
OBEC  MILOSLAVOV
Radničné  námestie  181/1,  900  42 Miloslavov

Č.j.SÚ-4337-47  96/2022/Me V  Miloslavove  30.05.2022

ROZHODNUTIE

Obec Miloslavov,  ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podl'a % 117 ods.l zákona č.50/1976 Zb.
o územnom  plánovani  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov  (stavebný  zákon),  v spojení
s 'q 5 písm.a)  zákona  č.608/2003  Z.z.  o štátnej  správe  pre  územné  plánovanie,  stavebný  poriadok
a bývanie  a o zmene  a doplnení  zákona  Č.50/1976  Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku

v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného konania, podl'a ustanovení 637, e) 39, % 39a
ods.1,2 stavebného zákona vspojení  s % 4 vyhl.MŽP  SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
nieldoré ustanovenia stavebného zákona a podra g6 26 ods. 1 a gq 46, 47 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom  konaní  v znení  neskorších  predpisov  (správny  poriadok)  vydáva

rozhodnutie  o umiestnení  stavby  :

,,FTTH  SC KBV  LZ  ST  AV"

verejnou  vyhláškou

miesto  stavby  : na pozemkoch:

- parc.  č. 135/165,  520/33,  520/18,  520/17,  520/16,  135/164,  135/433,  135/215,  135/248,  1055,

k. ú. Miloslavov,

- parc.  č. 1056/20,  1056/17,  1056/24,  1056/5,  1056/9,  1056/10,  1056/23,  1056/4,  1056/3,  1060,

k. ú. Nové  Košariská

navrhovaterovi  : Slovak  Telekom,  a.s.,  Bajkalská  28, 817  62 Bratislava,  IČO: 35 763 469

účel stavby : inžinierska  stavba - podl'a % 43a ods.3 písm. h) stavebného zákona

Stručný  popis  stavby  :

Ciel'om  navrhovanej  investície  je vybudovanie  optickej  prípojky,  rozšírenie  verejnej  elektronickej

telekomunikačnej  siete  (VEKS)  pre  investora  a telekomunikačného  operátora.

Predmetom  stavby  je  výstavba  -  uloženie  multirúr.  Do  položenej  multiťry  budú  následne  zafúknuté

optické  vlákna.

Trasa  pasívnej  optickej  siete  pozostáva  z prirnárnej  a sekundámej  časti.  V  našom  projekte  riešime

sekundárnu  čast' optickej  siete.  Od PODB  povedie  sekundárna  čast' siete,  ktorá  bude  napájat'

novostavbu.  PODB  je  pasívny  optický  distribučný  bod,  vonkajšia  plastová  skriňa  rozmerov

1600x550x350mm  (VxŠxH).  PODB  bude  uiestnené  na takom  mieste,  aby sa zabránilo  jeho

poškodeniu  a obmedzeniu  občanov.  Od  PODB  povedie  sekundárna  čast'  siete,  ktorá  bude  ukončená

v navrhovanom  objekte  v chodbovom  rozvádzači  ChPODB.

Trasa  sekundárnej  optickej  siete  začína  v existujúcom  PODB  na parc.  č. 135/165,  k. ú. Miloslavov.

Bude  pokračovat'  novým  výkopom  v zeleni.  Do  nového  výkopu  sa položia  multirúry  DB  7x12/8  a DB

24x7/4.  Výkop  bude  končit'  na parc.  č. 1056/20,  k. ú. Nové  Košariská.  Výkopy  budú  realizované

v zeleni.  Výkopy  budú  následne  zasypané  a uvedené  do pôvodného  stavu.

Základná  charakteňstika  rninikábla:

- 6 elementová  konštrukcia  (trubičky  s vláknami  vyplnené  gélom,  resp.  výplne)

- l páracie  lanko  -  polyamidový  plášt'

- Nominálny  priemer  6,1 mm  Minikábel  sa zafukuje  do mikrotrubiek  s minimálnym  vnútorným

priemerom  8mm  (napr.  10/8mm,  12/8mm,  12/10mm).
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Kňžovanie  pod  komunikáciou,  spevnenými  plochami  bude  vykonané  riadeným  pretlakom  s uložením

HDPE  trubiek  do plastových  chráničiek  bez  poškodenia  povrchu.

V  prípade,  že sú v mieste  kňžovania  uložené  iné  podzemné  siete,  ktoré  by  mohli  byt'  pri  podvftavaní

poškodené,  alebo  podvttanie  klasickými  prostriedkarni  nie  je  z hl'adiska  twdosti  zeminy  možné,  môže

byt'  križovanie  vykonané  prekopanírn,  ale len za súhlasu  prevádzkovatel'a  komunikácie.  V prípade

nesúhlasu  prevádzkovatera  komunikácie  s prekopar  bude  musiet'  byt'  na podvftanie  použitá  iná

technológia,  napr.  mikrotunelovanie.  Kňžovanie  miestnych  a účelových  komunikácií  s upraveným

pevným  povrchom  bude  vykonané  podvftaním  alebo  prekopaním  podl'a  možnosti  dodávatera

a prístupnosti  terénu  s minimálnym  obmedze  prevádzky.  Porušený  povrch  komunikácií  a chodníka

b ude  po výstavbe  uvedený  do pôvodného  stavu.  V  zastavanom  území  budú  HDPE  rúry  chránené  pred

mechanickým  poškodením  zákrytovou  doskou  avcelom  priebehu  vyznačené  výstražnou  fóliou

oranžovej  farby.  Pri križovaní  iných  podzemných  inžinierskych  sietí a v  súbehu  s nimi  bude

rešpektovaná  priestorová  norma  STN  73 6005  a požiadavky  ich  správcov.

Pri  realizácii  predrnetnej  stavby  sa bude  realizovat'  výkop  vo vzdialenosti  min.  2,5 a max.  3,0 m

súbežne  s cestou  In. triedy  č. 1054.  Stavba  nebude  mat'  negatívny  vplyv  na cesty,  nebude  obmedzená

doprava  a všetky  úpravy  zelene,  spevnenej  plochy  atd'. sa po realizácii  musia  uviest'  do pôvodného

stavu.

Realizácia  stavby  nebude  mat'  negatívny  vplyv  na životné  prostredie  v oblasti  výstavby.  V  rámci

výstavby  nedôjde  k výrubu  stromov  ani vzácnych  krovín.  Výkopy  okolo  drevnatých  porastov  budú

realizované  ručne.  Výkopy  budú  realizované  z väčšej  časti  v nespevnenom  povrchu  o šírke  25 cm

a híbke 60 cm  v zmysle  predpisov  Slovak  Telekom,a.s.

Počas  výstavby  môže  dôjst'  aj k  búraniu  asfaltových  a betónových  plôch.  Prebytok  zeminy  a vybúrané

bitúmenové  zmesi  a betón,  ako i odpady,  ktoré  vznikajú  stavebnou  činnost'ou,  sú odpadom,  ktorý

dodávater  odvezie  na riadenú  skládku.

Pred  zahájením  prác  budú  všetky  siete  apodzemné  vedenia  vytýčené.  Pred  začatím  vlastných

stavebných  prác  je  potrebné  identifikovat'  všetky  podzemné  a nadzemné  vedenia  a inžinierske  siete

a riadit'  sa bezpečnostnými  predpismi  pri  prevádzaní  stavebných  prác  v ich  blízkosti.

Projektovaná  trasa  je  znázornená  na polohopisných  výkresoch  N.l.

Celková  dÍžka  výkopov  bude  približne  449  m.

Stavebník je poviiu'iý majetkoprávne sa vysporiadat' v zmysle í3 66 ods. 5) zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických  komunikáciách  v znení  neskorších  predpisov:  yy  Ak  je vlastník  alebo  u'rjvatel'

nehnuíernosti  v dôsledku  výkonu  práv  podniku  podl'a  odseku  1 obmedzený  v obvyklom  užívaní

nehnuíernosti,  má  právo  na  jednorazovú  primeranú  náhradu  za nútené  obmedzenie  užívania

nehnutel'nosti.  Nárok  na  jednorazovú  náÍiradu  si  musí  vlasíník  neÍmuternosti  uplatnit'

v príslušnom  podniku  do jedného  roka  odo  dňa,  ked'  sa dozvedel  o skuíočnosíi,  že došlo  k vzniku

núteného  obmedzenia  užívania  nehtuternosti,  najneskôr  však  do troch  rokov  odo dňa, ked'

kvzniku  núteného  obmedzenia  užívania  nehtiuíel'nosti  došlo.  Ak  sa  podnik  avlasítík

nehnutel'nosíi  na výške  primeranej  náhrady  nedohodú,  je  každý  z nich  oprávnený  podat'  sMu

návrli  na  rozhodnuíie  do šiestich  mesiacov  odo  dňa  uplaínenia  si  nároku  v príslušnom  podniku,"

A)  PRE  UMIESTNENIE  ST  AVBY  SA  URCUJU  TIETO  PODMIENKY  :

1 / Stavba  sa urniestňuje  podra  overenej  projektovej  dokumentácie  stavby  pre  územné  rozhodnutie,

vypracovanej  v02/2022  zodpovedným  projektantom:  autor.  stav.  inž. Ing. Peter  Musil,  reg.č.

0666*A*2-3,  overenej  v územnom  konaní,  ktorá  tvorí  neoddeliternú  súčast'  tohto  rozhodnutia.

Stavba  sa umiestňuje  tak,  ako  je  to zakreslené  vo výkrese  č. N.O -  Celková  situácia  na podklade

katastrálnej  mapy,  ktorý  tvorí  neoddelitel'nú  súčast'  tohto  rozhodnutia.

2 / Stavebník  sa nesrnie  odchýliť  od schválenej  dokumentácie.  Každú  zmenu  umiestnenia  stavby  nie  je

možné  uskutočnit'  bez  predchádzajúceho  odsúhlasenia  na stavebnom  úrade.

3 / V zmysle  zákona  č. 351/2011  Zb.  z. o elektronických  komunikáciách  je uvedená  stavba  stavbou

verejnej telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podl'a % 56 písm. b) stavebného zákona stavebné
povolenie  ani ohlásenie  nevyžaduje  - ,,Stavebné  povolenie  ani ohlásenie  sa nevyžaduje  pri

nadzemných  a podzemných  vedeniach  elektrorúckých  komunikačných  sietí, wátane  oporných  a
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vytyčovacích  bodov".  Na  základe  vyššie  uvedeného  je možno  so stavbou  začat'  po nadobudnutí

právoplatnosti  tohto  rozhodnutia,  ktorú  potvrdí  stavebný  úrad  v záhlaví  tohto  rozhodnutia.

4 / Stavba  bude  uskutočnená  dodávatel'ským  spôsobom.  Zhotoviter stavby  bude  stavebnému  úradu

oznámený  do 15 dní  od ukončenia  výberového  konania.

5 / Stavebník  je povinný  písomne  oznámit'  listom  tunajšiemu  stavebnému  úradu  termín  začatia

stavebných  prác.

6 / Stavebník  je poviru'iý  na viditernom mieste  stavbu  označit'  štítkom  "Stavba  povolená"  s týrnito

údajmi  : názov  stavby;  meno  stavebníka;  názov  zhotovitera; meno  koordinátora  bezpečnosti

práce;  kto  a kedy  stavbu  povolil;  termín  začatia  a dokončenia  stavby

7 / So stavbou  možno  začat'  až po  nadobudnutí  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia.

8/ Stavebník  je  povinný  pred  začatím  stavby  požiadat'  majitel'ov  podzemných  inžinierskych  sietí

o ich  presné  vytýčenie  a počas  výstavby  rešpektovat'  jestvujúce  inžinierske  siete  a dodržiavat'

ich  ochranné  pásma  v zmysle  príslušných  platných  predpisov  a noriem.

9 / Stavebník  je  poviru'iý  zabezpečit'  počas  realizácie  stavby  vytvorenie  takých  opatrení,  ktorými  bude

minirnalizovaný  negatívny  vplyv  stavby  na okolie  a na životné  prostredie.  Odpad  vzniknutý  pri

realizácii  stavby  bude  odvážaný  na riadenú  skládku,  zemina  z výkopov  káblovej  ryhy  bude  použitá

na jej spätný  zásyp.  Pre skladovanie  stavebného  materiálu  budú  používané  iba vopred  určené

plochy.  Stavenisko  musí  mat'  zabezpečený  odvoz  alebo  likvidáciu  odpadu.

10 / Stavebník  je  povinný  dbat'  na to, aby  pri  uskutočňovaní  stavby  nedošlo  k spôsobeniu  škody  na

cudzích  nehnuternostiach  a majetku.  Je povinný  počas  realizácie  stavby  zabezpečit'  vytvorenie

takých  opatrení,  ktorými  bude  minimalizovaný  negatívny  vplyv  stavby  na okolie  a na životné

prostredie.  Stavebník  je povinný  počas  výstavby  udržiavat'  čistotu  na stavbou  znečistených

verejných  komunikáciách  a verejných  priestranstvách  a dokončovanie  stavby  zabezpečit'  bez

porušenia  plynulosti  cestnej  a pešej  premávky.

11 / Pri  uskutočňovaní  stavby  musia  byt'  dodržané  ustanovenia  vyhlášky  Ministerstva  práce,  sociálnych

vecí  a rodiny  SR č.147/2013  Z.z.  v znení  neskorších  predpisov,  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  činnosť.

12 / V  prípade  nálezu  kultúrne  cenných  predmetov,  detailov  stavby  alebo  chránených  častí  prírody  ako

i archeologických  nálezov,  tento  nález  ihned'  ohlásit'  stavebnému  úradu  alebo  príslušnému  orgánu.

13 / Stavenisko  musí  byt'  zabezpečené  pred  vstupom  cudzích  osôb na miesta,  kde môže  dôjst'  k
ohrozeniu  života,  a to prípadne  aj úplným  ohradenírn

14 / Stavebník  je  povinný  mat'  na stavbe  overený  projekt  stavby,  právoplatné  územné  rozhodnutie  o

umiestnení  stavby  a o stavbe  musí  byt'  vedený  stavebný  denník.

15 / Stavebník  bude  mat'  zariadenie  staveniska  a stavebný  materiál  uložený  na pozemkoch,  ku  ktorým

má  vlastnícke  alebo  iné  právo.

16 / Po celú  dobu  výstavby  musia  byt'  zabezpečené  podmienky  pre  výkon  štátneho  stavebného  dohl'adu

a vykonávaný  autorský  dozor  projektanta.

17 / Stavebník  je povinný  zabezpečit',  aby  počas  realizácie  stavby  nedošlo  k zasahovaniu  do

vlastníckych  alebo  iných  práv  dotknutých  právnických,  alebo  fyzických  osôb.  V prípade

potreby  stavebníka  vstupovat'  na cudzie  pozemky  je  stavebník  povinný  zabezpečit'  písomnú

dohodu  s jeho  vlastníkmi.

18 / Stavebrú  je  povinný  zabezpečit'  dodržiavanie  čistoty  a poriadku  v okolí  stavby,  počas  realizácie

stavby  tak,  aby  nebola  narušená  pohoda  bývania  v okolí  stavby.

19 / Stavebník  je povinný  zabezpečit'  pravidelné  čistenie  komunikácií  v bezprostrednom  dotyku

riešeného  územia,  tak  aby  neboli  staveniskovou  dopravou  znečist'ované  resp.  trvalo  poškodené.

20 / Stavebník  je povinný  zlikvidovat'  zariadenie  staveniska  do  15 dní po ukončení  výstavby  a

preberacieho  konania.

21 / Vprípade,  že pri  realizácii  dôjde  k zvláštnemu  užívaniu  verejného  priestranstva,  je potrebné

požiadat'  tunajší  úrad  o povolenie  na zvláštne  užívanie  komunikácie  (rozkopávkových  prác)

vzmysle fi 8 ods. l zákona č. 135/1961 Zb. opozemných komunikáciách vznení neskorších
predpisov,  a to spravidla  4 týždne  vopred.

B)  PODMIENKY  VYPLÝV  AJÚCE  ZO  ST  ANOVÍSK  DOTKNUTÝCH  ORGÁNOV  :
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l. Okresný  úrad  Senec-odbor  starostlivosti  o životné  prostredie-úsek  odpad.  hospodárstva  , č.j. OU-

SC-OSZP-202l/O15346-OO2  zo dňa  20.10.2021  :

- nemá  námietky  k predmetnej  žiadosti  za dodržania  nasledovných  podmienok:

@ Držiter  odpadu  je povinný  uplatnit'  hierarchiu  odpadového  hospodárstva  ustanovené  v e) 6

zákona  č 79/2015  Z.z.  o odpadoch,

*  Držitel'  odpadu  je povinný  správne  zaradit'  odpad  alebo  zabezpečit'  správnost'  zaradenia

odpadu  vsúlade  sVyhláškou  MŽP SR č. 365/2015  Z.z.,  ktorou  sa ustanovuje  Katalóg

odpadov,

*  Odpady  sa môžu  uložit'  len na riadenú  skládku  prevádzkovanú  na základe  rozhodnutia

príslušného  orgánu  štátnej  správy  v odpadovom  hospodárstve,

*  Skladovanie výkopovej  zeminy tak ako je uvedené v 43 ods. 18) zákona o odpadoch je možné
len  na základe  súhlasu  príslušného  orgánu  štátnej  správy  odpadového  hospodárstva  v súlade  s

g97 ods.  l)  písm.  v) zákona  o odpadoch,

*  Priestory slúžiace na zhromažd'ovanie odpadov musia spíňat' požiadavky ustanovené % 8
Vyhlášky  MŽP SR č. 371/2015  Z.z.,  ktorou  sa vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona

o odpadoch.

Toto vyjadrenie  sa v zmysle fl 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely
územného  konania  podra  zákona  č. 50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení

neskorších  predpisov,  nenahrádza  povolenie,  súhlas  a nie  je  rozhodnutím  podl'a  predpisov  o správnom

konaní.

2. Okresný úrad Senec-odbor starostlivosti  o životné  prostredie-úsek ochrany píody  a kra.iiny «.,í.
OU-SC-OSZP-202l/Ol5332-002  zo dňa  13.10.2021:

1. Stavba  sa nawhuje  umiestnit'  v území,  pre  ktoré  platí  prvý  stupeň  ochrany  v rozsahu  ustanovení  S,

12 zákona

2. Realizácia  stavby  nepredstavuje  činnost'  podl'a  zákona  v území  zakázanú.

3. Navrhovanou  stavbou  nebudú  dotknuté  záujmy  územnej,  druhovej  ochrany  ani ochrany  drevín

a nevyžaduje  si vydanie  predchádzajúceho  súhlasu  osobitným  rozhodnutím  orgánu  ochrany  prírody

a krajiny.

4. Vprípade  výkopových  prác  vblízkosti  drevín  je potrebné  postupovat'  vzmysle  STN  83 7010

Ocmana  prírody  -  ošetrovanie,  udržiavanie  a ochrana  stromovej  vegetácie,  bod  4.1 pri  stavebných

prácach  sa drevina  chráni  celá  (koruna,  laneň,  koreňová  sústava)  pred  poškodenírn.  Pri  používaní

stavebných  mechanizmov,  nástrojov  a pomôcok  sa musí  dbat'  na minimalizáciu  poškodenia  drevín.

V  zelenom  páse  ukladat'  potrubia  a káble  vo vzdialenosti  1,5 m od osi stromov.  Výkopové  práce

v blízkosti  stromov  a kríkov  sa budú  uskutočňovat'  ručne  s dôrazom  na ochranu  ich  koreňových

systémov.  Činnost'ou  nepoškodit'  lanene  existujúcich  drevín.  Narušené  trávnaté  porasty  budú  upravené

do pôvodného  stavu  s opätovným  zatrávnením.

3. Okresný  úrad  Senec-odbor  starostlivosti  o životné  prostredie-úsek  štátnej  vodnej  správy,  č.j. OU-

SC-OSZP-202l/Ol5697-002  zo dňa22.10.2021:

Navrhovaná  investícia  je z Madiska  ochrany  vodných  pomerov  možná  za splnenia  nasledovných

podrnienok:

l./  Návrh  zástavby  v danej  lokalite  musí  byt'  v súlade  s platným  Územným  plánom  obce  Miloslavov

2./ Ustanovenia  zákona  č.364/2004  Z.z.  ovodách  aozmene  zákona  SNR  č.  372/1990  Zb.

o prieshipkoch  v znení  neskorších  predpisov  (vodný  zákon),  ust.  vyhlášky  MŽP SR  č.556/2002  Z.z.

o vykonávaní  niektoiých  ustanovení  vodného  zákona,  spolu  súvisiace  právne  predpisy  a technické

normy.

3./  Pri  umiestňovaní  a realizácii  stavby  žiadame  rešpektovat'  jestvujúce  inžinierske  siete,  vodáresnké

zdroje,  prírodné  liečivé  zdroje,  vodné  toky  a nádrže  aich  ochranné  pásma,  resp.  zohl'adnené

požiadavky  ich  vlastníkov  a prevádzkovatel'ov.

4/ Vzhl'adom  k  tomu,  že sa záujmové  územie  nachádza  v chránenej  vodohospodárskej  oblasti  Žitný

ostrov,  možno  plánovat'  a vykonávat'  činnost',  len  ak sa zabezpečí  všestraruiá  ocbrana  povrchových

vôd  a podzemných  vôd  a ocmana  podmienok  ich tvorby,  výskytu,  prirodzenej  akumulácie  vôd

a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodržat' podrnienky e) 31 a % 39 vodného zákona a zákona č.
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305/2018  Z.z.  o chránených  oblastiach  prirodzenej  akumulácie  vôd  a o zmene  a doplnení  niektorých

zákonov  -  a to najmä:

- V  zmysle  S, 3 zákona  č. 305/2018  Z. z. o chránených  oblastiach  prirodzenej  akumulácie  vôd

a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  obmedzenia  činností  sú:

Ods.  l) vcmánenej  vodohospodárskej  oblasti  možno  plánovat'  avykonávat'  čiiu'iost',  len ak sa

zabezpečí  účinnejšia  ochrana  povrchových  vôd  a podzemných  vôd,  ochrana  podmienok  ich  tvorby,

výskytu,  pňrodzenej  akumulácie  a obnovy  zásob  povrchových  vôd  a podzemných  vôd.

Ods. 2) vchránenej  vodohospodárskej  oblasti  musia  byt'  hospodárske  záujmy,  výrobné  záujmy,

dopravné  záujmy  a iné  záujmy  zosúladené  s požiadavkarni  podra  odseku  1 a musia  byt'  premietnuté

v koncepciách  rozvoja  územia  a v územnoplánovacej  dokumentácii.

Toto  vyjadrenie  nie  je  rozhodnutím  v správnom  konaní  a nenahrádza  povolenie,  ani  súhlas  orgánu

štátnej vodnej správy vydávané podra vodného zákona a podl'a % 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách  a o zmene  zákona  SNR  č. 372/1990  Zb. o pňestupkoch  v znení  neskorších  predpisov

(vodný  zákon)  sa považuje  za záväzné  stanovisko.  Podra  e) 140b  zákona  č. 50/1976  Zb.  o územnom

plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov  je obsah  záväzného  stanoviska  pre

správny  orgán  v konaní  podl'a  tohoto  zákona  záväzný.

4.  Okresný  úrad  Senec-pozemkový  a lesný  odbor,  č.j.OU-SC-PLO-2022/OO5716-OO2  zo  dňa

08.03.2022:

Okresný  úrad  Senec,  pozemkový  a lesný  odbor,  úsek  ochrany  pornohospodárskej pôdy  sa nevyjadruje

k pozernkom  vedených  v druhu  pozemku,,Zastavaná  plocha  a nádvorie"  a,,Ostatná  plocha".

Zároveň  oznamujeme,  že pred  realizáciou  stavby  treba  požiadat'  o vydanie  stanoviska  podra e) 18

zákona  č. 220/2004  Z.z.  k  použitiu  pol'nohospodárskej  pôdy  na nepol'nohospodárske  účely  na dobu

kratšiu  ako  jeden  rok,  vedenej  v registri  katastra  -  KN  C, na nepol'nohospodársky  účel  na základe  ust.

e) 18 ods.  1, 2 zákona  č. 220/2004  Z. z. o ochrane  a využívarff  pornohospodárskej  pôdy  v znení

neskorších  predpisov.

Zároveň  oznamujeme,  že v prípade  realizácie  stavby  v časovom  termíne  dlhšej  ako l rok,  je  potrebné

požiadat' o trvalé (dočasné odňatie) pol'nohospodárskej pôdy na základe ust. % 17 ods. l zák. č.
220/2004  Z. z. v znení  neskorších  predpisov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  vedenej

v registri  katastra  -  KN  C na nepornohospodárske  použitie.

5. Okresný  úrad  Senec-odbor  k"zového  ňadenia,  vyjadrenie  č. OU-SC-OKR-202l/O15439-OO2  zo dňa

14.10.2021:

Po preštudovaní  a posúdenď  dokumentácie  pre  vydanie  územného  rozhodnutia,,FTTH  SC  KBV  LZ

STAV"  Okresný  úrad  Senec  dospel  k  záveru,  že uvedená  dokiunentácia  nemusí  obsahovat'  údaje

o riešení  požiadaviek  na stavbu  z hl'adiska  civilnej  ochrany.  Z tohto  dôvodu  Okresný  úrad  Senec

súhlasí  s vydaním  územného  rozhodnutia  na stavbu,,FTTH  SC  KBV  LZ  STAV".

6. Okresný úrad Senec,  odbor cestnei dopravy apozemných  komunikácii,  vyjadrenie č. OU-SC-
OCDPK-2021/O15199-OO2  zo dňa  20.10.2021:

Po oboznámení  sa s uvedenou  dokumentáciou  ako  dotknutý  orgán  vydávame  súhlasné  stanovisko  za

dodržania  nasledujúcich  podmienok:

- Uskutočnenie  stavby  bude  možné  realizovat'  po vydaní  právoplatného  stavebného  povolenia  a

povolením  zvláštneho  užívania  cesty  a dočasným  dopravným  určením

- Organizácia  výstavby  musí  byt'  riešená  pomocou  dočasného  dopravného  značenia

- O určenie  dopravného  značenia  počas  výstavby  na ceste  nI. triedy  č. 1054  s predchádzajúcim

súhlasom  okresného  dopravného  inšpektorátu  v Senci  a Správou  ciest  BSK  treba  požiadat'  tunajší

úrad  ako  príslušný  cestný  správny  orgán.

- Pri súbehu  s cestou  III/1054  v ochrannom  pásme  cesty  (20 m od osi cesty)  je potrebné  pred

vydaním  územného  rozhodnutia  požiadat'  o výnimku  z ochranného  pásma.

7. BVS,a.s.,  vyjadrenie  č. 65432/2021/Th  zo dňa  10.11.2021  :

- umiestneniu  ,,FTTH  SC KBV  LZ  STAV"  nebudeme  mat'  námietky,  len ak budú  splnené

nasledovné  podmienky  BVS:
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l.  Akúkol'vek  stavebnú  alebo  inú  činnost'  v trase  verejného  vodovodu  a verejnej  kanalizácie,

vrátane  ich  pásma  ochrany,  je  možné  vykonávat'  len  v spolupráci  a podl'a  pokynov  príslušného

pracovníka  BVS,  Divízia  distribúcie  vody  (d'alej  len,,DDV")  (p. Hájovský,  kontakt:  0902  964

455)  a Divízia  odvádzania  odpadových  vôd  (d'alej  len  ,,DOOV")  ( p. Valek,  kontakt:  0903

557  077).

2.  Pri  akejkorvek  stavebnej  alebo  inej  činnosti,  pri ktorej  by  mohlo  dôjst'  ku  kolízii

s vodohospodárskyrni  zariadeniami  požadujeme  rešpektovat'  naše zariadenia  a ich pásma

ochrany vrátane všetkých ich zariadení asúčastí poďa % 19 zákona č.442/2002 Z.z.
o verejných  vodovodoch  a verejných  kanalizáciách.

3. V  trase  vodovodu  a kanalizácie,  vrátane  pásma  ochrany,  je  zakázané  vykonávat'  zemné  práce,

umiestňovat'  stavby  a objekty  trvalého  charakteru,  iuniestňovat'  konštrukcie  alebo  iné  podobné

zariadenia  alebo  vykonávat'  činnosti,  ktoré  obmedzujú  pďstup  k verejnému  vodovodu  alebo

verejnej  kanalizácie  alebo  ktoré  by  mohli  ohrozit'  ich  technický  stav,  vysádzat'  trvalé  porasty,

umiestňovat'  skládky,  vykonávat'  terénne  úpravy  a podobne.

4.  Z dôvodu  určenia  presnej  polohy  vodohospodárskych  zariadení  vzhl'adom  na navrhovanú

stavbu  žiadame  vytýčenie  smeru  avýšky  verejného  vodovodu,  verejnej  kanalizácie

a súvisiacich  zariadení  v teréne  podra  zákona  č. 442/2002  Z.z.  o verejných  vodovodoch

a verejných  kanalizáciách  v znení  neskorších  predpisov.  Uvedenú  službu,  resp.  žiadosť

o vytýčenie,  odponúčame  objednat'  cez podatel'ňu  BVS  na základe  objednávky  na práce

(tlačivo  nájdete  na našej  webovej  stránke  www.bvsas.sk  alebo  v kontaktných  centrách).

5. K  objednávke  na vytýčenie  existujúceho  verejného  vodovodu  alebo  kanalizácie  je potrebné

doložit'  situáciu  širších  vzt'ahov  akópiu  katastrálnej  mapy  so  zákresom  verejných

vodohospodárskych  zariaderff  v danej  lokalite.

6.  Pri  tesnom  súbehu  akrižovaní  inžinierskych  sietí  sverejnými  vodohospodárskymi

zariadeniarni  je potrebné  dodržat'  STN  73 6005 opriestorovej  úprave  vedení  technického

vybavenia,  vrátane  jej  zmien  a dodatkov.

7.  Výkopové  práce  v pásme  ochrany  vodohospodárskych  zariadenď  a pri kňžovaní  s nirni

požadujeme  vykonávat'  ručne,  v otvorenom  výkope.  Pri  zemných  prácach  je  potrebné  v plnom

rozsahu  rešpektovat'  rozvody  vodovodov  akanalizácií,  armatúry,  poklopy,  šachty,

signalizačné  zaňadenia,  prenosy,  jestvujúce  objekty  a pod.  Odkryté  miesta  na vodovodných

potrubiach  musí  pred  zásypom  skontrolovat'  príslušný  pracovník  DDV  a DOOV.

8. Zahájenie  výkopových  prác  žiadame  v dostatočnom  časovom  predstihu  nahlásit'  príslušnému

pracovníkovi  DDV  a DOOV.

9. Pri  zasahovaní  do terénu,  vrátane  zásahov  do pozemných  komunikácií  alebo  iných  stavieb

v pásme  ochrany  je  stavebník,  v záujme  ktorého  sa tieto  zásahy  vykonávajú,  povinný  na svoje

náklady  bezodkladne  prispôsobit'  novej  úrovni  povrchu  terénu  všetky  zariadenia

a pďslušenstvo  verejného  vodovodu  a verejnej  kanalizácie  majúce  vzt'ah  k terénu,  k  pozemnej

komunikácii  alebo  inej stavbe.  Tieto  práce  môže  stavebník  vykonávat'  iba so súhlasom

vlastníka  verejného  vodovodu  alebo  verejnej  kanalizácie,  prípadne  prevádzkovatel'a.

K  objednávke  na vytýčenie  existujúceho  verejného  vodovodu  alebo  kanalizácie  je  potrebné  doložit'

informatívny  zákres  GIS  BVS,  ktorý  Vám  zasielame  v prílohe.

BVS  si vybradzuje  právo  zmeny  vyjadrenia  na základe  novozistených  skutočností.

8. Západoslovenská  distribučná,a.s,  zo dňa  15.03.2022:

Spoločnost'  Západoslovenská  distribučná  súhlasí  s Vami  plánovanou  investičnou  stavbou  z hl'adiska

existujúcich  zariadení  VN  a NN  na stavbu:  FTTH  SC KBV  LZ  STAV,  Investor:  Slovak  Telekom,

a.s.  Bajkalská  28,  817  62 Bratislava  za týchto  podmienok:

l. Nakol'ko  vo Vami  navrhovaných  trasách  stavby  optickej  siete  dochádza  ku križovaniu

a súbehu  s VN  distribučným  káblovým  a s miestnym  distribučným  NN  káblovým  vedením

žiadame  dôrazne  dodržanie  nižšie  uvedených  podmienok.

2. Ziadame  rešpektovat'  všetky  energetické  zariadenia  v majetku  spoločnosti  Západoslovenská

distribučná,a.s.  (silové aj oznamovacie) a dodržat' ich ochranné pásma podl'a % 43 zákona
č.251/2012  Z.z.  o energetike  a jeho  noviel.

3. Pred  realizáciou  zemných  prác  je  stavebník  povinný  požiadat'  spoločnost'  Západoslovenská

distribučná  o zakreslenie  existujúcich  elektroenergetických  zariadení  a to prostredníctvom  on-
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line  aplikácie  littps://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geopoital  alebo  písomnou  žiadost'ou

zaslanou  na Tím  správy  energetických  zariadení  VN  a NN,  adresa  miestne  príslušného  tímu,  (pre

vytýčerňe  VN  a NN  elektroenergetických  zariadení)  a Tím  správy  sietí  VVN,  Čulenova  č. 3, 816

47  Bratislava  (pre  vytýčenie  zariadení  VVN).

4. Požadujeme  dodržanie  ochranného  pásma  všetkých  VVN,  VN  a NN  vedení  definovaných  podra
g43 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  prácarni  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 NN  vedení.

5. Stavebník  je  povinný  zrealizovat'  stavbu  podl'a  odsúhlasenej  projektovej  dokumentácie  tak,  aby

nedošlo  poškodeniu  alebo  ohrozeniu  prevádzky  e1ektroenergetických  zariadení  spoločnosti

Západoslovenská  distribučná.

6. Pri križovaní  a súbehu  zariadení  budovaných  v rámci  horeuvedenej  stavby  s distribučnýrni

siet'ami  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s. dodržiavat'  ustanovenia  normy  SIN  73

6005.

7. Pred  začatím  zemných  prác  na energetických  zariadeniach  budovaných  v tejto  stavbe  je  potrebné

v navrhovaných  trasách  požiadat'  o presné  vytýčenie  a identifikovanie  káblov  patriacich

spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s.

8. Zemné  práce  - pri križovaní  a súbehu  zariadení  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s. -

požadujeme  vykonávat'  so zvýšenou  opatrnost'ou  - ručným  spôsobom.  Pň  prácach  dodržiavat'

bezpečnostné  predpisy  a ustanovenia  príslušných  SIN.

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.

Toto  stanovisko  nenahrádza  vyjadrenie  vlastníka/spo1uv1astníka  pozemku  Západoslovenská

distribučná/Západos1ovenská  energetika,  a.s.

Toto  záväzné  stanovisko  k investičnej  činnosti  pre  líniovú  stavbu  neslúži  ako  podklad  k vydaniu

územného  rozhodnutia  a stavebného  povolenia.

9. SPP-Distribúcia,a.s.,  č.j.TD/NS/074l/2021/Gá  zo dňa  29.10.2021  :

Súblasí  s umiestnením  vyššie  uvedenej  stavby  za dodržania  nasledovných  podmienok:

VŠEOBECNÉ  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  zabezpečí  vypracovanie  projektovej  dokumentácie  pre  účely  stavebného  konania  alebo

pre  konania  podra  iných  právnych  predpisov,  podra  podmienok  uvedených  v tomto  vyjadrení,

- stavebník  je povinný  pred  začatím  stavebného  konania  predložit'  projektovú  dokumentáciu  pre

účely  stavebného  konania,  alebo  pre  konanie  podl'a  iných  právnych  predpisov,  na posúdenie  SPP-

D,

- Vprojektovej  dokumentácii  pre  účely  stavebného  konania  alebo  pre  konanie  podl'a  iných

predpisov,  požadujeme,  aby  stavebník:

*  rešpektoval  a zohl'adnil  existenciu  plynárenských  zariaderff  a/alebo  pri ochranných  a/alebo

bezpečnostných  pásiem;

*  pri  súbehu  a križovaní  navrhovaných  vedení  s existujúcimi  plynárenskými  zariadeniami  dodržal

minimálne  odstupové  vzdialenosti  v zmysle  STN  73 6005  a TPP  906  0l;

*zabezpečil  vypracovanie  výkresu  podrobného  osadenia  navrhovanej  stavby  vo  vzt'ahu

k existujúcim  plynárenským  zariadeniam;

*  zabezpečil  vypracovanie  situačného  výkresu  so  zakreslením  všetkých  súbehov  a kňžovanď

navrhovaných  vedení  s existujúcirni  plynárenskými  zariadeniami;

*zabezpečil  vypracovanie  detailných  výkresov  všetkých  súbehov  akrižovaní  existujúcich

plynárenských  zariadení  a navrhovanou  stavbou;

- k  technickému  riešeniu  navrhovanej  stavby  sa nevyjadrujeme.

OSOBITNÉ  PODMIENKY:

žiadne
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10. MICHLOVSKY,  spol. s r.o.,  vyiadrenie  č. BA-3812  2021 zo dňa 26.10.2021:
- nedôjde  ku  stretu  PTZ  prevádzkovatel'a  Orange  Slovensko  a.s., Metodova  8, 821 08 Bratislava

- dodržat'  podrnienky  uvedené  vo vyjadrení  č. BA-3812  2021  zo dňa  26.10.2021

11. Krajský  pamiatkový  úrad  Bratislava,  záväzné  stanovisko  zn. KPťJBA-2021/23947-2/99239fPRA

zo dňa  30.11.2021:

Súhlasí  s umiestnením  a realizáciou  líniovej  stavby,  ktorá  sa nedotýka  národnej  kultúrnej  pamiatky

evidovanej  v Ústrednom  zozname  pamiatkového  fondu  SR a nenachádza  sa na parniatkovom  území,

s podmienkou:

- V  prípade  archeologického  nálezu  nálezca  alebo  osoba  zodpovedná  za vykonávanie  prác  podra

ustanovenia  e) 40 ods.2  a 3 parniatkového  zákona  oznámi  nález  KPÚ BA  a nález  ponechá  bezo

zmeny  až do obMiadky  KPÚ  alebo  ním  poverenou  odborne  spôsobilou  osobou.

Toto  záväzné  stanovisko  po uplynutí  troch  rokov  odo  dňa  jeho  vydania  stráca  platnost',  ak nedošlo

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

stavebným  úradom  v územnom  a stavebnom  konaní  o posudzovanej  stavbe.

12. Ministerstvo  obrany  SR, sekcia  majetku  a infraštruktúry,  vyjadrenie  č.j. SEMa1-65-950/2021  zo

dňa  15.10.2021:

Po posúdení  predložených  podkladov  súhlasíme  s urniestnením  líniovej  stavby,,FTTH  SC KBV  LZ

STAV"  v trase  zakreslenej  v zaslanom  polohopisnom  pláne  N.l.  V  mieste  plánovanej  výstavby  sa

nenachádzajú  žiadne  podzemné  ani nadzemné  vedenia  alebo  zariadenia  v správe  Ministerstva  obrany

Slovenskej  republiky.

13. PROGRES-TS,  s.r.o., vyiadrenie  zo dňa 18.03.2022:
Svýstavbou  súhlasíme  za  podmienok  plne  rešpektovania  existujúcej  verejnej  OPTICKEJ

telekomunikačnej  siete  KDS  (káblového  distribučného  systému)  aplne  rešpektovania  jej

ochranných  pásiem  a za podmienok  splnenia  zákonných  podmienok  na výstavbu  dané  platnými

zákonmi  SR.

1.  Projektovú  dokumentáciu  (d'alší  stupeň)  žiadame  doplnit'  o vzorové  rezy  kňžovania  a súbehu

so siet'arni  KDS  a doplnit'  aj o zákres  siete  KDS.  Orientačné  zakreslenie  KDS  (hlavnej  trasy)

sme  vykonali  do predloženej  projektovej  dokumentácie  pre  územné  konanie,  okrem  prípojok

k jednotlivým  objektom,  ktoré  sú riešené  individuálne  a ktoré  je  potrebné  tiež  rešpeldovat'.

Stavebník  je  d'alej  povinný  vykonat'  a zabezpečit'  všetky  objektívne  účinné  ochranné  opatrenia

a splnit'  nasledujúce  podmienky  v rozsahu  tohto  vyjadrenia  stanovené  vlastníkom  existujúcej

siete  KDS,  spoločnost'ou  PROGRES-TS,  s.r.o.  (d'alej  len  PROGRES)  a to najmä:

2.  Pred  začatím  prác  je  potrebné  si objednat'  pňestorové  vytýčenie  sietí  a zariadení  písomne  na

adrese:  PROGRES-TS,  s.r.o.,  Kosodrevinová  42, 821 07 Bratislava,  min.  10 pracovných  dní

pred  požadovaným  termínom  vytýčenia,  podl'a  rozsahu  a dnihu  vytýčenia.  Pre vytýčenie

optického  vedenia  je potrebné  zabezpečit'  aj geodetické  zameranie  siete KDS.  Kžiadosti

žiadame  pňpojit'  toto  vyjadrenie.

3.  Je potrebné  zaslat'  písomnú  informáciu  o plánovanom  termíne  začatia  prác,  najneskôr  lO dní

pre  začatím  stavby  na adresu  PROGRESu.

4.  Je potrebné  dodržat'  ochranné  pásma  podra  ust. g68 zákona  č. 351/2011  Z.z.  apríslušných

noriem  STN,  tzn.  že sa nebudú  urniestňovat'  žiadne  vedenia  a ani  realizovat'  žiadne  stavebné

práce  -  výkopy  v ochrannom  pásme,  t.z.n.  0,5 m na každú  stranu  od osi  vedenia  KDS  a 2 m

do hÍbky.  Kde  to z priestorových  dôvodov  sa výkopy  v ochrannom  pásme  budú  realizovat'  za

pňtomnosti  pracovníkov  PROGRES.  O uvedenom  budú  vopred  informovaní  pracovníci,  resp.

zástupcovia  spoločnosti  PROGRES,  na tel.  čísle  02/431  91 251.  Podmienkou  je  objednanie  si

technického  dozoru  u spoločnosti  PROGRES.

5.  Oboznámit'  pracovníkov  vykonávajúcich  zemné  práce  s vytýčenou  a vyznačenou  polohou

siete  KDS,  aby  pri  prácach  v mieste  výskytu  vedení  a zariadení  KDS  pracovali  so zvýšenou

opatrnost'ou  a bezpodmienečne  nepoužívali  nevhodné  náradia  a zariadenia  (najmä  híbiace
stroje  a pretláčacie  stroje)  a vo  vymedzenej  ploche  ochranného  pásma  vedení  a zariaderff  KDS

vykonávali  len  ručný  výkop!
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6.  Upozornit'  zamestnancov  vykonávajúcich  zemné  práce  na možnú  polohovú  odchýlku  *30  cm

od skutočného  uloženia  a vyznačenej  polohy.

7. Overit'  si uloženie  siete  KDS  s ručnými  sondami  (vzhl'adom  na to, že nezodpovedáme  za

zmeny  priestorového  uloženia  KDS  vykonané  bez  nášho  vedomia)

8. Vprípade,  ak  dôjde  ku  križovaniu  výkopu  sexistujúcirni  telekomunikačnými  siet'ami

azariadeniami  KDS  spoločnosti  PROGRES,  vopred  prizvat'  kukladaniu  azásypu

pracovníkov,  resp.  zástupcov  spoločnosti  PROGRES,  na tel. čísle  02/431  91 251. Bez

uvedenej  prítomnosti  nie  je  možné  zásyp  vykonat'.

9. Odkryté  časti  vedení  siete  KDS  zabezpečit'  proti  previsu,  ohrozeniu  apoškodeniu

nepovolanou  osobou.

10.  V  prípade  odktytia  existujúcich  telekomunikačných  vedení  KDS  spoločnosti  PROGRES,

prizvat'  pracovníkov  alebo  zástupcov  spoločnosti  PROGRF,S,  na tel. čísle  02/431  91 251 na

kontrolu  pred  zásypom  (zaktytím).  Bez  uvedenej  prítomnosti  nie  je  možné  zásyp  vykonat'.

ll.  Pred  záhrnom  previest'  zhutnenie  zerniny  pod  trasou  KDS,  spätný  zásyp  trasy  realizovat'

triedeným  štrkom,  obnovit'  značenie  ochrannou  fóliou,  prípadne  markermi.

12. Zabezpečit'  dodržanie  zákazu  zriad'ovania  skládok  a budovania  akýchkol'vek  zariadení  nad

trasou  KDS.

13.  Zabezpečit'  dodržanie  zákazu  prechádzania  t'ažkými  vozidlami,  kým  sa nevykoná  ochrana

proti  mechanickému  poškodeniu  vedení  KDS.

14.  Dodržat'  nivelitu  terénu  kvôli  dodržaniu  dostatočného  krytia  siete  KDS.

15. Pri  poškodení  telekomunikačných  vedení  a zariadení  KDS  spoločnosti  PROGRES

bezodkladne  oznámit'  každé  poškodenia  na tel. čísle  02/43191  251. Vprípade  poškodenia

koaxiálneho  kábla  je nutné  vymenit'  celý  úsek  kábla  medzi  dvomi  najbližšími  distribučnými

skňňami,  v prípade  optického  kábla  je  potrebné  vymenit'  celý  optický  kábel  v úseku  medzi

optickými  spojkami.  Predmetné  výmeny  a súvisiaci  s tým  náklady  sa vykonávajú  na náklady

zmluvného  dodávatera  stavebníka.  O uvedenom  bude  stavebník  bezodkladne  informovaný.

16. Výkopy  realizovat'  na celej stavbe  v miestach  výskytu  vedeni  KDS  zásadne  ručne  bez

použitia  výkopových  strojov.

17.  Tam,  kde nie je možné  vykonat'  pretláčanie  komunikácie  bez možného  poškodenia  už

existujúceho  vedenia  KDS,  prechod  realizovat'  iba  prekopaním.

18.  Nedodržanie  uvedených  podmienok  ochrany  jestvujúcej  siete  KDS  je  porušením  právnej

povinnosti  a platných  zákonov  SR  s následným  vyvodením  sankcií.

19.  Toto  vyjadrenie  má  platnost'  12  mesiacov  odo  dňa  vystavenia.

14. MDV  SR, Útvar  vedúceho  hygienika  rezortu,  záväzné  stanovisko  č. 19966/2022/ÚX7HR/29873  zo

dňa 11.03.2022:

Súhlasí  sa s návrhom  žiadatel'a  Slovak  Telekom,  a.s. so sídlom  Bajkalská  28, 817  62 Bratislava,

IČO:  35  763  469  v zastúpení  elkatel  s.r.o.,  Račianska  96, 831 02 Bratislava,  ICO:  52 114  716  na

,,FTTH  SC  KBV  LZ  STAV"  projektová  dokumentácia  k  územnému  konaniu  stavby.

Záver:  Na  základe  vyššie  zisteného  možno  konštatovat',  že z hl'adiska  ochrany  verejného  zdravia  je

stavebné  riešenie  predmetnej  stavby  navrhované  v zmysle  príslušných  ustanovení  zákona  č. 355/2007

Z.z.

15. HYDROMELIORÁCIE  š.p., vyiadrenie  č.i. 6411-2/120/2021  zo dňa 09.11.2021  :
Po preverení  predloženej  dokumentácie  a dostupných  mapových  podkladov  Vám  oznamujeme,  že

navrhovaná  trasa  optickej  siete  -  projektovaný  stav  stavby  ,,FTTHSCKBVLZ  STAV"  sa

v  jednotlivých  k. ú. dotkne  hydromelioračných  zariadení  v správe  Hydromeliorácie,  š.p. nasledovne:

- v k. ú. Miloslavov

- bude  križovat'  podzemný  rozvod  závlahovej  vody,  vetvu,,A"  DN  350  vodnej  stavby

,,zp  HŽO  II.':  ČS 2 stav.  čast'  -  Štvrtok  na Ostrove  22"  (evid.  č. 5202  133  007).  Stavba  závlahy  bola

daná  do  užívania  v r. 1968  s celkovou  výmerou  l 470  ha.

- v k. ú. Nové  Košariská

- bude  križovat'  podzemné  vody  závlahovej  vody,  vetvy,,All"  DN  350  a,,A"  DN  300

uvedenej  vodnej  stavby,
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- pôjde  v súbehu  s podzemnými  rozvodmi  závlahovej  vody,  vetvami,,A"  DN  300,,,A"

DN  350  uvedenej  vodnej  stavby.

V  prílohe  Vám  zasielame  situáciu  v M 1 : 2 880 s orientačným  vyznačením  časti  závlahovej  stavby,

závlahových  potrubí  a trasy  nawhovanej  stavby.  O vytýčenie  závlahového  potrubia  v teréne  je

potrebné  požiadat'  na základe  objednávky  zástupcu  Hydromeliorácie,  š.p., dislokované  pracovisko

Bratislava  -  kontaktná  osoba  Ing.  Bernát,  t.č.  0903  997  967.

Pri  návrhu  a realizácii  stavby  žiadame  dodržat'  nasledovné  podmienky:

- križovanie  navrhovanej  optickej  siete so  závlahovým  potrubím  navrhnút'  a vykonat'  v súlade

s ustanoveniami  STN  73 6961 ,,Kňžovanie  a súbehy  melioračných  zariadení  s komunikáciami

a vedeniami"  z r. 1983

- pred  začatím  zemných  prác požiadať  na základe  objednávky  o vytýčenie  trasy  závlahového

potrubia  zástupcu  Hydromeliorácie,  š.p.,  dislokované  pracovisko  Bratislava  -  kontaktná  osoba  Ing.

Bernát,  t.č. 0903  997  967

- výkopy  v mieste  križovania  so závlahovým  potrubím  vykonat'  ručne

- navrhovanú  optickú  siet'  v mieste  kňžovania  so závlahovým  potrubírn  uložit'  do chráničky

- v mieste  kňžovania  optickej  siete  so závlahovým  potrubím  dodržat'  min.  0,20  m zvislú  vzdialenost'

- pri  súbehu  optickej  siete  so závlahovým  potrubím  dodržat'  min.  vzdialenost'  2,0  m

- k  ukončeniu  prác  prizvat'  našich  pracovníkov,  ktorí  protokolárne  (zápisom  do stavebného  denníka)

odsúhlasia  vykonanie  kňžovania

- v prípade  poškodenia  majetku  štátu  -  závlahového  potrubia,  ku  ktorému  má  Hydromeliorácie,  š.p.

právo  hospodárenia,  jeho  uvedenie  do pôvodného  stavu  na náklady  investora

Realizačnú  projektovú  dokumentáciu,  wátane  vzorového  detailu  križovania  optickej  siete  so

závlahovým  potrubím  a zakreslením  križovania  optickej  siete  so závlahovým  potrubím  do situácie

žiadame  predložit'  na odsúhlasenie.

Po ukončení  stavebných  prác  žiadame  predložit'  porealizačné  zameranie  laižovania  optickej  trasy  so

závlahovým  potrubím.

Platnost'  tohto  vyjadrenia  je  2 roky  od  dátumu  vyhotovenia.

16. Slovak Telekom,a.s., vyiadrenie  č. 6612206387 zo dňa 25.02.2022:
- Pre  vyznačené  záujmové  územie  nedôjde  do styku  so siet'ami  elektronických  komunikácií  (d'alej

len  SEK)  spoločnosti  Slovak  Telekom  a.s. a/alebo  DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.

- Počas  realizácie  stavby  dodržat'  podmienky  uvedené  v stanovisku  č. 6612206387  zo dňa  25.02.2022

17.ORHaZZvPezinku,stanovisko  č.i.ORHZ-PK-202l/O02756-O02zodňa  22.10.2021:
V súlade s %l odsek 2 vyhlášky  MV  SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky
na protipožiarnu  bezpečnost'  pri  výstavbe  a užívan[  stavieb,  sa citovaná  vyhláška  na Vašu  stavbu

nevzt'ahuje.

18. Urad  pre  reguláciu  elektronických  komunikácií  a poštových  služieb,  odbor  technickej  regulácie,

stanovisko  č. 6/OTR/2018-273  zo dňa  13.06.2018:

Úradu  pre reguláciu  elektronických  komunikácií  apoštových  služieb,  odboru  technickej  regulácie

(d'alej  len ,,úrad")  bol dňa 23. mája  2018  doručený  Váš  list  ,,Žiadost'  o potvrdenie  skutočnosď'.

Vuvedenom  liste  ako  podnik  vzmysle  príslušných  ustanovení  zákona  č.  351/2011  Z.z.

o elektronických  komunikáciách  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len,,ZEK")  žiadate,  aby  úrad  na

základe  podkladov  o splnení  oznamovacej  povinnosti,  na základe  rozhodnutí  úradu  alebo  podkladov

z elektronického  zberu  dát  (d'alej  len  ,,EZD"),  vydal  potwdenie  skutočností  uvádzaných

v predmetnom  liste:

Úrad  týmto  potvrdzuje:

- Spoločnost'  Slovak  Telekom,  a.s., IČO: 35736469  si splnila  oznamovaciu  povinnost'  podl'a  ZEK.

- Rádiové  siete  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.s.  slúžia  na  poskytovanie  služieb  s použitím

frekvencií  pridelených  individuálnym  povolením,  že  rádiové  siete  podniku  sú  určené  na

poskytovanie  služieb  s použitím  frekvencií  pridelených  individuálnym  povolením  pre  celé  úzernie

Slovenskej  republiky.
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- Spoločnost'  Slovak  Telekom,  a.s. poskytuje  svoje  siete  na celom  území  Slovenskej  republiky,

pokrytie  územia  Slovenskej  republiky  siet'ami  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.s. je  z údajov  EZD
v taburke,,Infraštruktúra  a prevádzka  siete"

Údaje  k 31.12.2017

Ukazovatel' č. riadku Sieť  GSM

% pokrytia

Sieť  UMTS

% pokrytia

Sieť  LTE

% pokrytia

Pokrytie  obyvatel'stva  SR

signálom 7 99.0 80.9 89.0

Pokrytie  územia  SR

signálom 8 91.5 43.5 62.5

taburka  Int3raštruktúra  a prevádzka  s-ete

- Prostredníctvom  sietí  Slovak  Telekom  je  poskytovaná  univerzálna  služba  v rozsahu  rozhodnutia

úradu  č. 3125/OTR/2012  z 25.  júla  2012  (https://www.teleoff.gov.sk/data/files/29641.pdf)

- Podl'a  údajov  z dotazníka  č. l EZD,  spoločnost'  Slovak  Telekom,  a.s. poskytuje  verejnú  telefónnu

službu. Plnenie povinností  podl'a % 41 ZEK sa v EZD nesleduje.
- Spoločnost' Slovak Telekom, a.s., má ako podnik poskytujúci  verejnú siet' podl'a 627 ZEK právo

a na požiadanie  iného  podniku  poskytujúceho  verejnú  siet'  povinnost'  rokovat'  o prepojení  sietí,

a ak  je  to uskutočniterné,  na základe  zmluvy  o prepojerff  prepojit'  svoju  siet'  so siet'ou  žiadajúceho

podniku.

Úrad  eviduje  zoznam  zmlúv  o prepojení  jednotlivých  podnikov  a zverejňuje  ho na webovom  sídle

úradu:  https://www.teleoff.gov.sk/zmluvy-o-pi-epojeni/

- Spoločnost'  Slovak  Telekom,  a.s. poskytuje  vysokorýchlostné  verejné  elektronické  komunikačné

siete  na základe  technológie  optických  vlákien  alebo  prístupové  siete  FTTH  (s

aktuálnym  poktytím  domácností  25 % k 31.12.2017),  3G alebo  4G,  ktoré  sú súčast'ou  siete  novej

generácie.

19.  Agilita  vodárenská  spoločnost',  s.r.o.,  vyjadrenie  č. OP-22/03/02363  zo dňa  07.03.2022:

Verejný  vodovod  a verejnú  kanalizáciu  v prevádzke  AVS  sme  Vám  zakreslili  informatívne  do

priloženej  katastrálnej  mapy  ako  vstupnú  informáciu.

K  umiestneniu  a k stavbe  ,,FTTH  SC KBV  LZ  STAV"  nebudeme  mat'  námietky  za podmienky

dodržania  pásma  ochrany  verejného  vodovodu  averejnej  kanalizácie  aich  príslušenstva

v prevádzke  AVS  trasovanej  v danej  lokalite  v zmysle  zákona  č. 442/2002  Z. z. o verejných

vodovodoch  a verejných  kanalizáciách.

Zároveň  si Vás  dovorujeme  upozornit'  na  skutočnost',  že  zverejného  vodovodu  azverejnej

kanalizácie  sú na  jednotlivé  nehnutel'nosti  vyvedené  prípojky.

Vzhl'adom  kuvedenému  pred  začatím  akýchkol'vek  stavebných  prác  požadujeme  vytýčit'

presnú  polohu  vodohospodárskych  zariadení  vzhl'adom  na predmetnú  stavbu  v teréne  podl'a

zákona  č. 442/2002  Z. z. o verejných  vodovodoch  a verejných  kanalizáciách  v znení  neskorších

predpisov.  Uvedenú  službu  si objednávate  v AVS.

Ďalej  žiadarne  dodržat'  nasledovné  podmienky:

*  Pň  akejkorvek  stavebnej  alebo  inej  činnosti,  pri  ktorej  by  mohlo  dôjst'  ku  kolízii

s vodohospodárskymi  zariadeniami  požadujeme  rešpektovat'  všetky  zariadenia  a ich  pásma

ochrany  vrátane  všetkých  ich  zariadeni  a súčastí  podra zákona  č. 442/2002  Z.z.  o verejných

vodovodoch  a verejných  kanalizáciách.

*  Akákol'vek  stavebná  činnost'  môže  byt'  vykonávaná  iba  so súhlasom  AVS,  v spolupráci

s AVS  a podl'a  pokynov  pracovníkov  AVS.  Vzhl'adom  k uvedenému  žiadame  začatie

prác ohlásit'  v AVS v dostatočnom  časovom predstihu  mailom  na adrese info@a-vs.sk.
*  V trase  vodovodu  a kanalizácie,  vrátane  pásma  ochrany,  je  zakázané  vykonávat'  zemné

práce,  urniestňovat'  stavby  a objekty  trvalého  charakteru,  umiestňovat'  konštrukcie  alebo  iné

podobné  zariadenia  alebo  vykonávat'  činnosti,  ktoré  obmedzujú  prístup  k verejnému  vodovodu

alebo  verejnej  kanalizácie  alebo  ktoré  by  mohli  ohrozit'  ich  technický  stav,  vysádzat'  trvalé

porasty,  umiestňovat'  skládky,  vykonávat'  terénne  úpravy  a podobne.
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*  Pri  tesnom  súbehu  akrižovaní  inžinierskych  sietí  sverejnýrni  vodohospodárskymi

zariadeniami  je potrebné  dodržat'  STN  73 6005 apriestorovej  úprave  vedení  technického

vybavenia  vrátane  jej  zmien  a dodatkov.

*  Výkopové  práce  vpásme  ochrany  vodohospodárskych  zariadení  apri  križovaní  snimi

požadujeme  vykonávat'  ručne,  v otvorenom  výkope.  Pri  zemných  prácach  je  potrebné  v plnom

rozsahu  rešpektovat'  rozvody  vodovodov  akanalizácií,  armatúry,  poklopy,  šachty,

signalizačné  zariadenia,  prenosy,  jestvujúce  objekty  a pod.  Odkiyté  miesta  na vodovodných

a kanalizačných  potrubiach  musí  pred  zásypom  skontrolovat'  príslušný  pracovník  AVS.

*  Pri  zasahovaní  do terénu,  wátane  zásahov  do pozemných  komunikácií  alebo  iných  stavieb

v pásme  ochrany  je  stavebník,  v záujme  ktorého  sa tieto  zásahy  vykonávajú,  povinný  na svoje

náklady  bezodkladne  prispôsobit'  novej  úrovni  povrchu  všetky  zariadenia  apríslušenstvo

verejného  vodovodu  a verejnej  kanalizácie  majúce  vzt'ah  k  terénu,  k pozemnej  komunikácii

alebo  inej  stavbe.  Tieto  práce  môže  stavebník  vykonávat'  iba  so súhlasom  vlastníka  verejného

vodovodu  alebo  verejnej  kanalizácie,  prípadne  prevádzkovatel'a.

AVS  si vyhradzuje  právo  zmeny  vyjadrenia  na základe  novozistených  skutočností.

20. MV  SR, sekcia  ITB,  odbor  telekomunikácií,  stanovisko  č. SITB-OT4-202l/OO2096-239  zo dňa

20.10.2021:

V  záujmovom  území  pre  realizáciu  budúcej  stavby,,FTTH  SC KBV  LZ  STAV':  lokalita  Miloslavov

a Dunajská  Lužná,  na pozemkoch  s parcelnými  číslami  uvedenými  v dokumentácii,  v katastrálnom

území  Miloslavov  a Nové  Košariská,  nemá  MV  SR  žiadne  vlastné  telekomunikačné  siete.

21.S1ovenský  vodohospodársky  podnik,š.p.,  č.i.CS SVP OZ BA  2564/2021/1  zo dňa 15.10.2021  :
Po oboznámení  sa s projektovou  dokumentáciou  SVP,  š.p. OZ  BA,  Správa  vnútorných  vôd  Šamorín

nemá  krealizácii  uvedenej  aktivity  zásadné  pripornienky  nakorko  navrhnutá  stavba  nezasahuje  do

základných  prostriedkov  v správe  našej  organizácie,  žiada  však:

1.  Pri  realizácii  stavby  žiadame  dodržat'  ustanovenia  zákona  č. 364/2004  Z.z.  o vodách  (vodný

zákon).

2. Úzernie  sa nachádza  v chránenej  vodohospodárskej  oblasti  Žitného  ostrova,  na základe  čoho

požadujeme  dbat'  na zvýšenú  ochranu  podzemných  a povrchových  vôd.

Toto  vyjadrenie  nenahrádza  vyjadrenie,  súhlas  ani  rozhodnutie  orgánov  štátnej  správy.

22. Slovanet, a.s., vyiadrenie  k existencii  podz. inž.  sietí, č. 5908 zo dňa 08.10.2021  :
Pri  realizácii  stavby  neprídu  ku styku  s podzemnými  telekomunikačnými  vedeniami  vo vlastníctve

firn'iy  Slovanet,  a.s. Slovanet,  a.s. súhlasí  s uvedenou  stavbou  žiadatďa  bez  výhrad.

23. OINS,  a.s.,  vyjadrenie  k existencii  sietí,  č. 4314/2021  zo dňa  11.10.2021:

S vydarúm  územného  rozhodnutia  súhlasíme  bez  pripomienok.  Vyjadrenie  je  platné  6 mesiacov.

24. Sitel  s.r.o.,  č.211008-2043  zo dňa  13.10.2021:

1.  Vo  Vami  vyznačenom  záujmovom  území  sa NENACHÁDZAJÚ  EKS  v majetku  SITEL  s.r.o.

2. S vydaním  ÚR/SP  súhlasíme  bez  pripomienok.

3. Za  správnost'  zákresu  záujmového  územia  (polygónu)  zodpovedá  žiadatel'.

4. Vyjadrenie  platí  6 mesiacov.

25. Energotel,  a.s.,  vyjadrenie  č. 620212408  zo dňa  14.10.2021:

V  záujmovom  území  sa nenachádzajú  trasy  podzemných  vedení  v majetku  spoločnosti  Energotel,  a.s.

Dodržat'  Ostatné  podmienky  ochrany  podzemných  vedení  v majetku  spoločnosti  Energotel,  a.s.,

uvedené  vo  vyjadrení  spoločnosti.

26.  Dial  Telecom,  a.s.,  vyjadrenie  zo dňa  13.10.2021:

V  ZÚ nedôjde  k styku  s IS.

27. Veolia  Energia  Slovensko,  a.s.,  vyjadrenie  zo dňa  08.12.2021:
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Inžinierske  siete  a zariadenia  vspráve  a majetku  spoločnosti  Veolia  Energia  Slovensko,  a.s. sa

v záujmovom  území  nenachádzajú.

28.  UPC  BROADBAND  SLOVAKIA,  s.r.o.,  vyjadrenie  č. 2455/2021  zo dňa  11.10.2021:

S vydaním  ÚR  -  SP danej  stavby  súhlasíme,  pretože  v lokalite  stavby  sa nenachádza  siet"  [JPC.

29. 02 Slovakia, s.r.o.,  vyiadrenie zo dňa13.10.2021:
V  záujmovom  území  sa nenachádzajú  siete,  objekty  alebo  zariadenia  v správe  02  Slovakia,  s.r.o.

K  predloženej  projektovej  dokumentácii  nemáme  pripomienky.  S vydaním  ÚR -  SP súhlasírne.

30. TúrkTe1ekomInternational  SK, s.r.o., vyiadrenie č. 000633 zo dňa11.10.2021:
Podzemné  telekomunikačné  zariadenia  vspráve  majetku spol. TTI SK sa vdotknutom území
nenachádzajú.

31. VNET  a.s.,  vyjadrenie  zo dňa  11.10.2021:

Podzemné  telekomunikačné  zariadenia  v správe  a majetku  spoločnosti  VNET  a.s. sa v dotknutom

územf  nenachádzajú.

32. Úrad  BSK,  odbor  dopravy,  vyjadrenie  č. 03222/2021/PK-272  37638/2021  zo dňa  11.11.2021:

Ako vlastník ciest II. aIII. triedy podl'a % 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách  (cestný  zákon),  vznení  neskorších  predpisov  nemáme  námietky  kpredloženej

projektovej  dokiunentácii  pre územné  rozhodnutie  líniovej  stavby,  zodpovedný  projektant  Jozef

Cerget',  október  2021  a uloženie  siete,  za nasledovných  podmienok:

- Optická  siet'  bude  v celkovej  dÍžke 449  metrov.

- Realizáciou  a spätným  zásypom  nespevnených  častí  sa nezmenia  odtokové  pomery  cesty.

- V súbehu  s cestou  nI/1054 uložit'  kábel  min.  0,6 metra  za vonkajšou  hranou  telesa  cesty

(vozovka,  krajnica,  vonkajšia  hrana  priekopy/päta  násypu).

- Uloženie  optického  kábla  nepredpokladá  Mženfíe  s cestou  III.  triedy.

- Na ceste  pri  realizácii  nesmie  byt'  ukladaný  žiadny  materiál,  ak dôjde  k znečisteniu  ciest  pri

výjazde  stavebných  mechanizmov,  bez  priet'ahov  uviest'  cestu  do  pôvodného  stavu.

- Investor  zabezpečí  bezpečnost'  práce  a cestnej  premávky  počas  realizácie.

- Dodržíte  teccké  podmienky  Správy  ciest  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  Čučoriedková 6

v Bratislave,  ako  správcu  cesty.

- V prípade  potreby  umiestnenia  dočasného  dopravného  značenia  je potrebné  požiadat'  správcu

cesty  o vyjadrenie  k značeniu.

- Povolenie  na zvláštne  cesty  vydáva  Okresný  úrad  Senec,  odbor  cestnej  dopravy  a pozemných

komunikácií.

Vyjadrenie  má  platnost'  jeden  rok  odo  dňa  vydania  a neplatí  pre  d'alší  stupeň  stavebného  konania.

33. Správa  ciest  BSK,  vyjadrenie  č. 128/22/48  zo dňa  28.01.2022:

Optický  kábel  vsúbehu  scestou  III/1054  umiestnit'  zásadne  mimo  cestné  teleso  (vozovka,

nespevnená  krajnica,  cestná  priekopa/násypové  teleso)/cestný  pozemok  v extraviláne  (0,6m  za

vonkajšou  hranou  cestnej  priekopy/násypovým  telesom)  tak ako  je  zakreslené  vprojektovej

dokumentácii  (výkres  č. N1 a N2).

Naše  stanovisko  je nemenné  aupozorňujeme,  že vprípade  zmeny  vedenía  trasy,  resp. zásah  do

cestného  telesa/pozemku  cesty  III/1054  nebudeme  akceptovat'.

34. MV  SR  ORPZ  v Senci,  ODI,  stanovisko  č. ORPZ-SC-ODI-836-OOl/2021  zo dňa  29.11.2021:

Po preštudovaní  predloženého  návrhu  a prehodnotení  dopravno-bezpečnostnej  situácie  v danej  lokalite

Okresný  dopravný  inšpektorát  v Senci  súhlasí  s povolenim  výrňmky  zo zákazu  činnosti  v ochrannom

pásme  cesty  III./1054  za nasledovných  podmienok:

1.  Vprípade  obmedzenia  cestnej  premávky  alebo  rozkopávky  požadujeme  spracovat'  projekt

organizácie  dopravy  počas  výstavby  aten  následne  predložit'  vdostatočnom  časovom

predstihu  pred  začatím  prác  na určenie  použitia  dočasných  značiek  a dopravných  zariadení

príslušnému  cestnému  správnemu  orgánu,  resp.  obci  v zmysle  zákona  SNR  č. 135/1961  Zb.
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o pozemných  komunikáciách  s uvedením  presného  terminu  realizácie  prác  - dopravného

obmedzenia,  zodpovednou  osobou  za  dočasné  dopravné  značenie  a dopravné  zariadenia

a telefonickým  kontaktom  na zodpovednú  osobu.

Stanovisko  Okresného  dopravného  inšpektorátu  v Senci  nenahrádza  súhlas  iného  dotknutého  orgánu

prípadne  cestného  správneho  orgánu.

ODI  v súlade  so zákonom  NR  SR  č. l71/1993  Z.z.  o PZ  v znení  neskorších  predpisov,  si vyťu-adzuje

záväzné  právo  na zmeny  svojho  stanoviska  a stanovit'  dodatočné  podmienky  alebo  uložené  zmenit'

v prípade  pokiar  to budú  vyžadovat'  naliehavé  okolnosti  bezpečnosti  a plynulosti  cestnej  premávky,

ako  aj v prípade  verejného  záujmu.

35. Obec Duna.iská Lužná, vyjadrenie  č. Kend-9070/963/202l-10l97/2021zo  dňa 08.12.2021:
Obecné  zastupitel'stvo  berie  na vedomie  predloženú  projektovú  dokurnentáciu  pre  územné  rozhodnutie

a informuje  žiadatel'a  o skutočnosti,  že vecné  bremeno  obec  zriad'uje  výlučne  odplatne  vo výške  4,-

E/m2 v extraviláne  obce  a 22,-e/m2  v intraviláne  obce  a to až po predložení  náwhov  geometňckých

plánov  na územie  požadované  zat'ažit'  vecným  bremenom,  aby  bolo  možné  odplatu  vyčíslit'.

36. Západoslovenská  energetika,  a.s, vyjadrenie  zo dňa  14.10.2021:

V  záujmovom  území  neprichádza  ku  styku  so slabopffidovými  oznamovacími  káblami  ZSE.  Kábel  nie

je potrebné  vytýčit'.  Toto  vyjadrenie  platí  1 rok. Silnopnid  je nutné  overit'  vZápadoslovenskej

distribučnej,  a.s.

37. Okresný úrad Senec, odbor cestnei dopravy apozemných  komunikácii,  stanovisko č. OU-SC-
OCDPK-2022/OO4lO9-O03  zo dňa  07.03.2022:

- povol'uje  výnimku  zo zákazu  činnosti  v cestnom  ochrannom  pásme  cesty  III/1054  v meste  Senec,

mimo  zastavaného  územia  podra  predloženej  výkresovej  dokumentácie  stavby  ,,FTTC  SC KBV  LZ

STAV"  vypracovanej  Ing.  Peter  Musil  0666*A*2-3,  01/2022,  pre  žiadatera:  elkatel  s.r.o.,  Račianska

96, 83102  Bratislava.

Povolenie  je  viazané  na dodržanie  týchto  podmienok:

l. Práce  v ochrannom  pásme  cesty  III/1054  uskutočnit'  podl'a  priloženej  projektovej  dokumentácie,

ktorá  tvorí  neoddelitel'nú  súčast'  tohto  záväzného  stanoviska.

2. Ryhu  pre  uloženie  kábla  žiadame  uložit'  za cestné  teleso,  min.  0,60  m za vonkajšiu  hranu  cestnej

priekopy,  v  úsekoch  s cestným  stromoradím  až za cestné  stromoradie  tak, aby výkop  ryhy

nepoškodil  koreňový  systém.

3. Stavebný  materiál,  odpady  ani výkopová  zemina  počas  prác  apo  ich skončení  nesmú  byt'

deponované  na vozovke,  ani  na krajnici  uvedenej  cesty,  cesta  nesmie  byt'  znečistená,  v opačnom

prípade  treba  znečistenie  ihned'  odstránit'.

4. Žiadater  je  povinný  postupovat'  pri  realizácii  prác  podl'a  príslušných  STN.

5. Žiadater  zodpovedá  za všetky  škody  spôsobené  činnost'ou  súvisiacou  s povolenými  prácami

správcovi  komunikácie,  štátnej  správe  a vlastníkom  pňl'ahlých  nehnutel'ností  a vedení,  v prípade

vzniku  škôd  oznárni  túto  skutočnost'  správcovi  komunikácie  a vykoná  neodkladné  opatrenia  na

ich  odstránenie,  vzniknuté  škody  musí  hradit'  podra  platnej  legislatívy.

6. Žiadater  zodpovedá  za plynulost'  a bezpečnost'  cestnej  premávky  v uvedenom  úseku  cesty.

7. Úpravy  a zmeny  oproti  schválenému  rozsahu  môže  žiadatď  vykonat'  len  so súhlasom  cestného

správneho  orgánu.

8. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo v prípade verejného záujmu v súlade s ustanovením %
1l  ods. 3 zákona  č. 135/1961  Zb.  požadovat'  od  vlastníka  odstránenie,  prekládku  alebo  inú  úpravu

tejto  stavby  a to na  jeho  náklady,  pričom  nebude  poskytnutá  náhrada.

9. Pri  zásahu  do cesty  III/1054  je  potrebné  požiadat'  tunajší  úrad  o povolenie  na zvláštne  užívanie

cestného  telesa,  vsúlade  sustanoveniami  zákona  č. 135/1961  Zb. asúhlasnými  stanoviskan'ii

Správy  ciest  BSK,  BSK  a OR  PZ  ODI  v Senci.

lO.V  prípade  potreby,  resp.  v súvislosti  so zvláštnym  užívaním  predmetnej  cesty  je  potrebné  osadit'

dočasné  dopravné  značenie,  ktoré  určuje  po predložení  žiadosti,  tunajší  úrad.  Určenie  dopravného

značenia  musí  byt'  odsúhlasené  OR  PZ  ODI  v Senci  a Správou  ciest  BSK  a BSK.

1 l.Toto  záväzné  stanovisko  má  platnost'  6 mesiacov  od  jeho  vydania.

Na  toto  povolenie  sa nevzt'ahujú  všeobecné  predpisy  o správnom  konaní.
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38. HYDROMELIORACIE  š.p., vyjadrenie t>.i. 2169-2/120/2022 zo dňa 19.05.2022:
S predloženým  technickým  riešerffm  la'ižovania  optického  kábla  stavby  ,,FTTH  SC KBV  LZ  STAV"

so závlahovým  potruMm,  vetvami  ,,A"  DN  350,  ,,A11"  DN  350 a ,,A"  DN  300  vodnej  stavby  ,,zo
HZO  II.':  CS 2 stav.  čast'  -  Stvrtok  na Ostrove  22"  (evid.  č. 5202  133  007)  v správe  Hydromeliorácie,

š.p. súhlasíme.

Pri  súbehu  optického  kábla  so závlahovým  potruMm  je  dodržaná  vzdialenost'  min.  2,00  m.

Zároveň  pri  realizácii  stavby  žiadame  dodržat'  ostatné  podmienky  uvedené  vo vyjadrení  č. 6411-

2/120/2021  zo dňa  09.11.2021.

Platnost'  tohto  vyjadrenia  je  2 roky  od dátumu  vyhotovenia.

C)  OSOBITNÉ  PODMIENKY:

l. Navrhovatel'  je povinný  pred  realizáciou  výkopových  prác  zabezpečit'  vytýčenie  a označenie

všetkých  podzemných  sietí  a vedení  a ich  ochraru'iých  pásiem,  požiadat'  príslušný  cestný  správny

orgán  o rozkopávkové  povolenie.

2. Výkopy  chodníkov  a vjazdov  musia  byt'  vhodne  zabezpečené  lávkami  pre  peších  a mechanickou

zábranou  proti  možnému  úrazu,  stavenisko  musf  byt'  označené  dopravnýrni  značkarni,  tabul'ami,

zábranami  a výstražnými  svietidlami,  odsúhlasenými  dopravnou  políciou,  otvorené  výkopy  vo

vozovkách  musia  byt'  opatrené  bezpečnostným  premoste  ním  a v nechránených  častiach  červeno

natretým  zábradlím.

3. Navrhovatel'  je povinný  pri  realizácii  stavby  dodržiavat'  čistotu  a poriadok  podl'a  VZN  obcí

Miloslavov  a Dunajská  Lužná.

4. Navrhovatel'  je  povinný  čistit'  stavbou  znečistené  pril'ahlé  komunikácie.

5. Navrhovatel'  je  povinný  zabezpečit',  aby  stavebné  mechanizmy  pred  výjazdom  zo staveniska

na komunikáciu  boli  dôkladne  očistené  a nedochádzalo  k  jej  znečist'ovaniu,  čo by mohlo  mat'

za následok  zníženie  bezpečnosti  cestnej  premávky.

6. V zmysle  zákona  č. 351/2011  Zb.  z. o elektronických  komunikáciách  je  uvedená  stavba  stavbou

verejnej  telekomunikačnej  siete,  pre ktoi  sa podl'a  Fg 56 písm.  b) stavebného  zákona  stavebné

povolenie  ani ohlásenie  nevyžaduje  - ,,Stavebné  povolenie  ani ohláserúe  sa nevyžaduje  pri

nadzemných  a podzernných  vedeniach  elektrorúckých  komunikačných  sietí, wátane  oporných  a

vytyčovacích bodov ". Právo uskutočnit' stavbu na dotknutých pozernkoch vyplýva z ust. % 66
zákona  č. 351/2011  Z.z.  o elektronických  komunikáciách  s podmienkami,  uvedenými  vo výroku

tohto  rozhodnutia  v bodoch  A/  a B/.

7. V  prípade  zásahu  do cesty  nI/1054  a osadenia  dočasného  dopravného  značenia  je  potrebné  dodržat'

podmienky  uvedené  vo vyjadrení  Okresného  úradu  Senec,  odbor  cestnej  dopravy  apozemných

komunikácii,  stanovisko  č. OU-SC-OCDPK-2022/OO4lO9-OO3  zo dňa  07.03.2022.

D)  NAMIETKY  UCASTNIKOV  KONANIA:

V  územnom  konaní  vzniesla  spoločnost'  Hydromeliorácie,  š.p., Vrakunská  29, 825 63 Bratislava

(dotknutý  orgán)  námietku  -  mailom  zo dňa  25.03.2022  (doručené  dňa  28.03.2022),  následne  listom

doiučeným  dňa  30.03.2022,  v ktorom  sa uvádza  nasledovné:

,, Dňa  1 7. 03.2022  sme listom  č. 433  7-2129/2022/KK  zo dňa  07. 03.2022  obdržali  oznámenie  o začatí

konania  a upustení  od  ústneho  pojednávania  a miestneho  zist'ovania  na  stavbu:  ,,FTTH  SC KBV  LZ

STAV",  na  pozemkoch  par.  č. ]35/165,  520/33,  520/18,  520/17,  520/16,  135/164,  135/433,  135/215,

135/248,  1055 katastrálne  územie  Miloslavov,  na  pozemkoch  parc.  č. 1056/20, 1056/11 1056/24,
1056/5,  1056/9,  1056/10,  1056/23,  1056/4,  1056/3,  1060  katastrálne  územie  Nové  Košariská,  pre

navrhovatera  Slovak  Telekom  a.s., Bajkalská  28, 817  62 Bratislava,  IČO: 35 763 469  v zast. elkatel

s.r.o.,  Račianska96,  831  02 Bratislava,  IČO.' 52 114  716.

Dovol'ujeme  sž upozornit:  že kdanej  stavbe  sme sa vyjadrili  listom  č. 6411-2/120/2021  zo dňa

09.11.2021.

Nakolko  nebola  splnená  podmienka  uvedeného  vyjadrenia  zo dňa 09.11.2021  ato:  ,,Realizačnú

projektovú  dokumentáciu,  wátane  vzorového  detailu  križovania  optickej  siete  so závlahovým  potrubím

a zakreslením  križovania  optickej  siete  so závlahovým  potrubím  do situácie  žiadame  predložit'  na
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odsúhlasenie"  žiadame  o pozasíavenie  vydania  územného  rozhodnuíia  do termínu  nášho  vyjadrerúa

k uvedenej  stavbe."

Námietke  sa vyhovuje.

Kpodanej  námietke  dotknutého  orgánu  navrhovatel'  Slovak  Telekom,  a.s., Bajkalská  28, 817 62

Bratislava  vzast.  elkatel  s.r.o.,  Račianska  96, 831  02 Bratislava,  predložil  písomné  vyjadrenie

spoločnosti  Hydromeliorácie,  š.p. Bratislava,  pod  č. 2169-2/120/2022  zo dňa  19.05.2022,  doručené  na

tunajší  úrad  dňa  30.05.2022,  v ktorom  uvádza  nasledovné:

,,S  predloženým  technickým  riešením  križovarúa  optického  kábla  stavby,,FTTHSC  .Fa3VLZ  STAV"  so

zčtvlahovým  potrubím,  vetvami,,A"  DN  350, ,,A1I"  DN  350  a,,A"  DN  300  vodnej  stavby,,ZO  HŽO

II",  ČS 2 stav. čast'  -  Štvrtok  na Ostrove  22"  (evid.  č. 5202  133  007)  v správe  Hydromeliorácie,  š.p.

súhlasíme.

Pri  súbehu  optžckého  kábla  so zčtvlahovým  potruMm  je  dodržaná  vzdialenost'  min.  2, OO m.

Zároveň  prí  realizácii  stmby  žiadame  dodržat'  ostatné  podmienky  uvedené  vo vyjadrení  č. 6411-

2/120/2021  zo dňa  09.11.2021."

E)  PLATNOST  UZEMNEHO  ROZHODNUTIA:

Toto  rozhodnutie  o urniestnení  líniovej  stavby  platí  v zmysle  q 40 ods.l)  stavebného  zákona  tri  roky

odo dňa, ked'  nadobudlo  právoplatnost';  nestráca  však  platnost',  pokial'  bude  v tejto  lehote  podaná

žiadost'  o stavebné  povolenie.  Čas platnosti  územného  rozhodnutia  možno  v zmysle  e) 40 ods.3)

stavebného  zákona  predÍžit' na žiadost'  navrhovatel'a  podanú  vprimeranej  lehote  pred  uplynutím

lehoty  jeho  platnosti.  Územné rozhodnutie  je  v zmysle  e) 40 ods.4)  stavebného  zákona  záväzné  aj pre

právnych  nástupcov  jeho  navrhovatera a ostatných  účastníkov  územného  konania.

Odôvodnenie  :

Navrhovatď  : Slovak  Telekom,  a.s., Bajkalská  28, 817 62 Bratislava,  IČO: 35 763 469 vzast.

elkatel  s.r.o.,  Račianska  96, 831 02 Bratislava,  IČO: 52114  716,  podal  dňa 10.02.2022  na tunajšf

stavebný  úrad  návrh  na vydanie  rozhodnutia  o urniestnení  líniovej  stavby  : ,,FTTH  SC KBV  LZ

STAV':  na pozemkoch  parc.  č. 135/165,  520/33,  520/18,  520/17,  520/16,  135/164,  135/433,  135/215,

135/248,  1055,  k. ú. Miloslavov  apozemkoch  parc.  č. 1056/20,  1056/17,  1056/24,  1056/5,  1056/9,

1056/10,  1056/23,  1056/4,  1056/3,  1060,  k. ú. Nové  Košariská.

Právo uskutočnit' stavbu na dotknutých pozemkoch vyplýva z ustanovení % 66 zákona č. 351/2011
Z.z.  o elektronických  komunikáciách  s podmienkami,  uvedenými  vo výroku  tohto  rozhodnutia.  Slovak

Telekom,  a.s. je  v zmysle  e) 5 ods. l zákona  č. 351/201  l Z.z.  o elektronických  komunikáciách  v znenď

neskorších  predpisov  (d'alej  len,,ZEK")  Podnikom,  ktorý  si splnil  oznamovaciu  povinnost'  podra  e) 15

ZEK  - predložené  stanovisko  Úradu pre  reguláciu  elektronických  komunikácií  a poštových  služieb,

odbor  tecckej  regulácie  pod  č. 6/OTR/2018-273  zo dňa 13.06.2018.  Ako  podnik  má  podl'a  í:) 139

ods. 1 písm.  c) stavebného  zákona  iné právo  k cudzím  nehnuternostiam  vyplývajúce  z osobitného

predpisu. Týmto iným právom je zákonné vecné bremeno podl'a e166 ZEK, ktorý je osobitným
právnym  predpisom  lex  specialis.  Slovak  Telekom,  a.s. ako  podnik,  ktorý  poskytuje  verejnú  siet',  je  vo

verejnom  záujme  a v nevyhnutnom  rozsahu  oprávnený  využívat'  cudzie  nehnuternosti  za dodržania

podmienok  podra  ustanovení  e) 66 ZEK.

V zmysle  zákona  č. 351/2011  Zb.  z. o elektronických  komunikáciách  je  uvedená  stavba  stavbou

verejnej telekomunikačnej siete, pre ktoi  sa podl'a F:I 56 písm. b) stavebného zákona stavebné
povolenie  ani  ohlásenie  nevyžaduje  - ,,Stavebné  povolenie  arú  ohláserúe  sa  nevyžaduje  prí

nadzemných  a podzemných  vederúach  elektronických  komunikačných  sietí,  wátane  oporných  a

vytyčovacích  bodov  ".

Dňom  podania  návrhu  bolo  začaté  územné  konanie  o urniestnení  predmetnej  stavby.

Začatie  územného  konania  bolo  oznámené  účastníkom  územného  konania  a dotknutým  orgánom

oznámením  verejnou  vyhláškou  č.j. 4337-2129/2022íKK  zo dňa 07.03.2022,  vyvesené  na úradnej

tabuli  dňa  07.03.2022  po dobu  15 dní,  zvesené  dňa  23.03.2022.

V  územnom  konan{  vzniesla  spoločnost'  Hydromeliorácie,  š.p.,  Vrakunská  29, 825 63 Bratislava

(dotla'iutý  orgán)  nárnietku.  Podanej  námietke  stavebný  úrad  vyhovel.  Navrhovatď  predložil  písomné

vyjadrenie  kdoplnenej  dokumentácii  predmetnej  stavby  od  spoločnosti  Hydromeliorácie,  š.p.
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Bratislava,  pod  č. 2169-2/120/2022  zo dňa 19.05.2022,  doručené  na tunajší  úrad  dňa 30.05.2022.

predmetné  vyjadrenie  je  citované  vo  výrokovej  časti  rozhodnutia.

Stanoviská  a požiadavky  účastníkov  konania  a dotknutých  orgánov,  uplatnené  v tomto  územnom

konaní,  boli  preskúmané,  skoordinované  a zahrnuté  do podrnienok  tohto  rozhodnutia.

V  územnom  konarff  stavebný  úrad  preskúmal  návrh  a priložeí  doUady  v zmysle  ustanovení  gg
37,38  stavebného  zákona  pričom  zistil,  že umiestnením  stavby  nebudú  ohrozené  verejné  záujmy,  ani

ohrozené  práva  a právom  chránené  záujmy  ostatných  účastníkov  územného  konania.  Svoje  stanoviská

oznámili:  Oú Senec,  odbor  SožP-úsek  OH,  úsek  OPaK,  úsek  šVS, Oú Senec  -  pozemkový  a lesný

odbor,  OÚ Senec  - OKR,  OÚ Senec  -  odbor  CDaPK,  BVS,  a.s. Bratislava,  Západoslovenská

distribučná,  a.s. Bratislava,  SPP distribúcia,  a.s., Bratislava,  MICHLOVSKÝ,  spol.  s r.o. Piešťany,

KPÚ Bratislava,  MOSR  Bratislava,  PROGRES-TS,  s.r.o.  Bratislava,  MDV  SR-Útvar vedúceho

hygienika  rezortu  Bratislava,  Hydromeliorácie,  Ú.p. Bratislava,  Slovak  Telekom,  a.s.  Bratislava,

ORHaZZ  vPezinku,  Úrad pre reguláciu  el. komunikácií  apoštových  služieb  Bratislava,  Agilita

vodárenská  spoločnost'  s.r.o.,  Bratislava,  MV  SR  -  SITB,  SVP,  š.p., Slovanet,  a.s., OTNS,  a.s., Sitel

s.r.o.,  Energotel,  a.s., Dial  Telecom,  a.s., Veolia  Energia  Slovensko,  a.s., ťJPC BROADBAND

SLOVAKIA,  s.r.o.,  02  Slovakia,  s.r.o.,  Túrk  Telekom  International  SK,  s.r.o.,  VNET  a.s., Úrad BSK,

odbor  dopravy,  Správa  ciest  BSK,  MV  SR  ORPZ  vSenci,  ODI,  Obec  Dunajská  Lužná,

Západoslovenská  energetika,  a.s,.

Toto  rozhodnutie  o umiestnení  líniovej  stavby  platí  v zmysle  e) 40 ods.l)  stavebného  zákona  tri

roky  odo  dňa,  ked'  nadobudlo  právoplatnost';  nestráca  však  platnost',  pokial'  bude  v tejto  lehote  podaná

žiadost'  o stavebné  povolenie.  Čas platnosti  územného  rozhodnutia  možno  v zmysle  e) 40 ods.3)

stavebného  zákona  predÍžit' na žiadost'  navrhovatel'a  podanú  vpňmeranej  lehote  pred  uplynutím

lehoty  jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle fi 40 ods.4) stavebného zákona záväzné aj pre
právnych  nástupcov  jeho  navrhovatel"a  a ostatných  účastníkov  územného  konania.

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

rozhodnutia.

Za  vydanie  tohto  rozhodnutia  bol  zaplatený  správny  poplatok  vo výške  100,-  Eur  podra položky

59 ods.a),  bod  2. zákona  č.145/1995  Zb.  o správnych  poplatkoch,  v znení  neskorších  predpisov.

Poučenie  :

Podra F3 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších
predpisov,  proti  tomuto  rozhodnutiu  možno  podat'  odvolanie  (riadny  opravný  prostriedok),  a to v

lehote  15 dní  odo  dňa  doručenia  rozhodnutia.  Odvolanie  sa podáva  na tunajšiu  obec  - Obecný  úrad

Miloslavov,  Radničné  námestie  181/1,  900  42  Miloslavov.

Rozhodnutie  je po vyčerpaní  riadnych  opravných  prostriedkov  preskúmaterné správnym  súdom

podra  ustanovení  Správneho  súdneho  poriadku  (zákon  č. 162/2015  Z.z.).  y

Rozhodnutie  sa doručí  :

Milan  B a ď a n s k ý

starosta  obce

účastníci  konania  :

l/  Slovak  Telekom,  a.s.,  Bajkalská  28, 817  62 Bratislava

2 / elkatel  s.r.o.,  Račianska  96, 831 02 Bratislava

3/ Známym  aj neznámym  právnickým  a fyzickým  osobám  , ktorých  vlastnícke  alebo  iné práva

k  pozemkom  a stavbám  na nich  vrátane  susediacich  pozernkov  a stavieb  môžu  byt'  územným

rozhodnutím  priamo  dotknuté

Toto  rozhodnutie  má povahu  verejnej  vyhlášky  podl'a  Fg 36 ods. 4 stavebného  zákona  vznení

neskorších  zmien  a doplnkov  a podl'a  e) 26 ods.  2 zákona  č.71/1967  Zb.  o správnom  konaní  v znení
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neskorších  predpisov  sa vyvesí  na úradnej  tabuli  a zverejní  na webovom  sidle  obce  Miloslavov  po

dobu  15 dní.  Posledný  deň  tejto  lehoty  je  dňom  doručenia.

Potvrdenie  oznámenia  konania  verejnou  vyhláškou  o umiestnení  líniovej  stavby:

Rozhodnutie  bolo  zvesené  dňa :
Rozhodnutie bolo vyvesené dňa : 3 a MÁJ 2022

Pečiatka,  podpisPečiatka,  podpis  (  ., Pečiatka,  podpis

Toto  oznámenie  o umiestnení  stavby  má  vňhu  verejnej  vyhlášky  a musí  byt' vyvesené
15 dní na úradnei tabuli  obce Dunaiská  ž S Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Po ukončení vývesnei lehoty žiadame o vrátenie tohto oznámenia na tunaiší úrad s vyznačením
doby  vyvesenia  a zvesenia.

1.  Obec  Dunajská  Lužná,  Jánošíkovská  466/7,  900  42 Dunajská  Lužná

Na  vedomie:

1. Okresný  úrad  odbor  SoŽP  Senec,  Hurbanova  21, 903 01 Senec

2. Okresný  úrad  Senec  -  odbor  pozemkový  a lesný,  Hurbanova  21, 903 0l  Senec

3. Okresný  úrad  Senec,  odbor  kďzového  riadenia,  Hurbanova  21, 903 01 Senec

4. Okresný  úrad  Senec,  odbor  CDaPK,  Hurbanova  21, 903 01 Senec

5. ORHaZZ,  Hasičská  4, 902 01 Pezinok

6. HYDROMELIORÁCIE,š.p.,  Vrakunská  29, 825 63 Bratislava

7. BVS,  a.s., Prešovská  48, 826 46 Bratislava

8. Západoslovenská  distribučná,  a.s., Culenova  6, 816 47 Bratislava

9. SPP - distribúcia,  a.s., Mlynské  Nivy  44/b,  825 19 Bratislava

lO.  SlovakTelekom,a.s.,Bajka1ská28,81762Bratislava

11.  Krajskýpamiatkovýúrad,Leškova17,81104Bratis1ava

12.  PROGRES-TS,  s.r.o.,  Kosodrevinová  44, 821 07 Bratislava

13.  MOSR  ASM,  Kutuzovova  8, 832 47 Bratislava  3

14.  MICHLOVSKÝ,  spol.  s r.o.,  Letná  9, 921 0l  Piešt'any

15.  Agilita  vodárenská  spoločnost',  s.r.o.,  Panenská  7, 81103  Bratislava

16.  MV  SR, Sekcia  informatiky,  Odbor  telekomunikácií,  Pribinova  2, 812 72 Bratislava

17.  MDV  SR ÚVHR,  oddel.  oblast.  hygienika,  Námestie  slobody  6, 810 05 Bratislava

18.  SVP,š.p.,OZ  Bratislava,  Správa  vnútorných  vôd  Samoá,  Hlavná  47, 931 01 Samorín

19.  Slovanet,  a.s., Záhradnícka151,  821 08 Bratislava

20.  OTNS,  a.s. Vajnorská  137,  831 04 Bratislava

21.  SITEL  s.r.o.,  Kopčianska  18, 85101  Bratislava

22.  Energotel,  a.s., Miletičova  7, 821 08 Bratislava

23.  Veolia  Energia  Slovensko,  a.s., Einsteinova  21, 851 0l  Bratislava

24.  UPC  BROADBAND  SLOVAKIA,  s.r.o.,  Sevčenkova  36, 851 01 Bratislava

25.  02  Slovakia,  s.r.o.,  Einsteinova  24, 851 0l  Bratislava

26.  Túrk  Telekom  International  SK,  s.r.o.,  V  záhradách  8/A,  81102  Bratislava

27.  VNET  a.s., Námestie  hraničiarov  39, 85103  Bratislava

28.  Úrad  BSK,  Sabinovská  16, P.O.BOX  106,  820 05 Bratislava

29.  Správa  ciest  BSK,  Čučoriedková  6, 827 12 Bratislava

30.  MV  SR ORPZ  v Senci,  ODI,  Hollého  ul. 8, P.O.BOX  59, 903 01 Senec

Na  vedomie:

1 / Slovak  Telekom,  a.s., Bajkalská  28, 817 62 Bratislava  -  nemá  účinky  doručenia

2/ elkatel  s.r.o.,  Račianska  96, 831 02 Bratislava  -  nemá  účinky  doničenia

Prílohy  : situácia

overená  PD  pre  ÚR
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