviskoin  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s. ako  dotknutého

orgánu,  pričom  nenahrádza  stanovisko  a vyjadrenie  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s. ako

účastníka  konania  (ak má spoločnost'  Západoslovenská  distribučná,  a.s. v príslušnom  konanď aj

postavenie  účastníka  konania).

V  prípade  záujmu  o konzultáciu  tecckého  riešenia  budúceho  pňpojenia  nás  kontaktujte

elektronicky na odberatel@zsdis.sk.

SPP  distribúcia,  a. s., Mlynské  nivy  44b,  825 1l  Bratislava  vydala  pod  č. TD/NS/0679/2021/An  dňa

07.10.2021  stanovisko  k projektovej  dokumentácii  pre  stavebné  konanie  nasledového  znenia:

V  záujmovom  územf  stavby  sa plynárenské  zariadenia  v správe  SPP - distribúcia  a.s. nenachádzajú.

Toto  stanovisko  nenabrádza  technické  podmienky  pripojenia  budúceho  odberného  plynového

zariadenia  k distribučnej  sieti  SPP-D.

SPP-D,  ako  prevádzkovatel'  distribučnej  siete,  podl'a  ustanovení  zákona  č. 251/2012  Z.z.  o energetike

a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (d'alej  len ,,Zákon  o

energetike"):

SÚHLASÍ
s vydaním  stavebného  povolenia  na vyššie  uvedenú  stavbu

(bez  jej  plynofikácie)

za dodržania  nasledovných  podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- po  posúdení  predloženej  projektovej  dokumentácie  vyššie  uvedenej  stavby  konštatujeme,  že

umiestnenie  vyššie  uvedenej  stavby  nie  je v kolízií  s existujúcicrni  plynárenskými  zariadeniami  v

správe  SPP-D,

- stavebník  je  povinný  pň  realizácií  stavby  dodržiavat'  ustanovenia  Zákona  o energetike,  Stavebného

zákona  a iných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,

- stavebník  je povinný  rešpektovat'  a zohlJadnit'  existenciu  plynárenských  zariadení  a/alebo  ich

ochranných  a/alebo  bezpečnostných  pásiem,

- ak pri zemných  prácach  dôjde  k odkrytiu  plynárenského  zariadenia,  stavebnďk  je  povinný

kontaktovať  pred  zasypaním  výkopu  zástupcu  SPP-D  (p.  Matúš  Tomášek,  email:

matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly  stavu obnaženého plynárenského
zariadenia,  podsypu  a obsypú  plynovodu  a uloženia  výstražnej  fólie;  výsledok  kontroly  bude

zaznamenaný  do stavebného  denníka,

- stavebník  je  povinný  zabezpečit'  oďayté  plynovody,  káble,  ostatné  inžinierske  siete  počas  celej  doby

ich odk4ia  proti poškodeniu,
- prístup  k akýmkol'vek  technologickým  zariadeniam  SPP-D  nie  je  povolený  a manipulácia  s nimi  je

prísne  zakázaná,  pokiar  sa na tieto  práce  nevzt'ahuje  vydané  povolenie  SPP-D,

- každé  poškodenie  zariadenia  SPP-D,  vrátane  poškodenia  izolácie  potrubia,  musí  byt'  ihned'  ohlásené

SPP-D  na tel.  č. 0850  lll  727,  nedodržanie  tejto  povinnosti  môže  viest'  k vážnemu  ohrozeniu  života,

zdravia  a majetku  verejnosti,

- upozorňujeme,  že SPP-D  môže  pri  všetkých  prípadoch  poškodenia  plynárenských  zariadení  podat'

podnet  na Slovenskú  obchodnú  inšpekciu  (SOI),  ktorá  je oprávnená  za porušenie  povinnosti  v

ochraiu'iom  a/alebo  bezpečnostnom  pásme  plynárenského  zariadenia  uložit'  podl'a  ustanoven{  Zákona  o

energetike  pokutu  vo  výške  300,-  e až 150  000,-  e, poškodením  plynárenského  zariadenia  môže  dôjst'

aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podl'a F:3 284 a e3 285, prípadne trestného činu
poškodzovania  a ohrozovania  prevádzky  všeobecne  prospešného  zariadenia  podl'a  Fg 286,  alebo  e) 288

zákona  č. 300/2005  Z. z. Trestný  zákon,

- v zmysle  S, 79 Zákona  o energetike  stavebník  nesmie  bez  súhlasu  prevádzkovatel'a  distribučnej  siete

v  ochrannom  pásme  plynárenských  zariadení  vykonávat'  činnosti  ako  ani umiestňovat'  stavby,

kontrolné  šachty,  trvalé  porasty  a pod.,
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- v zinysle 6 80 Zákoiia o eiíergetike  stavebi'iík  nesinie bez súhlasu prevádzkovatel'a distribučnej siete
v bezpečnostnoin  pásme  plynárenských  zariaderff  umiestňovat'  stavby,

- k technickéi'nu  riešeniu  navrhovanej  stavby  sa nevyjadrujeme.

OSOBI"INÉ  PODMIENKY:

- žiadne.

tJPOZORNENIE:

Toto  stanovisko  reflektuje  stav  (existenciu  plynárenských  zariadení  a ich  ocbranných  a

bezpečnostných  pásiem)  ku  dňu  jeho  vydania.

Každú  zmenu  dokuinentácie/umiestnenia  stavby,  ku ktorej  dôjde  po  vydaní  tohto  stanoviska,  je

stavebník  povinný  prerokovat'  s SPP-D  a požiadat'  SPP-D  o vyjadrenie  k  nawhovanej  zmene.

Stanovisko  a podmienky  v ňom  stanovené  sú platné  v prípade,  že návrh  (žiadost')  na vydanie

stavebného  povolenia  bude  podaný  najneskôr  do 7. l0.  2022,  ak stavebník  túto  lehotu  zmešká,  je

povinný  požiadat'  SPP-D  o vydanie  nového  stanoviska.

V prípade,  že stavba  má  byt'  v budúcnosti  pripojená  na distribučnú  siet'  prevádzkovanú  SPP-D,  je

stavebník  povinný  pred  začatím  stavebného  konania  overit'  dostupnost'  a kapacitu  distribučnej  siete  a

to podaním  žiadosti  o pripojenie  do distribučnej  siete  na predpísanom  tlačive,  alebo  elektronicky,

prostredníctvom  aplikácie  zverejnenej  na webovom  sídle  SPP-D  (www.spp-distňbucia.sk).

SPP-D  je v súlade  s príslušnými  právnyrni  predpisrni  oprávnená  toto  stanovisko  zrušit'  v prípade,  ak

dôjde  k podstatnej  zmene  skutkových  okolností,  z ktorých  SPP-D  pri  vydávaní  tohto  stanoviska

vychádzala,  alebo  v pďpade,  ak dôjde  k zmene  ustanovení  právnych  predpisov,  na základe  ktorých

bolo  toto  stanovisko  vydané.

Slovak  Telekom,  a. s., Bajkalská  28, 817 62 Bratislava  listom  č. 6612128602  zo dňa 27.09.2021

vyjadril  svoje  stanovisko  a stavebníkovi  oznamuje,  že pri stavbe  nedôjde  do  styku  so  siet'ami

elektronických  komunikácii  (d'alej  len  SEK)  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a. s. a/alebo  DIGI

SLOV,AKIA,  s.r.o.

l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (ei 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň
musí stavebník dodržat' ustanovenie e165 zákona č. 351/201 l Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie  stráca  platnost'  dňa 23.03.2022,  v prípade  zmeny  vyznačeného  polygónu,  dôvodu

žiadosti,  účelu  žiadosti,  v prípade  ak uvedené  parcelné  číslo  v žiadosti  nezodpovedá  vyznačenému

polygónu  alebo  k si stavebik  nesplní  povinnost'  podl'a  bodu  3.

3. Stavebnik  alebo  ním  poverená  osoba  je  povinná  v pďpade  ak zistil,  že jeho  zámer,  pre  ktorý  podal

uvedenú  žiadost'  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),  vyzvat'  spoločnost'  Slovak  Telekom,  a. s. na stanovenie  konkrétnych  podrnienok  ochrany

alebo  preloženia  SEK  prostredníctvom  zamestnanca  spoločnosti  povereného  správou  sietí:  Juraj  Csiba,

juraj.csiba@te1ekom.sk, +421 2 58829621.
4. V  prípade  ak  v definovanom  území  v žiadosti  o vyjadrenie  sa nachádza  nadzemná  telekomunikačná

siet',  ktorá  je  vo vlastníctve  Slovak  Telekom,  a. s. a/alebo  DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.,  je  potrebné  zo

strany  žiadatera  zabezpečit'  nadzemnú  siet'  proti  poškodeniu  alebo  narušeniu  ochraru'iého  pásma.

5. Nedodržanie  vyššie  uvedených  podmienok  ochrany  zariadení  je  porušením  povinností  podl'a  e) 68

zákona  č. 351/2011  Z. z. o elektronických  komunikáciách  v platnom  znerff.

6.  Stavebrá  môže  vyjadrenie  použit'  iba  pre  účel,  pre  ktorý  mu  bolo  vystavené.  Okrem  použitia  pre

účel  konaní  podra  stavebného  zákona  a následnej  realizácie  výstavby,  stavebník  nie  je oprávnený

poskytnuté  informácie  a dáta d'alej  rozširovat',  prenajímat'  alebo  využívat'  bez súhlasu  spoločnosti

Slovak  Telekom,  a. s.

7. V prípade  ak na Varni  definovanom  území  v žiadosti  o vyjadrenie  sa nachádza  nadzemná

telekomunikačná  siet',  ktorá  je  vo vlastníctve  Slovak  Telekom,  a. s. a/alebo  DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.,

je  potrebné  zo  strany  žiadatel'a  zabezpečit'  nadzemnú  siet' proti  poškodeniu  alebo  narušeniu

ochranného  pásma.

8. Nedodržanie  vyššie  uvedených  podmienok  ochrany  zariadenď  je  porušením  povinností  podl'a  íý 68

zákona  č. 351/2011Z.z.  o elektronických  komunikáciách  v platnom  znení.
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9. V prípade,  že žiadatel'  bude  so zemnými  prácaini  alebo  činnost'ou  z akýchkorvek  dôvodov

pokračovat'  po  tom,  ako  vydané  vyjadrenie  stratf  platnost',  je  povii'uiý  zastavit'  zemné  práce  a požiadat'

o nové  vyjadrenie.

Pred  realizáciou  výkopových  prác  je  stavebník  povinný  požiadat'  o vytýčenie  polohy  SEK  spoločnosti

Slovak  Telekom,  a. s. a DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.  na povrchu  terénu.  Vzhl'adom  k tomu,  že na Vašom

záujmovoin  úzerní  sa môžu  nachádzat'  zariadenia  iných  prevádzkovatel'ov,  ako sú napr.  rádiové

zariadenia,  rádiové  trasy,  televízne  káblové  rozvody,  týmto  upozorňujeme  žiadatel'a  na povinnost'

vyžiadat'  si obdobné  vyjadrenie  od  prevádzkovatel'ov  týchto  zariadení.

lO. 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.te1ekom.sk/vyjadrenia

Vytýčenie  bude  zrealizované  do troch  týždňov  od  podania  objednávky.

11. Stavebník  alebo  ním  poverená  osoba  je  povinná  bez  obl'adu  na vyššie  uvedené  body  dodržat'  pri

svo5ej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Stavebník  môže  vyjadrenie  použit'  iba  pre  účel,  pre  ktorý  mu  bolo  vystavené.  Okrem  použitia  pre

účel  konaní  podra  stavebného  zákona  a následnej  realizácie  výstavby,  žiadatel'  nie  je oprávnený

poskytnuté  informácie  a dáta d'alej  rozširovat',  prenajímat'  alebo  využívať  bez súhlasu  spoločnosti

Slovak  Telekom,  a.s.

13. Stavebrffka  zároveň  upozorňujeme,  že v prípade  ak plánuje  napojit'  nehnutel'nost'  na verejnú

elektronickú  komunikačnú  siet'  úložným  vedením,  je  potrebné  do projektu  pre územné  rozhodnutie

doplnit'  aj telekomunikačnú  prípojku.

14. Poskytovatel'  negarantuje  geodetickú  presnost'  poskytnutých  dát,  Poskytnutie  dát v elektronickej

forme  nezbavuje  žiadatera  poviru'iosti  požiadat'  o vytýčenie.

15.  Prílohy  k vyjadreniu:

a Všeobecné  podmienky  ochrany  SEK

a Situačný  výkres  obsahujúci  záujmové  územie  žiadatel'a

Dôležité  upozornenie:  Od 1.1.2017  v e) 67e ods.  1 zákona  č. 351/2011  Z. z. o elektronických

komunikáciách  sa zavádza  povinnost',  aby  všetky  novopostavené  budovy  a budovy,  ktoré  prechádzajú

stavebnými  úpravami  vnútorných  rozvodov,  na ktorých  uskutočnenie  je  potrebné  stavebné  povolenie,

boli  vybavené  vysokorýcblostnou  íyzickou  infraštruktúrou  v budove  a prístupovým  bodom  k  nej.

Všeobecné  podmienky  ochrany  SEK

1. V  prípade,  že zámer  stavebníka,  pre  ktorý  podal  uvedenú  žiadost',  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  zabezpečit':

a Ochranu  alebo  preloženie  sietí  v zmysle  konkrétnych  podrnienok  určených  zamestnancom  Slovak

Telekom,a.  s.

a Vypracovanie  projektovej  dokumentácie  v  prípade  potreby  premiestnenia  telekomunikačného

vedenia

a Odsúblasenie  projektovej  dokumentácie  v  prípade  potreby  premiestnenia  telekomunikačného

vedenia

V  lokalite  predmetu  Vašej  žiadosti  je  oprávnený  vykonávat'  práce  súvisiace  s preložením  sietí  (alebo

vybudovanítn  telekomunikačnej  prípojky)  iba  zmluvný  partner:

Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911242212
'[JPOZORNENIE:  V káblovej  iyhe  sa môže  nachádzat'  viac  zariadení  (káble,  potrubia)  s rôznou

funkčnost'ou.

2. Pri  akýchkorvek  prácach,  ktorými  môžu  byt'  ohrozené  alebo  poškodené  zariadenia,  je  žiadater
povinný  vykonat'  všetky  objektívne  účinné  ochranné  opatrenia  tým,  že zabezpečí:

* Pred  začatím  zemných  prác  vytýčenie  a vyznačenie  polohy  zariadení  priamo  na povrchu  terénu,

a Preukázaterné  oboznámenie  zamestnancov,  ktorí  budú  vykonávat'  zemné  práce,  s vytýčenou  a

vyznačenou  polohou  tohto  zaňadenia  a tiež  s podmienkarni,  ktoré  boli  na jeho  ochranu  stanovené

o Upozornenie  zamestnancov  vykonávajúcich  zemné  práce  na  možnú  polohovú  odchýlku  *  30 cm

skutočného  uloženia  vedenia  alebo  zariadenia  od  vyznačenej  polohy  na povrchu  terénu

a Upozornenie  zamestnancov,  aby pri  prácach  v rniestach  výskytu  vedení  a zariadení  pracovali  s

najväčšou
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opatrnost'ou  a bezpoinienečne  nepoužívali  nevhodné  náradie  (napr.  hÍbiace  stroje)

a Aby  boli  odla]é  zariadeiía  riadne  zabezpečené  proti  akéinukol'vek  ohrozeniu,  krádeži  a poškodeniu

vo  vzdia1enosti1,5  m na každú  stranu  od  vyznačenej  polohy  zariadenia

* Zhutnenie  zei'niny  pod  káblami  pred  jeho  zakrytím  (zasypaú'n)

a Bezodkladné  oznámenie  každého  poškodenia  zariadenia  na telefónne  číslo  0800123777

a Overenie  výškového  uloženia  zariadenia  ručnýrni  sondami  (z  dôvodu,  že  spoločnost'  Slovak

Telekom,  a. s. a DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.  nezodpovedajú  za zmeny  priestorového  uloženia  zariadenia

vykonané  bez  ich  vedomia)

ťJPOZORNENIE:  V prípade,  že počas  výstavby  je  potrebné  zvýšit',  alebo  znížit'  krytie  tel.  káblov  je

toto  možné  vykonat'  len  so súhlasoin  povereného  zamestnanca  ST.

3. V pňpade  požiadavky  napojenia  lokality,  resp.  objektu,  na VSST  (verejná  siet' ST)  je  potrebné  si

podat'  žiadost'  o určenie  bodu  napojenia,  (www.telekom.sk).

4. Ziadame  dodržat'  platné  predpisy  podra STN  73 6005 pre pňestorovú  úpravu  vedení  v plnom

rozsahu.

Obec  Miloslavov  vydala  pod  č. ŽP-547l-lO527/202l/OR  ako  vecne  príslušný  orgán  na konanie  podl'a

fi 27 ods.l písm.c) zákona č.137/2010  Z. z. o ovzduší,  po preskúmaní  žiadosti  vydala  dňa 11.10.2021

podra 8, 17 ods.l písm.  a) zákona  oovzduší  povolenie  na stavbu  malého  zdroja  znečist'ovania

ovzdušia:

- l ks krbová  vložka  zaústená  do kornínového  telesa  Schiedel  DN  200  s výškou  +5,380  m nad  :J= O,OOm

podlahou  l. N.P. ktorá  sa bude  nachádzat'  v Prestavbe  a prístavby  chaty  na parc.  č. 187/13  a 187/14  k.

ú. Miloslavov.

Podrnienky  súhlasu  :

l. Preukázat'  v kolaudačnom  konaní  vykonávacím  projektoin  (rez,  pohl'ad)  odvádzanie  znečist'ujúcich

látok komínovým  telesom  nad úroveň  strechy  s ústím  min.  5,380  m nad terénom,  v súlade  so

schválenou  projektovou  dokumentáciou.

2. Maximálne  obmedzit'  pri realizácii  stavby  znečist'ovanie  ovzdušia  sekundárnou  prašnost'ou

vznikajúcou  pri  stavebných  prácach  a preprave  materiálu.  Zariadenia,  v ktorých  sa manipuluje  s

prašnýrni  látkami  zakapotovat'.

0  d ô v o d n e n ie

Stavebník  Ján Polák  a Monika  Poláková,  029  64 0ravská  Jasenica  387  v zastúpení:  Silvia  Gyurcsiová,

Hálova  20,  851 01 Bratislava  podal  dňa  20.10.2021  návrh  na vydanie  stavebného  povolenia  na zmenu

dokončenej  stavby,,Prestavba  a prístavba  chaty"  na pozemku  parc.  č. 187/13,14  v k. ú. Miloslavov  v

zmysle  zákona č. 50/1976 Zb. E3 58 a 139b,  ods.  (5).

Stavebník  svoju  žiadost'  doložil  projektovou  dokumentáciou  prístavby,  situáciou  umiestnenia

pďstavby,  kolaudačným  rozhodnutím  stavby,  ku  ktorej  sa povol'uje  prístavba,  vyjadrením  SPP, a.s.,

ZSDis  a. s., Telekom  a. s., súhlasom  na výstavbu  MZZO.

Stavebný  úrad  v uskutočnenom  stavebnom  konaní  č. SU-5770-1l640/202l/Me  zo dňa 19.11.2021

preskúmal  predloženú  žiadost'  o stavebné  povolenie  z hl'adísk  uvedených  v ustanovení  e) 62 ods.4

stavebného  zákona,  prerokoval  ju  s 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  spma požiadavky  určené  v  e) 47 stavebného  zákona  o požiadavkách  na

výstavbu.3V  pňebehu  stavebného  konania  nenašiel  stavebný  úrad  také  dôvody,  ktoré  by bránili

povoleniu  stavby.

Dôvody,  ktoré  viedli  k  zamietnutiu  námietok  účastníkov  konania,  sú:

- neboli.

Správny  poplatok  v zmysle  zákona  č. 145/1995  Z. z. o správnych  poplatkoch  bol  uhradený  na účet

obce  Miloslavov  vo  výške  50,00  e.
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Poučenie

Podl'a  ust. {53  zák. č. 71/1967  Zb.  o správnom  konaní  je  možné  proti  tomuto  rozhodnutiu  podat'

odvolanie  na Okresný  úrad  Bratislava,  Odbor  výstavby  a bytovej  politiky,  oddelenie  štátnej  stavebnej

správy,  Tomášiková  46, 832  05 Bratislava  prostredníctvoin  tunajšieho  úradu,  a to v lehote  15  dní  odo

dňa  doručenia  rozhodnutia.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s % 69 ods. 2 stavebného zákona musí
byt'  vyvesené  na  úradnej  tabuli  obce  Miloslavov  a posledný  deň  tejto  lehoty  je  dňom  doručenia.

Vyvesené  dňa:
2 2. DEa 202a1

odtlačok  úradnej  pečiatky  a

oprávnenej  osoby  vyhlášku  zverejnit'

Príloha:  situácia  v mierke  1 :200

Rozhodnutie  sa doručí:

Ján  Polák  a Monika  Poláková,  029  64 0ravská  Jasenica  387  (stavebník)

Silvia  Gyurcsiová,  Hálova  20,  851 0I  Bratislava  (splnomocnenec)

Ing.  Peter  Neilinger,  NV-projekt,  s.r.o.,  Vel"koblahovská  cesta  69/27,  929  01 Dunajská  Streda,  IČO: 46

780  556  (projektant)

Ing.  Ondrej  Sova,  Rumančekova  22,  821 0l  Bratislava  (stavebný  dozor)

Známym  aj neznámym  právnickým  a fyzickým  osobám  - všetkým  účastnďkom  podl'a  e)61 ods. 4

stavebného  zákona,  ktorých  vlastnícke  a iné  práva  môžu  byt'  realizáciou  stavby  priamo  dotknuté
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