
OBEC  MILOSLAVOV
Radničné  námestie  181/1,  900 42 Miloslavov

Č.j. D-3751-32j9/2022/Me V Miloslavove  02.05.2022

Verejná  vyhláška

ST  AVEBNÉ  POVOLENIE

Obec  Miloslavov,  ako  príslušný  špeciálny  stavebný  úrad  pre  miestne  komunikácie  a účelové
komunikácie  podra e) 2 písm.  a) bod  3. zákona  č.416/2001  Z.z.  o prechode niektorých  pôsobností
z orgánov  štátnej  správy  na obce  a na vyššie  územné  celky  v znení  neskorších predpisov,  podra e) 3a
ods.4  zákona  č.135/1961  Zb. opozemných  komunikáciách  vznení  neskorších predpisov (cestný
zákon),  podl'a  e) 120 zákona  č.50/1976  Zb. oúzemnom  plánovaní  astavebnom  poriadku  vznenď
neskorších  predpisov  (stavebný  zákon)  a podl'a  e) 46  a e) 47 zákona  č.7l/l967  Zb. o správnom  konaní
v znení  neskorších  predpisov  (správny  poriadok),  na základe  vykonaného  konania  rozhodol  takto :

podra e) 66 ods.l stavebného zákona vspojení  s % lO vyhl.MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona

p o v o l'u  j e

stavebný  objekt  : ,, SO.Ol  Komunikácie  a spevnené  plochy"

ktorý  je  súčast'ou  stavby  : ,,Technická  infraštruktúra  obec  Miloslavov,  lokalita  RZ20/VI."

stavebníkovi:  LT  INVEST,  s.r.o.,  Kukučínova  1452/11,  900  42 Miloslavov,  IČO: 51 002 566
(na  základe  Nájomných  zmlúv  zo dňa  03.09.2021))

miesto  stavby  : pozemok  parc.č.  146/781,  146/782,  146/783,  146/785,  146/784,  146/787,  146/789,
146/760,  146/761,  146/762,  146/758,  146/756,  146/763,  146/759,  146/764,  146/755,
146/765,  146/754,  146/753,  146/766,  146/767,  l461776,  146/777,  146/778,  146/768,
146/793,  146/769,  146/770,  146/771,  146/772,  1461779,  146/780,  146/742,  146/741,
146/743,  146/794,  146/774,  146/775,  146/745,  146/746,  1461747,  146/748,  146/749,
146/750,  146/751,  146/752,  146/744,  146/2,  146/788,  146/89,  k.ú.  Miloslavov

účel  stavby  : inžinierska  stavba  -  miestna  komunikácia

Na stavbu  bolo  vydané  rozhodnutie  o umiestnení  stavby,  vydané  Obcou Miloslavov  pod č.j.
SÚ-4078-449j/2021/KKzodňa  13.05.202l,právop1atnédňa18.06.202l.

zÓny

l.  Stručný  popis  stavby:

Predrnetom  tohto  SO je  projekt  komunikácií  aspevnených  plôch  včasti  urbanistickej
RZ20/VI.  (značenie  lokality  podra  ÚP obce  platného  v čase  vydania  DSP) v obci Miloslavov.
Projekt  rieši  miestne  a účelové  komunikácie  v predmetnej  zóne  vrátane  ich napojenia na okolitú
cestnú  siet'. Projekt  takisto  ňeši  spevnené  parkovacie  plochy  pre budovy tak ako s nimi uvažuje
právoplatné  územné  rozhodnutie.  Dostavbou  komunikácií  dôjde  ku kompletnému  prepojeniu  už
zrealizovaných  komunikácií  v okolitých  zónach.  Náwh  predpoldadá  príjazdy  k pozemkom  o šírke 3m
-  max.  3,5m.  Príjazdy  k pozemkom  sa napájajú  vždy  kolmo  na os komunikácie.
Navrhované  komunikácie  sa priamo  nenapájajú  na žiadne  cesty  III  tr. a vyššieho  rádu, ani nezasahujú
do ich  ochranného  pásma  sú len  pokračovaním  už  jestvujúcich  miestnych  komunikácií  napojených  na
nadradenú  siet'.

2. Rozdelenie  a funkčné  parametre  komunikácií  :

Novo  realizované  komunikácie  v rámci  urbanistickej  zóny  sú rozdelené do dvanástich  vetiev.
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Do  siete  verejných  -  rniestnych  komunikácií  budú  zaradené  všetky  vetvy  : K1,  K2,  K3,  K4,  K5,  K6,

K7,  KlO,  Kl1,  K12,  K13  a K14.

VETVAK1

Vetva  K1  je  navrhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dlžkou  333,35m

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  C3MO7,0/30.

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  15,00m.

Šírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  7,0m.

Šírka  pňslúchajúceho  chodníka  2,0m

Šírka  pňslúchajúceho  zeleného  pásu  min.  0,50m

Šírka  pomocného  cestného  pozernku  je  min.  5,0m

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmerná

- V  rámci  výstavby  vetvy  dôjde  k realizácii  parkovacieho  miesta  pre  vozidlá  pestskej

autobusovej  dopravy  (zároveň  budú  slúžit'  ako  autobusová  zastávka)

- Vrámci  výstavby  (ako  súčast'  dopravného  priestoru)  bude  zároveň  zrealizovaná

výstavba  34 kolmých  parkovacích  miest  vhodných  pre  vozidlá  skupiny  O1.

- Ako  súčast'  výstavby  budú  zároveň  zrealizované  sadové  úpravy  t.j. budú  upravené

prislúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  a osev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru.

Pozn.:  Ukomunikácie  sa uvažttje  výhl'adovo  s jej  predÍžením

VETVAK2

Vetva  K2  je  navrhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dlžkou  122,55m

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  C3MOU7,0/30.

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  13,50m.

Šírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  7,0m.

Šírka  prislúchajúceho  chodníka  2,0m

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  min.  0,5m

Šírka  pomocného  cestného  pozemku  min.  4,5m

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmerná

- V  rámci  výstavby  (ako  súčast'  dopravného  priestoru)  bude  v budúcnosti  možná  výstavba

kolmých  parkovacích  rniest  vhodných  pre  vozidlá  skupiny  OI  (na  plochách  pomocných

cestných  pozemkov)

- Ako  súčast'  výstavby  budú  zároveň  zrealizované  sadové  úpravy  t.j. budú  upravené

prislúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  aosev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  pňestoru.

Pozn.:  Ukomurúkácie  sa uvažuje  výhradovo  s jej  predÍžením.

VETVAK3

Vetva  K3  je  navrhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dlžkou  76,60m

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  C3MOU6,5/30

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  13,00m.

Šírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  6,50m.

Šírka  prislúchajúceho  chodníka  2,Om

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  min.  0,5m

Šírka  pomocného  cestného  pozemku  min.  2 x 5,0m

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmemá

- V  rámci  výstavby  (ako  súčast'  dopravného  priestoru)  bude  v budúcnosti  možná  výstavba

kolmých  parkovacích  miest  vhodných  pre  vozidlá  skupiny  O1 (na  plochách  pomocných

cestných  pozemkov)

VETVAK4

Vetva  K4  je  navrbnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dlžkou  32,56m

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  C3MOU7,0/30

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  18,50m.
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Šírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  7,00m.

Šírka  prislúchajúceho  chodníka  2,Om

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  rnin.  0,50m;

Šírka  pomocného  cestného  pozemku  min.  0,50m

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmerná

- Vrámci  výstavby  (ako  súčast'  dopravného  priestoru)  bude  zároveň  zrealizovaná

výstavba  40 kolmých  parkovacích  miest  vhodných  pre  vozidlá  skupiny  O1.

- Ako  súčast'  výstavby  budú  zároveň  zrealizované  sadové  úpravy  t.j. budú  upravené

prislúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  aosev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru.

Pozn.:  Ukomunikácie  sa uvažuje  výhradovo  s jej  predÍžením.

VETVAK5

Vetva  K5  je  navrhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dlžkou  32,56m.

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  C3MO6,5/30

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  9,50m.

Šírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  6,5m.

Šírka  prislúchajúceho  chodníka  2,Om;  2,0m

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  min.  O,OOm

Šírka  pomocného  cestného  pozemku  min.  O,OOm

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  dočasne  obojsmerná  (po  spustení  dopravy  SAD

jednosmerná)

- Ako  súčast'  výstavby  budú  zároveň  zrealizované  sadové  úpravy  t.j. budú  upravené

prislúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  aosev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru.

VETVAK6

Vetva  K6  je  navrhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dlžkou  10,13m.

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  C3MO7,0/30

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  15,30m.

Šírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  13,80m.

Šírka  prislúchajúceho  chodníka  2,0m

Sírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  min.0,50m

Šírka  pomocného  cestného  pozemku  mín.  O,OOm

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmemá

- Ako  súčast'  výstavby  budú  zároveň  zrealizované  sadové  úpravy  t.j. budú  upravené

prislúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  aosev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru.

VETVAK7

Vetva  K7  je  navrhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dlžkou  328,75m.

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  C3MO7,5/30

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  14,00m.

Sírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  7,50m.

Sírka  prislúchajúceho  chodrffka  2,0m

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  min.0,50m

Sírka  pomocného  cestného  pozemku  min.  5,00m;  4,5m

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmerná

- V  rámci  výstavby  vetvy  dôjde  k realizácii  parkovacieho  rniesta  pre  vozidlá  pestskej

autobusovej  dopravy  (zároveň  budú  slúžit'  ako  autobusová  zastávka)

- Vrámci  výstavby  (ako  súčast'  dopravného  priestoru)  bude  zároveň  zrealizovaná

výstavba  21 kolmých  parkovacích  rniest  vhodných  pre  vozidlá  skupiny  O1.  Parkovacie

miesta  vybudované  v rámci  vetvy  K7 sú upravené  prípravou  pre osadenie  elektro-

nabíjacích  staníc.
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- Ako  súčast'  výstavby  budú  zároveň  zrealizované  sadové  úpravy  t.j. budú  upravené

prislúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevfn  a osev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru.

Pozn..'  Ukomurúkácie  sa uvažuje  výhl'adovo  s jej  prepojením  na ulicu  kJazeru.

VETVA  K10  (chodník)

Vetva  K10  je  nawhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dÍžkou 211,20m.

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  D32,5/5

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  2,5m.

Šírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  2,5m.

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  rnin.0,5m;  0,50

Sírka  pomocného  cestného  pozernku  min.  1,Om

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmerná

- Ako  súčast'  výstavby  budú  zároveň  zrealizované  sadové  úpravy  t.j. budú  upravené

pňslúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  aosev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  pňestoru.

VETVA  Kl1  (chodník)

Vetva  K11  je  nawhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dÍžkou 61,15m.

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  D33,0/5

Sírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  3,0m.

Sírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  3,0m.

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  rnin.0,5m;  0,5m

Sírka  pomocného  cestného  pozemku  min.  2,5m;  2,50

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmemá

- Ako  súčast'  výstavby  budú  zároveň  zrealizované  sadové  úpravy  t.j. budú  upravené

prislúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  aosev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru.

VETVA  K12  (chodník)

Vetva  K12  je  navrhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dÍžkou 17,25m.

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  D33,0/5

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  3,0m.

Sírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  3,0m.

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  min.0,50m;

Sírka  pomocného  cestného  pozemlai  min.  2,5m

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmerná

- Ako  súčast'  výstavby  budú  zároveň  zrealizované  sadové  úpravy  t.j. budú  upravené

pňslúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  aosev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru.

Pozn.:  Uvetvy  sa uvažuje  s jej  výhradovým  predÍžením.

VETVA  K13  (chodnďk)

Vetva  K13  je  navrhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dížkou 34,85m.

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  D33,0/5

!3írka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  3,0m.

Sírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  min.  3,0m.

Sírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  min.0,5m;  0,5m

Šírka  pomocného  cestného  pozemlai  min.  1,5m

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmemá

- Ako súčast' výstavby budú zároveň zrealizované sadové úpravy t.i. budú upravené
prislúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  aosev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru.

Pozn.:  Pri  osádzaní  stavieb  je  nutné  počítat'  s priestorovou  rezervou  pre  predÍženie
cyklotrasy  v šírke  min.  2,5m  od  hranice  doprcrvného  priestoru.
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VETVA  K14  (združený  chodník)

Vetva  K14  je  navrhnutá  ako  miestna  komunikácia  s celkovou  dížkou  76,40m.

Komunikáciu  možno  špecifikovat'  ako  D33,0/5.

Šírka  dopravného  priestoru  navrhovanej  komunikácie  je  min.  3,00m.

Šírka  hlavného  dopravného  priestoru  je  3,Om.

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  min.0,50m;  0,5m

Šírka  pomocného  cestného  pozemku  min.  1,5m

Šírka  cyklistického  pruhu  je  min.  3,0m.

Šírka  prislúchajúceho  zeleného  pásu  2x 0,5m;

- Umožnená  premávka  na komunikácii  -  obojsmerná

- Ako súčast' výstavby  budú zároveň zrealizované  sadové úpravy  t.i. budú upravené
prislúchajúce  zelené  plochy  (výsadba  drevín  aosev  trávnika),  presná  špecifikácia

výsadby  je  uvedená  v kap.  č. 7 Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru.

Pozn..'  Uvetvy  sa uvažuje  s výhradovým rozšírením  o vozovku  pre  motorové  vozidlá

s parametramí  jazdných  pruhov  2x3,25m  tak, aby  vyhovovala  pre  jazdu  autobusov  SAD.
Celá  vetva  sa  následne  prepojí  na  komunžkácžu  na  ulžcí  K  Jazeru.

3. Napojenie  na  jestvujúce  komunikácie  :

Novobudované  komunikácie  budú  napojené  na komunikácie  lokality  RZ20/V.  ana  komunikáciu
v ulici  K  Jazeru.

4. Prvky  upokojenia  dopravy  :

V  predmetnej  lokalite  sa upokojenie  dopravy  navrhuje  pomocou  krátkych  priečnych  prahov  /zn. Z6b/.
Vzdialenost'  jednotlivých  prvkov  upokojenia  dopravy  v lokalite  je navrhnutá  v zmysle  STaN 73 6110
čl. 11.4  tab. 18 pre  rýchlost'  30 km/h.

Skladba  vozovky:

povrch  typ  ,,A"  - dláždené  plochy  /  prejazdné  - Plochy  chodníkov  pre  peších,  cyklotrasy
Skladba  vozovky  z dlažbového  krytu  je  navrhovaná  s oMadom  na predpokladané  dopravné

zat'aženie  pre  funkčné  triedy  Dl  až D3 realizovaných  komunikácií  v zóne  do triedy  dopravného

zat'aženia  .

Skladbu  vozovky  je  možné  počas  realizácie  po súhlase  projektanta  zmenit'  s ohl'adom  na zistené
doplňujúce  skutočnosti  pri  výstavbe  ostatných  sietí.

Navrhovaná  skladba  dlažbového  krytu  vozovky  je  :

a DL;  štvorcová  4) ; 50mm;  STN  73 6131-1

'  Ložná  vrstva  HK,  fr.4-8;  hr.40  mm5), STN  72 1511

a Betón*  STN  EN  206  C30/37-Xf2,XC2,XD3(SK)-C10,4-Dmax16-S3  br. 100 mm"  3)

SD 63; GB ; 200 mm STN EN 13285 ;
ŠP 31,5; GE ; lOO mm STN EN 13285

Konštrukčná  pláň2)

490mm

Edeffl,inin a 80MPai  Eďď2,min/Edefl,mui:S 3,0

povrch  typ  ,,B1"  - dláždené  plochy/pojazdné  - Vyvýšené  plochy  chodníkových  prahov,  trieda
dopr.  zat'.  V;  Účelové  komunikácie  -  parkovacie  plochy  ol  a BUS,  tr. dopr.  zat'.  V,
Skladba  vozovky  z dlažbového  krytu  je  navrhovaná  s ohl'adom  na predpokladané  dopravné
zat'aženie  pre  funkčné  triedy  C3 a Dl  realizovaných  komunikácií  v zóne  do triedy  dopravného

zat'aženia  .

Skladbu  vozovky  je  možné  počas  realizácie  po súhlase  projektanta  zmenit'  s ohl'adom  na zistené

doplňujúce  skutočnosti  pri  výstavbe  ostatných  sietí.

Navrhovaná  skladba  dlažbového  krytu  vozovky  je  :

ii  DL;  zámková  4) ; 80 mm;  STN  73 6131-1

'  Ložná  vrstva  HK,  fr.4-8;  hr.40  mm5), STaN 72 1511

a Betón*  STN  EN  206  C30/37-Xf2,XC2,XD3(SK)-Cl0,4-Dmaxl6-S3  hr. 160 mmD3)

a ŠD 63; GB ; 200 mm  STN  EN 13285 ;
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Konštrukčná  pláň2)

580mm

Edef2, m+n o 80MP  a: Edef2, inm /Edefl, inui  :S 3 iO

povrch  typ  ,,B2"  - dláffidené  plochy  /  pojazdné  - Vyvýšené  plochy  chodníkových  prahov,  trieda

dopr.  zat'.  V;  Účelové  komunikácie  -  parkovacie  plochy  ol  a BUS,  tr. dopr.  zat'.  V,

Skladba  vozovky  z dlažbového  krytu  je  navrhovaná  s ohl'adom  na  predpokladané  dopravné

zat'aženie  pre  funkčné  triedy  C3 a C2 realizovaných  komunikácií  v zóne  do triedy  dopravného

zat'aženia  .

Skladbu  vozovky  je  možné  počas  realizácie  po súhlase  projektanta  zmenit'  s oďadom  na zistené

doplňujúce  skutočnosti  pri  výstavbe  ostatných  sietí.

Navrhovaná  skladba  dlažbového  krytu  vozovky  je  :

a DL;  zámková  4) ; 120  mm;  STN  73 6131-1

a Ložná  wstva  HK,  fr.4-8;  hr.40  mm5), STaN 72 1511

a Betón*  S'IN  EN  206  C30/37-Xf2,XC2,XD3(SK)-C10,4-Dmax16-S3  hr. 180  rnrn'

a ŠD 63; GB ; 350  mm  STN  EN  13285  ;

a ŠP 31,5; GF,; lOO mm  STN  EN  13285  ;

Konštrukčná  pláň2)

790mm

Edef2,  min "  80MP  a; Edeť2,  inui  /Edefl,  min  :E13,0

povrch  typ  ,,D"  -  cestné  komunikácie,  Miestne  komunikácie,  trieda  dopr.  zat'  V  a W,  - f.t. C3

Skladba  vozovky  - povrch  typ  ,,D2':  je navrhovaná  s ohl'adom  na predpokladané  dopravné

zat'aženie  pre  funkčné  triedy  C3 a Dl  realizovaných  komunikácií  v zóne  do triedy  dopravného

zat'aženia  V-l'ahké.

Skladbu  vozovky  je  možné  počas  realizácie  po súhlase  projektanta  zmenit'  s ohl'adom  na zistené

doplňujúce  skutočnosti  pri  výstavbe  ostatných  sietí.

'  Vozovka  -  skladba  typ,,D"

ACl  I obrus..PMB45/80-75:  I: 50mm:  STN  EN 13 108-1

PS; CBP  O,25 kg/m2 ; Sa'I'N 73 6129:2009

AC16  1ožná..PMB45/80-55:  I: 70mm:  STN  EN  13 108-1

PS; CBP  O,50 kg/m2  ; STN  73 6129:2009

ŠD 63; GB ; 430 mm STaN EN 13285

GF ; 100 mm STN  EN 13285

hr. 520 mmhr. 520 mm

Edef2, imn a 8 0N'nP ai Edef2, min  /Eďef], in+n S 3 iO0 Konštrukčná  pláň  2)

6. Obrubníky:

V  rámci  stavby  budú  použité  dva  typy  obrubníkov  a to ABO  100/5/25  - n -  parkový  obrubník  a ABO

100/15/25  - cestný  obrubník.

Na  okrajoch  vozovky  maničiacich  so zelenými  plochami  budú  realizované  cestné  obrubníky.  Výška

hornej  hrany  obrubníka  bude  +O,Ornm.

Na  rozhrai  vozovky  a zeleného  pásu  bude  použitý  cestný  obrubník  ( naležato  ) Výška  hornej  hrany

obrubníka  meranej  od úrovne  asfaltu  bude  +OO,Omm  . -  pozri  výkresy  rezov.  V  miestach  krížení

obrubráa  s chodníkmi  -  prechody  pre  chodcov  je  potrebné  hranu  obrubníka  znížit'  na výšku  +O,O mm.

Na  okrajoch  spevnených  plôch  hraničiacich  so zelenými  súkromnými  plochami  budú  realizované

parkové  obrubníky.  Výška  hornej  hrany  obrubrffka  meraná  od úrovne  dlažby  bude  +O,Omm.

Betónové  obrubníky  budú  osadené  do betónového  lôžka  z betónu  STN  EN206-1  C20/25-XC2(SK)-

C10,4-D,,J6  -S3. Minimálna  hrúbka  lôžka  je  70mm.  Betónové  cestné  obrubníky  sú použité  vo  farbe

základňej  šedej  (nat).

Projektant  požaduje  osadenie  obib  previest'  v súlade  s požiadavkami  STaN 73 6131-1  najmä  čl. 6.3.

7.  Odvodnenie:

Odvodnenie  komunikácií  v lokalite  je  navrhované  dvomi  spôsobmi  a to:

1)  Pomocou  priečnych  sklonov  do zelených  plôch  pomocných  cestných  pozernkov  uvetiev

K10,  K11,  K12,  K13,  K14,
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2)  Pomocou  dažd'ových  vpustov  napojených  na dažd'ovú  kanalizáciu  -  vetvy  KI  až K7.

Dažd'ová  kanalizácia:  dažd'ová  kanalizácia,  ktorej  účelom  je  zabezpečit'  odvodnenie  plánovacích

parkovacích  miest  je predmetom  samostatného  stavebného  objektu.  Pričom  sa uvažuje,  že

inštalované  vpuste  budú  opatrené  odlučovačom  ropných  látok  o úrovni  NEL  max.  0,1.

8. Cestné  značenie:

Dočasné  -  nenawhuje  sa.

Trvalé  - V lokalite  bude  osadené  zvislé  značenie  - typy  a polohy  značiek  sú zrejmé  z výkresu  C-26.
Všetky  zvislé  dopravné  značky  budú  osadené  na  stípiky. Všetky  nosné  prvky  značenia  musia

vyhovovat'  požiadavkám  normy  STN  73 14 0l.  Značky  musia  byt'  upevnené  tak, aby vplyvom

poveternostných  podmienok  a dopravy  nedochádzalo  k ich deformácii,  mechanickému  kmitaniu,

posunutiu,  pootočeniu  a pod.  Osadené  zvislé  dopravné  značenie  bude  v základnom  rozmere.

Vodorovné  značenie  sa v lokalite  navrhuje  realizovat'  nástrekom,  ide  o značky  610,  622,  621, 611, 27,
14  a 620.

9. Statická  doprava:

V  prípade  rodinných  domov  -  je v lokalite  RZ20/VI.  povolené  státie  motorových  vozidiel  výlučne  na

súkromných  parcelách  (mimo  dopravného  priestoru  verejných  komunikácií).  Pri povol'ovaní

jednotlivých  RD  realizovaných  v rámci  lokality  sa vyžaduje  vybudovanie  min  3 ks parkovacích  státí

pre  vozidlá  sk. O1 na pozernku  investora  -  prislúchajúcemu  k príslušnému  RD.

V  prípade  ostatn'ých  budov  -  je v lokalite  RZ20/VI.  povolené  státie  motorových  vozidiel  výlučne  na

vyznačených  parkovacích  miestach.  Počty  navrhovaných  parkovacích  rniest  zároveň  tvoňa  limity  pre

nawhovatel'a  plánovaných  budov.

10.  Zatrávnenie  a sadové  úpravy  dopravného  priestoru:

(neplatí  pre  plochy  z vegetačných  tvárnic)

Zatrávnené  plochy  budú  realizované  ako záverečné  terénne  úpravy.  Na zatrávnenie  bude  použitá

zemina,  ktorá  bola  získaná  odstránením  vrchnej  plochy  ornice.  Prípadný  prebytočný  objem  ornice

bude  dovezený  do zemníka  určeného  obcou.  Zeminu  je  pred  uložentm  potrebné  rozdrobit',  aby v nej

neboli  hrudy.  Tieto  by  mohli  spôsobit'  nadmerné  sadanie  pôdy.  Zeminu  je  potrebné  pred  zabudovaním

premiešat'  s rašelinou.  Úroveň  hornej  hrany  zatrávnených  plôch  je predpokladaná  v jednej  rovine

s hornou  hranou  obrubníka  dláždených  plôch  a -0,05m  pod úrovňou  cestného  obrubníka  (pozri

výkresy  rezov)

Dodatočná  výsadba  drevín  bude  pozostávat'z  výsadby  nasledovných  drevín  pre  vetvu:

K1  bude  vysadené  5 ks Hraba  obyčajného,  výška  sadenice  min.  3,5m,  polž.  č. H1 až H5

K2  bude  vysadené  2 ks Hraba  obyčajného,  výška  sadenice  min.  3,5m,  polž.  č. H6  až H7

K4  bude  vysadené  6 ks Borovica  lesná,  výška  sadenice  min.  1,75m,  polž.  č. B1 až B6

K5  bude  vysadené  10 ks Borovica  lesná,  výška  sadenice  rnin.  1,75m,  polž.  č. B7  až B16)"

bude  vysadené  2 ks Hraba  obyčajného,  výška  sadenice  min.  3,5m,  polž.  č. H55  až H56

K6  bude  vysadené  2 ks Hraba  obyčajného,  výška  sadenice  min.  3,5m,  polž.  č. H8  až H9

K7  bude  vysadené  5 ks Hraba  obyčajného,  výška  sadenice  in.  3,5m,  polž.  č. H10  až H14

K10  bude  vysadené  42 ks Hraba  obyčajného,  výška  sadenice  min.  3,5m,  polž.  č. H15  až H54

K11  bude  vysadené  6 ks Hraba  obyčajného,  výška  sadenice  min.  3,5m,  polž.  č. H57  až H62

K12  bude  vysadené  2 ks Hraba  obyčajného,  výška  sadenice  min.  3,5m,  polž.  č. H63  až H64

K13  bude  vysadené  6 ks Borovíca  lesná,  výška  sadenice  min.  1,75m,  polž.  č. B17  až B22

K14  bude  vysadené  5 ks Borovica  lesná,  výška  sadenice  rnin.  1,75m,  polž.  č. B23  až B27

Spolu  bude  vysadených:  64 kusov  Hraba  obyčajného  a 27 ks Borovice  lesnej.

Bez realizovanej  výsadby  nie  je  možné  vydat'  kolaudačné  rozhodnutie  na komunikácie,  nakolko  sa

jedná  o náhradnú  ekostabilizačnú  zeleň  v území  za odstránenú  -  dlhodobo  neudržiavanú  výsadbu

v predmetnom  území.

11.  Riešenie  dopravy:

Prístup  na stavenisko  je bezproblémový.  Na príjazd  budú  využívané  miestne  komunikácie,  ktoré

vyhovujú  presunom  stavebných  mechanizmov  za  každého  počasia  - ulica  Platanová.  Prísun
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stavebiiých  materiálov  na  stavenisko  bude  zabezpečovaný  automobilovou  dopravou  dodávatel'a

stavby.

Dodávatel'  stavby  je  povinný  zabezpečit',  aby  stavebné  mecharúzmy  pred  výjazdom  zo staveniska  na

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

násiedokzníženie  bezpečnosti  cestnej  premávky.

Pre uskutočnenie stavby sa podl'a % 66 ods. 2 SZ stanovujú tieto záväzné podmienky:
1/  Stavba  sa bude  realizovat'  podl'a  projektovej  dokumentácie  stavby  pre stavebné  povolenie,

vypracovanej  v 05/2021  zodpovedným  projektantom:  Pozemné  Stavby  development  s.r.o.,  Slnečná

472,  900  42 Miloslavov  -  autor.  stav.  inžinier  Ing.  Otto  Tokár,  reg.  č. 5544*I2,  overenej  v stavebnom

konaní  o povolení  stavby,  ktorá  tvorí  neoddelitel'nú  súčast'  tohto  rozhodnutia.  Každá  zmena  oproti

schválenej  projektovej  dokumentácii  musí  byt'  vopred  odsúhlasená  stavebným  úradom.

2/ Pred začatím  stavebných  prác  je  nevyhnutné  podrobne  vytýčit'  všetky  inžinierske  siete  na

dotknutom  pozernku  ako i pril'ahlých,  stavebnou  činnost'ou  dotknutých  parcelách.  Za správnost'  ako

i kompletnost'  vytýčenia  inžinierskych  sietí  v plnej  miere  zodpovedá  investor.

3/ Stavba  sa bude  uskutočňovat'  dodávatel'sky.  Stavebník  písomne  oznámi  názov  zhotovitera  stavby

do 15 dní  odo  dňa  skončenia  výberového  konania  a doloží  na stavebný  úrad  oprávnenie  zhotovitel'a  na

uskutočňovanie  stavieb  a stavbyvedúceho  v zmysle  e) 44 ods.l.  stavebného  zákona.

4/ Stavebrffk je povinný písomne oznámit' začatie stavby (% 66 ods.2 písm.h/ SZ).
5/ Stavba  bude  dokončená  do  24 mesiacov  odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia.

6 / V  prípade,  ak  termín  nebude  môct'  byt'  dodržaný,  stavebník  požiada  o predíženie  doby  výstavby.

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

8 / Stavebné  povolenie  stráca  platnost',  ak sa so stavbou  nezačalo  do dvoch  rokov  odo dňa, ked'

nadobudlo  právoplatnost'  (g 67 SZ).  Platnost'  stavebného  povolenia  je  možné  predÍžit'  na žiadost'

stavebníka  podanej  vprimeranej  lehote  pred  uplynutím  lehoty  jeho  platnosti.  Stavebné  povolenie

a rozhodnutie  o predÍžení jeho  platnosti  sú záväzné  aj pre  právnych  nástupcov  konania  (g 70 SZ).

9/ Stavebník  zabezpečí  vytýčenie  priestorovej  polohy  stavby  oprávnenou  osobou  (j  75  ods.l

stavebného  zákona)  a pri  kolaudácii  stavby  predloží  stavebnému  úradu  doklady  o vytýčení

priestorovej  polohy  stavby  (j  75a  ods.4  stavebného  zákona).

IO/  Stavebník  je  povinný  na viditel'nom  mieste  stavbu  označit'  štítkom  "Stavba  povolená"  s týmito

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

kto  a kedy  stavbu  povolil;  termin  začatia  a dokončenia  stavby;

11/  Na  stavbe  musí  byt'  vedený  stavebný  denník  od prvého  dňa prípravných  prác  až do  skončenia

stavebných  prác  (g 46d  SZ).

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

a vykonávaný  autorský  dozor  projektanta.

13/  Stavebník  musí  zabezpečit',  aby  počas  celej  doby  výstavby  bola  na stavbe  k dispozícii  stavebným

úradom  overená  projektová  dokumentácia  stavby,  právoplatné  stavebné  povolenie  a stavebný  denník.

14/  Pri  realizácii  stavby  musia  byt'  v zmysle  8, 43e  stavebného  zákona  dodržané  všeobecné  technické

požiadavky  na výstavbu,  vrátane  všeobecných  technických  požiadaviek  na stavby  užívané  osobami

sobmedzenou  schopnost'ou  pohybu  aorientácie  (vyh1.č.532/2002  Z.z.,  ktorou  sa ustanovujú

podrobnosti  o všeobecných  technických  požiadavkách  na výstavbu  a o všeobecných  technických

požiadavkách  na stavby  užívané  osobami  s obmedzenou  schopnost'ou  pohybu  a orientácie).

15/  Dodržiavat'  ustanovenia  vyhlášky  MZ  SR č. 549/2007  Z.z.,  ktorou  sa ustanovujú  podrobnosti

oprípustných  hodnotách  hluku,  infrazvuku  avibrácií  aopožiadavkách  na  ich  objektivizáciu

v životnom  prostredí.

16/  Stavebnú  činnost',  ktorá  svojimi  účinkami  obt'ažuje  okolie  a je  zdrojom  hluku,  otrasov  a prachu,

možno  vykonávat'  len vpracovných  dňoch  vpondelok  až piatok  od 7:00  do  18:00  hod.,  vnoci

a v dňoch  pracovného  pokoja  neporušovat'  ústavné  právo  na primeraný  odpočinok  a priaznivé  životné

prostredie  v zmysle  zákona  č. 460/1992  Zb.  v znení  neskorších  predpisov.

17/  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  činností.
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18/  Stavebník  zabezpečí  na stavbe  dodržiavanie  zákona  č. 525/1990  Zb. v znení  neskorších  zmien
a doplnkov,  o požiarnej  ochrane.

19/  Stavebník  zabezpečí  dozor  na stavenisku  po ukončení  prác  z hl'adiska  protipožiarnej  ochrany, aby
počas  neprítomnosti  pracovníkov  na stavbe  nevznikol  požiar.

20/ Stavenisko  musí spíňat' všetky  technické  požiadavky  v zmysle % 43i ods.3 stavebného zákona.
21 / Pri  výstavbe  musia  byt'  použité  vhodné  stavebné  výrobky,  ktoré  budú  spÍňat' harmonizované
podrnienky  podra  Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  EÚ č. 305/2011,  ktorým  sa ustanovujú
harmonizované  podmienky  uvádzania  stavebných  výrobkov  na trh  a podmienky  zák. č. 133/2013 Z. z.
o stavebných  výrobkoch  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  Ku  kolaudácii  stavebník doloží
doklady  o vhodnosti  použitých  výrobkov  a materiálov.

22/  Stavebník  je  povinný  dbat'  na to, aby  pri  uskutočňovaní  stavby  nedošlo  k spôsobeniu  škody na
cudzích  nehnutel'nostiach  a majetku.  Je povinný  počas  realizácie  stavby  zabezpečit'  vytvorenie  takých
opatrení,  ktorými  bude  rninimalizovaný  negatívny  vplyv  stavby  na okolie  a na životné prostredie.
Stavebník  je  povinný  počas  výstavby  udržiavat'  čistotu  na  stavbou  znečistených  verejných
komunikáciách  averejných  priestranstvách  adokončovanie  stavby  zabezpečit'  bez porušenia
plynulosti  cestnej  a pešej  premávky.

23/  Stavebnik  bude  mat'  zariadenie  staveniska  a stavebný  materiál  uložený  na pozemkoch,  ku ktorým
má  vlastnícke  alebo  iné  právo.

24/  Stavebník  je  povinný  odviezt'  stavebný  odpad  na riadenú  skládku  odpadu.  Doklad  o zneškodnení
odpadu  predloží  na OÚ Senec  -  odbor  starostlivosti  o ŽP, odpadové  hospodárstvo; ku kolaudácii
predloží  stanovisko  OÚ Senec,  odbor  SoZP,  úsek  odpadového  hospodárstva  v kolaudačnom
konaní.

25/  V  prípade  nálezu  kultúrne  cenných  predmetov,  detailov  stavby  alebo  chránených  častí píody  ako
i archeologických  nálezov,  tento  nález  ihned'  ohlásit'  stavebnému  úradu  alebo  príslušnému  orgánu.
26/  V  prípade  nevyhnutného  výrubu  drevín  alebo  krovitých  porastov,  ak budú dotknuté výstavbou,
požiadat'  v zmysle  e) 47 ods. 3 zákona  č. 543/2002  Z.z.  o ochrane  prírody  a krajiny  príslušný  úrad
o súhlas  na ich  výnib.

27/  Dokončenú  stavbu  možno  užívat'  len  na základe  kolaudačného  rozhodnutia,  o ktoré stavebník
požiada  príslušný  stavebný  úrad.

28/ Ku  kolaudácii  stavby  stavebník  predloží doklady primerane  podra j417,18 vyhl.MŽP SR
č.453/2000  Z.z.,  ktorou  sa vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona, najmä certifikáty
a atesty  zabudovaných  stavebných  výrobkov  a materiálov,  výsledky  predpísaných  skúšok a revízií
podl'a  osobitných  predpisov,  doklad  o uložení  stavebného  odpadu  na riadenej skládke, porealizačné
zameranie  stavby,  odovzdávací/preberací  protokol.

29/  Dodržat,,'  Zásady  preberania  miestnych  komunikácií  a verejného  osvetlenia  do vlastníctva
obce  Miloslavov  schválené  vOZ  dňa  04.05.2015  uznesením  č. 66/2015, doplnené  OZ dňa
27.04.2017  uznesením  č. 45/2017  a úpravou  textu  v bode  2 podl'a  uznesenia  OZ  č. 85 dňa
16.08.2017",  schválené  OZ  dňa  24.10.2019  uznesením  č. 112/2019,  doplnené  OZ dňa 29.10.2020
uznesením  č. 126."

30/ Kolaudácia  stavebného  objektu  komunikácií  je podmienená  vybudovaním  askolaudovaním
verejných  inžinierskych  sietí  vodovodu,  kanalizácie,  vypúšt'ania  odpadových  dažd'ových  vôd do
podzemných  alebo  povrchových  vôd,  NN  rozvodov  a VO,  nachádzajúcich  sa v komunikáciách.

31/  Stavebník  je povinný  ku kolaudácii  stavby  predložit'  zameranie  geografickej  osi ulice (

ustanovenie  % 3 ods. 5 zákona č. 125/2015).
32/ Stavebník  je povinný  pri  uskutočňovaní  stavby  dodržat'  podrnienky,  uvedené  v stanoviskách
dotknutých  orgánov  a organizácií  :

1.MVSRORPZvSenci,ODI,č.ORPZ-SC-ODI-861-00l/202lzodňa  06.12.2021:
...Dopravný  inšpektorát  posudzuje  projekt  z ďadiska  následného  výkonu,,dohradu  nad  bezpečnost'ou
a plynulost'ou  cestnej  premčtvky"  pričom  pre  jej zaistenie  posudzuje  správnost' a vhodnost'  použitia
dopravných  značení  azariadení.  ODI  vydáva  záväzné  stanovisko  vzmysle  zákona 135/1961 Zb.
o pozemných  komunikáciách  pre:

- Určenie  použitia  dopravných  značiek  a dopravných  zariadení  na cestách  II. a III. a miestnych
cestách,
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- Pripájanie  pozemných  komunikácií,  zriad'ovanie  vjazdov  z cesty  na susedné  nehnuternosti,

o úpravách  a zrušení  pripojenia  pozemných  komunikácií  a vjazdov  z cesty,

- Uzávierky,  obchádzky  a odklony,

- Výnimka  zo zákazu  alebo  obmedzenia  čiru'iosti  v cestnom  oc&annom  pásme.

Na základe  vyššie  uvedeného  Vám  odporúčame  žiadosti  formulovat'  konkrétne  a následne

zasielat'  na  posúdenie  avydania  záväzného  stanoviska  vzmysle  zákona  135/1961  Zb.

o pozemných  komunikáciách  na určenie  použitia  dopravných  značiek  a dopravných  zariadení

na  cestách  II.  aIII.  amiestnych  cestách,  pripájanie  pozemných  komunikácií,  zriad'ovanie

vjazdov  zcesty  na  susedné  nehnutel'nosti,  oúpravách  azrušení  pripojenia  pozemných

komunikácií  a vjazdov  z cesty,  uzávierky,  obchádzky  a odklony  a výnimka  zo zákazu  alebo

obmedzenia  činnosti  v cestnom  ochrannom  pásme.

2. OÚ Senec,  odbor  SoŽP -  úsek  OH,  č. OU-SC-OSZP-202l/OO9483-OO2  zo dňa  22.06.2021,  č.OU-

SC-OSZP-202l/OO9483-003  zo dňa  23.06.2021:

Po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov podl'a fl 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona
o odpadoch  vydáva  tunajší  úrad  k predmetnej  žiadosti  nasledovné  vyjadrenie:  - nemá  námietky  proti

realizácii  predmetnej  stavby.

l. Pri realizácii  stavby  je potrebné  dodržiavat'  zákon  č. 79/2015  Z.  z. o odpadoch  a súvisiace

všeobecne  záväzné  právne  predpisy  platné  v odpadovom  hospodárstve.

2. Pôvodcom  odpadov  vznikajúcich  v dôsledku  uskutočňovania  stavebných  prác  je  právnická  osoba

alebo  fyzická  osoba  -  podnikater,  pre ldoi  sa tieto  práce  v konečnom  štádiu  vykonávajú  a pre

fyzické  osoby  je  pôvodcom  odpadov  ten,  kto  uvedené  práce  vykonáva.

3. Pôvodca  odpadu  zodpovedá  za nakladanie  s odpadrni  a plní  povinnosti  podl'a  e) 14  -  držitel'a  odpadu

podra  zákona  č. 79/2015  Z. z. o odpadoch.

4. Pôvodca  odpadu  je povinný  jednotlivé  odpady  správne  zarad'ovat'  a zhromažd'ovat'  vytriedené

podra  druhov  odpadov  a poddruhov  ( katalógových  čísiel  uvedených  vo vyhláške  MŽP SR č.

365/2015  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov),  zabezpečit'  pred  znehodnotením,

odcudzením  alebo  iným  nežiadúcim  únikom  azabezpečit'  spracovanie  vzmysle  hierarchie

odpadového  hospodárstva  v súlade  so zákonom  o odpadoch.

5. Pôvodca  odpadu  je  povinný  viest'  evidenciu  a ohlasovat'  údaje  z evidencie  príslušnému  okresnému

úradu,  odboru  starostlivosti  o životné  prostredie  v zmysle  e) 14 ods.  l  písm.  f)  a g) zákona

o odpadoch,  v súlade  s ustanovením  S, 3 vyhlášky  MŽP SR č. 366/2015  Z. z. o evidenčnej  povinnosti

a ohlasovacej  povinnosti.

6. Ak  sa nekontaminovaná  zemina  ainý  prirodzene  sa vyskytujúci  materiál  vykopaný  počas

stavebných  prác  použije  na účely  výstavby  v prirodzenom  stave  na mieste,  na ktorom  bol  vykopaný,

nejde  o odpad.  Inak  sa považuje  za odpad,  s ktorým  je potrebné  naložit'  v súlade  so zákonom

o odpadoch.

7. Investor  (pôvodca)  komunálnych  odpadov  je  povinný  okrem  iného  zapojit'  sa do systému  zberu

komunálnych  odpadov  v obci  aj pre  komodity  sklo,  kovy,  biologicky  rozložitel'ný  odpad  zo záhrad

a parkov.

8. Investor  odovzdá  tunajšiemu  úradu  doklady  o odbere  odpadov  vzniknutých  z realizácie  stavby  a ich

následnom  spracovaní  oprávnenou  osobou,  pre  účely  vyjadrenia  v kolaudačnom  konaní  v zmysle  e)
99 ods. l písm.  b) bod  5 zákona  o odpadoch.

Toto  vyjadrenie  sa v zmysle  e) 99 ods.  2 zákona  o odpadoch  považuje  za záväzné  stanovisko  pre  účely

stavebného  konania  podl'a  zákona  č. 50/1976  Zb.  o úzen'inom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení

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

konaní.

3. OÚ Senec,  odbor  SoŽP -  úsek  ŠVS, súhlas  podra  ust.  Fp 27 zák.  č. 364/2004  Z.z.  o vodách,  č.OU-

SC-OSZP-2021/014176-OO2  zo dňa  24.09.2021:

PODMIENKY  SÚHLASU:
1. Budú  dodržané  príslušné  ustanoverňa  zákona  č. 364/2004  Z.z.  o vodách  a o zmene  zákona  SNR  č.

372/1990  Zb.  o priestupkoch  v znení  neskorších  predpisov  (vodný  zákon),  ust.  Vyhlášky  MŽP SR

č. 556/2002  Z. z. o vykonaní  niektorých  ustanovení  vodného  zákona,  spolu  súvisiace  právne

predpisy  a technické  normy.
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2. Budú  rešpektované  ochranné  pásma  jestvujúcich  inžinierskych  sietí  a požiadavky  ich  správcov

a vlastnďkov.

3. Dodržat'  podmienky  vyjadrenia  Okresného  úradu  Senec,  odboru  starostlivosti  o životné

prostredie,  úseku  odpadového  hospodárstva,  Hurbanova  21, 903 0l Senec  pod  číslom  OU-SC-

OSZP-202l/OO9483-OO3  zo dňa  23.06.2021.

4. Dodržat'  podrnienky  vyjadrenia  Okresného  úradu  Senec,  odboru  starostlivosti  o životné

prostredie,  úseku  štátnej  správy  ochrany  prírody  a krajiny,  Hurbanova  21, 903 0l Senec  pod  č.

OU-SC-OSZP-202l/OO9408-OO2  zo dňa 14.06.2021.

5. Dodržat'  podmienky  stanoviska  BVS  a.s., zo dňa  14.07.2021  pod  číslom  21381/40201/202l/Me.

6. Dodržat'  príslušné  ustanovenia  zák. č. 364/2004  Z.z.  o vodách  a o zmene  zákona  SNR  č.

372/1990  Zb.  o priestupkoch  v znenď  neskorších  predpisov  (vodný  zákon).

7. Do  vsakovacieho  systému  môžu  byt'  zaústené  len vody  z povrchového  odtoku,  pri  ktorých  sa

nepredpokladá,  že obsahujú  látky,  ktoré  môžu  nepňaznivo  ovplyvnit'  kvalitu  povrchovej  vody

apodzemnej  vody  vzmysle  NV  SR  č. 269/2010,  ktorým  sa ustanovujú  požiadavky  na

dosiahnutie  dobrého  stavu  vôd  apo  predchádzajúcom  zist'ovaní  (záverečná  hydrogeologická

správa podra ei37 v spojení fi 3 ods. 4 vodného zákona).
8. Projektant stavby v zmysle % 46 stavebného zákona zodpovedá za správnost' a úplnost'

vypracovania  dokumentácie  podl'a  e) 45 ods.  2 stavebného  zákona  a aj za jej  realizovaternost'

Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaní a podl'a ust. fi 73 odst. 17 zák.č. 364/2004 z.z. o
vodách v znení neskorších noviel sa považuje za záväzné stanovisko v zmysle % 140b zák. č. 50/1976
Zb.  (stavebný  zákon  v znení  neskorších  noviel).

SúMas  je  podkladom  pre  stavebné  konanie.  Nenabrádza  povolenie  na uskutočnenie  vodných  stavieb

podl'a  ust. e) 26 zák.č.  364/2004  Z.z.  o vodách.  Jeho  platnost'  zaniká,  ak stavebné  konanie  nezačne  do

jedného  roka  od  vydania  súhlasu.

4. OÚ Senec,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie  -úsek  OPaK,č.  OU-SC-OSZP-2021/OO9408-OO2

zo dňa  14.06.2021  :

1. Stavba sa navrhuje v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení ei12 zákona.
2. Realizácia  stavby  nepredstavuje  činnost'  podl'a  zákona  v území  zakázanú.

3. Nawhovanou  stavbou  nebudú  dotknuté  záujmy  územnej  ani  druhovej  ocmany.

4. V  prípade  nevyhnutného  výrubu  drevín  v súvislosti  s realizáciou  stavby  Vás  upozorňujeme,  že

mimo  zastavaného  územia  obce  sa podl'a  zákona  vyžaduje  súhlas  na výrub  stromov  s obvodom  laneňa

nad 40 cm, meraným  vo výške  130 cm nad zemou  a krovitých  porastov  s výmerou  nad 20 m2,

o súhlase  na b drevín  podl'a  e) 47 ods.  3 zákona  je  príslušný  rozhodnút'  Okresný  úrad  Senec,  odobr

starostlivosti  o životné  prostredie,  orgán  ochrany  prírody  a krajiny.

5. V  prípade  stavby  v blízkosti  drevín  je  potrebné  postupovat'  v zmysle  STN  83 7010  0chrana  píody

-  ošetrovanie,  udržiavanie  a ochrana  stromovej  vegetácie,  bod  4.1 pri  stavebných  prácach  sa drevina

chráni  celá  (koruna,  kmeň,  koreňová  sústava)  pred  poškodením.  Pň  používaní  stavebných

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

5.0kresný  úrad  Senec,  odbor  SoŽP,  úsek  posudzovania  vplyvov  na ŽP, vyjadrenie  č.j.OU-SC-OSZP-

2021/003254-002  zo dňa  04.02.2021:

Po  preštudovaní  predložených  podkladov  Okresný  úrad  Senec,  odbor  starostlivosti  oživotné

prostredie,  konštatuje,  že uvedená  navrhovaná  čiru'iost'  (technická  infraštruktúra)  nespíňa kňtériá

podl'a  e) 18 zákona  č. 24/2006  Z.z.  o posudzovaní  vplyvov  na životné  prostredie  a o zmene  a doplnenď

niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov,  preto  nepodlieha  zist'ovaciemu  konaniu  v zmysle

zákona  č. 24/2006Z.z.  o posudzovaní  vplyvov  na životné  prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých

zákonov.

Zároveň  Vás  upozorňujeme,  že podra  prílohy  č.8 zákona  č. 24/2006  Z.z.  o posudzovaní  vplyvov  na

životné  prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov:

-Projekty  rozvoja  obcí  vrátane  a) pozemných  stavieb  alebo  ich  súborov  (komplexov),  ak

nie  sú uvedené  v iných  položkách  tejto  prílohy)  v zastavanom  územf  od 10 000m2  podlahovej  plochy,

mimo  zastavaného  územia  od lOOO m2  podlahovej  plochy,  podliehajú  zist'ovaciemu  konaniu,

-Projekty  rozvoja  obcí  vrátane  b)  statickej  dopravy  od 100  do 500  stojísk,  podliehajú

zist'ovaciemu  konaniu.
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6. Okresný  úrad Senec  - pozemkový  alesný  odbor,  uvedené  vrozhodnutí  t>.,i. OU-SC-PLO-
2021/012489-OO5/Han.  zo dňa  23.09.2021:

Odníma  pol'nohospodársku  pôdu  natrvalo  na účel,,Technická  infraštruktúra  obec  Miloslavov,  lokalita

RZ 20/VI  -  Komunikácie  a spevnené  plochy"  v katastrálnom  území  Miloslavov,  nasledovne:

Pôv-odná  Novovytvorená  Druh  pozemku  Odním.  výmera  v m2

146/2  146/741  ornápôda  227

146/4  l46/745  ornápôda  15

146/767  468

146/769  1625

146/772  1273

146/775  49

l46/776  6683

146/777  319

146/792  41

Rozsah  a hranice  trvalého  odňatia  sú zakreslené  v Geometrickom  pláne  č. 127/2021  zo dňa  17.05.2021

úradne  overený  Okresným  úradom  Senec,  katastrálnym  odborom  pod číslom  G1-913/21  zo dňa

18.06.2021.  Pozemky  sa nachádzajú  mimo  zastavaného  územia  obce  vytýčeného  lomovými  bodmi

zastavaného  územia  obce,  ktoré  boli  prernietnuté  do odtlačkov  katastrálnych  máp  k 1. januáru  1990.

- Vykonat'  skrývku  humusového  horizontu  pornohospodárskej  pôdy  odnímanej  natrvalo  a zabezpečit'

jej hospodárne  a účelné  využitie  na základe  vypracovanej  bilancie  skrývky  humusového  horizontu,

schválenej  v bode  n. tohto  rozhodnutia,

- Zabezpečit'  základnú  starostlivost'  o pol'nohospodársku  pôdu  odňatú  týmto  rozhodnutím  až do

realizácie  stavby,  najmä  pred  zaburinením  pozemkov  a porastom  samonáletu  drevín.

7. ORHaZZ  v Pezinku  č.i. ORHZ-PK-202l/OO1570-2  zo dňa 23.06.2021:
-Súhlasí  bez  pňpomienok

Toto  stanovisko  nenahrádza  stanovisko  orgánu  štátneho  požiarneho  dozoru  pre  konanie  nasledujúce

podl'a  zákona  č. 50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  /stavebný  zákon/  v znení

neskorších  predpisov  a spolu  s nami  overenou  projektovou  dokumentáciou  stavby  požadujeme  ho

predložit'  pri  kolaudačnom  konaní.

8. Slovak  Telekom,a.s.,  uvedené  v stanovisku  č. 6612203293  zo dňa  01.02.2022:

- Pre  vyznačené  záujmové  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. 6612203293  zo dňa  01.02.2022

9. SVP, š.p.,  vyia*enie  č.i. CS SVP OZ BA 1740/2021/1 zo dňa 18.06.2021  :
Po oboznámení  sa s projektovou  dokumentáciou  SVP,  š.p. OZ  BA,  Správa  vnútorných  vôd  Šamorín
s realizáciou  uvedenej  aktivity  súhlasí,  žiada  však:

l. Pri  realizácii  stavby  žiadame  dodržat'  ustanovenia  zákona  č. 364/2004  Z.z.  o vodách  a o zmene

zákona  Slovenskej  národnej  rady  č. 372/1990  Zb.  o pňestupkoch  v znení  neskorších  predpisov

(vodný  zákon).

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

požadujeme  dbat'  na zvýšenú  ochranu  podzemných  a povrchových  vôd  ktorá  je zakotvená  aj

v zákone  č. 305/2018  Z.z.  o chránených  oblastiach  prirodzenej  akumulácie  vôd  a o zmene  a

doplnení  niektorých  zákonov.

3. Dažd'ové  vody  zo spevnených  plôch  s možnou  kontamináciou  ropnými  látkami  (komunikácie,

parkoviská  a spevnené  plochy)  zaústené  do ORL  a vsakov  musia  byt'  zaústené  do odlučovača

ropných  látok,  ktorý  musí  mat'  podl'a  nariadenia  vlády  č. 269/2010  Z.z. výstupnú  hodnotu

v ukazovateli  NEL  menšiu  ako  O,l mg/l.

4. Spevnené  plochy  navrhovaného  areálu  musia  byt'  upravené  tak,  aby  nedošlo  kúnilai

zaolejovaných  vôd  do okolitého  terénu  a zároveň  musí  byt'  zabránené  prítoku  iných  dažd'ových

vôd  z okolitého  územia  na tieto  plochy.  Uvedené  plochy  musia  byt'  izolované  a odolné  voči

pôsobeniu  ropných  látok.
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5. Podl'a e121, ods. 1, písm. c, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, je na vypúšt'anie odpadových vôd
do povrchových  vôd  alebo  podzemných  vôd  potrebné  povolenie  na osobitné  užívanie  vôd,  ktoré

vydáva  príslušný  orgán  štátnej  vodnej  správy  (Okresný  úrad  Senec).

6. Podra e126 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa na uskutočnenie vodnej stavby, jej
zmenu  vužívaní,  zrušenie  alebo  odstránenie  vodnej  stavby  vyžaduje  povolenie  príslušného

orgánu  štátnej  vodnej  správy.

7. Povolenie  orgánu  štátnej  vodnej  správy  na uskutočnenie,  zmenu  alebo  odstránenie  vodnej  stavby

na základe  odseku  č. 4 e) 26 zákona  č. 364/2004  Z. z. vodný  zákon  je súčasne  stavebným

povolením  a povolenie  na  jej  uvedenie  do prevádzky  je  súčasne  kolaudačným  rozhodnutím.

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

lO. SPP-distribúcia,a.s.,  stanovisko  č. TD/NS/0148/2022/An  zo dňa  04.03.2022:

Súhlasí  s vydaním  stavebného  povolenia  na vyššie  uvedenú  stavbu  za dodržania  nasledovných

podmienok:

VŠEOBECNÉ  PODMIENKY:

- pred  realizáciou  zemných  prác  a/alebo  pred  začaďm  vykonávania  iných  činností,  je stavebník

povinný  požiadat'  SPP-D  o vytýčenie  existujúcich  plynárenských  zariadení  prostredníctvom

online  fomiuláru  zverejneného  na  webovom  sídle  SPP-D  www.spp-distribucia.sk  (čast'  E-služby),

- v záujme  predchádzania  poškodeniam  plynárenských  zariadení,  ohrozeniu  ich  prevádzky  a/alebo

prevádzky  distribučnej  siete,  SPP-D  vykonáva  vytyčovanie  plynárenských  zariadení  do

vzdialenosti  lOO m bezplatne,

- stavebník  je  povinný  oznámit'  začatie  prác  vochrannom  pásme  plynárenských  zariadení

prostredníctvom  online  formuláru  zverejneného  na webovom  sídle  SPP-D  www.spp-distribucia.sk

(čast'  E-služby)  najneskôr  3 pracovné  dni  pred  zahájemm  plánovaných  prác.  Vprípade

neoznámenia  začatia  prác  upozorňujeme,  že SPP-D  môže  podat'  podnet  na Slovenskú  obchodnú

inšpekciu  (SOI),  ktorá  je  oprávnená  za porušenie  povinnosti  v ochraru'iom  a/alebo  bezpečnostnom

pásme  plynárenského  zariadenia  uložit'  podl'a  ustanovení  Zákona  o energetike  pokutu  vo výške

300,-  e až 150  000,-  e;
- stavebník  je povinný  zabezpečit'  prístupnost'  plynárenských  zariadení  počas  realizácie  činností

z dôvodu  potreby  prevádzkovania  plynárenských  zariadení,  najmä  výkonu  kontroly  prevádzky,

údržby  a výkonu  odbomých  prehliadok  a odborných  skúšok  opráv,  rekonštrukcie  (obnovy)

plynárenských  zariadení;

- stavebník  je  povinný  umožnit'  zástupcovi  SPP-D  vstup  na stavenisko  a výkon  kontroly  realizácie

činností  v ochrannom  pásme  plynárenských  zariadení;

- stavebník  je  povinný  realizovat'  zemné  práce  vo  vzdialenosti  menšej  ako  1,OO m na  každú  stranu

od obrysu  nízkotlakého  (d'alej  ako  ,,NTL")  plynovodu  a stredotlakého  (d'alej  ako  ,,STL")

plynovodu  a vo vzdialenosti  menšej  ako  1,50  m od obrysu  vysokotlakého  (d'alej  ako ,,VTL")

plynovodu,  až po predchádzajúcom  vytýčenď  týchto  plynárenských  zariadení,  a to výhradne

ručne,  bez použitia  strojových  mechanizmov,  so zvýšenou  opatrnost'ou,  za dodržania  SIN  73

3050,  a to pokiar  sa jedná  o výkopové,  ako  aj bezvýkopové  technológie,

- pred  realizáciou  akýchkorvek  prác  vo  vzdialenosti  menšej  ako  1,OO m na každú  stranu  od obrysu

NTL  plynovodu  a STL  plynovodu  a vo  vzdialenosti  menšej  ako  1,50  m  od obrysu  VTL

plynovodu,  iným  spôsobom  ako  ručne,  je  stavebník  povinný  v rnieste  kňžovania  s plynárenským

zariader  (a ak ku kňžovaniu  nedochádza,  v mieste  priblíženia  k plynárenskému  zariadeniu)

obnažit'  plynárenské  zariadenie  ručne  kopanou  kontrolnou  sondou  pre  overenie  priestorového

uloženia  plynárenského  zariadenia  a taktiež  overenie  priebehu  trasy  vftacieho  (resp.  pretláčacieho)

zariadenia,  pričom  tecbnické  parametre  uvedenej  sondy  sú  neoddelitel'nou  prílohou  tohto

stanoviska,

- v prípade,  ak zemné  práce  vo vzdialenosti  menšej  ako  1,OO m na každú  stranu  od obrysu  NTL

plynovodu  a STL  plynovodu  nie  je možné  realizovat'  výhradne  ručne  alebo  bezvýkopovou

metódou  s ručne  kopanými  kontrolnými  sondami,  stavebník  je  povinný  predložit'  SPP-D

realizačnú  projektovú  dokumentáciu  a vopred  požiadat'  o stanovenie  podmienok  na vykonávanie

takýchto  prác,

- vykonávanie  zemných  prác  bezvýkopovou  metódou  bez ručne  kopaných  kontrolných  sond  vo

vzdialenosti  menšej  ako  1,50  m od  obrysu  VTL  plynovodu  je  zakázané,
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- ak pri  zemných  prácach  dôjde  k odkrytiu  plynárenského  zariadenia,  stavebník  je povinný

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

matus.toi'nasekôspp-distribucia.sk)  na  vykonanie  kontroly  stavu  obnaženého  plynárenského

zariadenia,  podsypu  aobsypu  plynovodu  auloženia  výstražnej  fólie;  výsledok  kontroly  bude

zaznamenaný  do stavebného  denníka;

- pďstup  k akýmkol'vek  technologickým  zariadeniam  SPP-D  nie  je  povolený  a manipulácia  s nimi  je

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

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

doby  ich  odkrytia  proti  poškodeniu;

- stavebník  nesmie  bez súhlasu  SPP-D  nad  trasou  plynovodu  realizovat'  také  terénne  úpravy,  ktoré

by  zmenili  jeho  doterajšie  krytie  a Nbku uloženia,  v prípade  zmeny  úrovne  terénu  požadujeme

všetky  zariadenia  a poklopy  plynárenských  zariadení  osadit'  do novej  úrovne  terénu;

- 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'  kvážnemu

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'  podra  ustanovení

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  e) 284  a S,

285,  prípadne  trestného  činu  poškodzovania  a ohrozovania  prevádzky  všeobecne  prospešného

zariadenia  podl'a % 286 alebo íS, 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník  je  povinný  pri  realizácii  stavby  dodržiavat'  ustanovenia  Zákona  o energetike,  Stavebného

zákona  a iných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  ako aj podmienky  uvedené  v Zápise

z vytýčenia  plynárenských  zariadení  a taktiež  ustanovenia  Technických  pravidiel  pre  plyn  (TPP)

najmä  STN  73 6005,  73 3050,  TPP  906  0l,  700  02, VTL  -  TPP  702  lO,

- stavebník  je poviru'iý  rešpektovat'  azohl'adnit'  existenciu  plynárenských  zariadení  a/alebo  ich

ochranných  a/alebo  bezpečnostných  pásiem,

- stavebník  je povinný  pri  súbehu  a kňžovaní  navrhovaných  vedení  s existujúcimi  plynárenskými

zariadeniami  dodržat'  minimálne  odstupové  vzdialenosti  v zmysle  STN  73 6005  a TPP  906  01,

- v zmysle % 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.,

- v zmysle fl 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatera distribučnej
siete  v bezpečnostnom  pásme  plynárenských  zariadení  umiestňovat'  stavby,

OSOBITNÉ  PODMIENKY:

- V  záujmovom  území  stavby  sa nachádzajú  2 VTL  plynovody  DN  500,  PN  4,OMPa,  ocel'.

- V  mieste  križovania  navrhovanej  komunikácie,  chodníka,  cyklochodníka  (Vetva  K  14)  -

investor  zabezpečí  osadenie  chráničky  DN  800,  na každom  VTL  plynovode  DN  500,  a to

vtakej  dÍžke,  aby  chránička  presahovala  min.  1m  na  každú  stranu  od  päty  násypu

komunikácie  (spevnenej  plochy).

- Chráničky  DN  800  na VTL  plynovodoch  DN  500  riešit'  ako  samostatný  projekt,  ktorý  je

nevyhnutné  zaslat'  na  posúdenie  na SPP  -distribúcia  a.s.

- Pre  uvedenú  komunikáciu  (vetva  K7,  súbeh  s VTL)  bolo  vydané  súhlasné  stanovisko  pre

umiestnenie  stavby  v bezpečnostnom  pásme  plynárenských  zariadení  ev.č.

2050/120221/BA/PJ  dňa  25.2.2021  (platné  do 25.2.2023).  Za  dodržania  min.  vzdialenosti

9,0m:  komunikácia,  chodník,  cyklochodník  a parkovisko  od  VTL  plynovodu  DN  500.

- Rešpektovat'  všetky  existujúce  plynárenské  zariadenia  v zmysle  platnej  legislatívy.

1l.  SPP-distribúcia,  a.s. vyjadrenie  č. 2050/120221/BA/PJ  zo dňa  25.02.2021  :

Navrhovaná  stavba  zasahuje  do ochranného  a/alebo  bezpečnostného  pásma  plynárenského  zariadenia

(d'alej len,,PZ"):  VTL  DN 500 PN 4,O MPa, pričom v zmysle 679 ods. 2) Zákona o energetike je
stanovená  vzdialenost'  ochranného  pásma  8,00  m na každú  stranu  od osi  plynovodu  alebo  od  pôdorysu

plynárenského  zariadenia  a v zmysle  Fj 80 ods.  2 Zákona  o energetike  je stanovená  vzdialenost'

bezpečnostného  pásma  50,0  m na každú  stranu  od osi plynovodu  alebo  od pôdorysu  plynárenského
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zariadenia.  SPP-D,  ako prevádzkovatel'  distribučnej  siete,  podl'a  ustanovení  Zákona  o energetike

a TPP  906 0l s umiestnením  stavby:  SÚHLASÍ  a stanovuje  skrátenú  vzdialenost'  stavby:  chodník,

cyklochodník,  komunikácie,  parkovisko  od PZ na: 9 m.,  pričom  súhlasné  stanovisko  podmieňuje

dodržaním  nasledujúcich  podmienok:

- k určeniu  presnej  polohy  vyššie  uvedeného  PZ  je  stavebrffk  povinný  požiadat'  SPP-D  o vytýčenie

existujúcich  plynárenských  zariadení  prostredrffctvom  online  fortnuláru  zverejneného  na webovom

sídle  SPP-D  www.spp-distribucia.sk  (čast'  E-služby);

- v záujme  predchádzaniu  poškodenia  plynárenského  zariadenia,  ohrozenia  jeho  prevádzky  a/alebo

prevádzky  distribučnej  siete,  SPP-D  vykonáva  vytyčovanie  plynárenských  zariadení  do rozsahu

100  m bezplatne,

- Stavebník  je povinný  zabezpečit'  vypracovanie  projektovej  dokumentácie  (d'alej  len ,,PD")

stavby  oprávnenou  osobou  v súlade  s podmienkami  stanovenými  v tomto  vyjadrení,

- Pred  podaním  žiadosti  o vydanie  územného  rozhodnutia  a/alebo  stavebného  povolenia  je  stavebník

povinný  predložit'  SPP-D  na  posúdenie  PD  stavby  na oddelenie  prevádzky  Bratislava,

- V  zóne  zníženia  bezpečnostného  pásma  vyššie  uvedeného  PZ  nie  je dovolené  nawhovat'  žiadne

d'alšie  stavebné  objekty  (budovy,  garáže,  prístrešky,  prípadne  objekty  so zhromažd'ovaním  osôb...),

- Stavebník  pri  realizácii  stavby  nesmie  v ochrannom  pásme  plynárenských  zariadení  zriadit'  areál

staveniska,  prechádzat'  t'ažkýrni  mechanizmami,  príp.  iným  spôsobom  poškodit'  plynárenské

zariadenia,

- Podmienkou  pre  následné  vydanie  povolenia  na  užívanie  stavby  musí  byt'  písomné

vyjadrenie/potvrdenie  SPP-D  o splnení  všetkých  vyššie  uvedených  podmienok,  ktoré  je  stavebník

povinný  od SPP-D  vyžiadat'  pred  podaním  návrhu  na začatie  konania  o povolení  užívania  stavby.

OSOBITNÉ  PODMIENKY:

žiadne

12. PROGRES-TS, s.r.o.,  vyiadrenie  zo dňa  08.07.2021 :
Svýstavbou   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.

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

so siet'ami  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  rešpektovat'.

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'  priestorové  vytýčenie  sietí  a zariadení  písomne  na

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

pred  požadovaným  terminom  vytýčenia,  podra  rozsahu  a druhu  vytýčenia.  Pre vytýčenie

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

žiadame  pripojit'  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 podl'a ust. 668 zákona č. 351/2011 Z.z. a príslušných
noriem  STaN, tzn.  že sa nebudú  umiestňovat'  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 mbky. Kde  to z priestorových  dôvodov  sa výkopy  v ochrannom  pásme  budú  realizovat'  za

prítomnosti  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 bezpodrnienečne  nepoužívali  nevhodné  náradia  a zariadenia  (najmä  híbiace
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stroje  a pretláčacie  stroje)  a vo vymedzenej  ploche  ochranného  pásma  vedení  a zariadení  KDS

vykonávali  len  ručný  výkop!

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  pňestorového  uloženia  KDS  vykonané  bez  nášho  vedomia)

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

azariadeniami  KDS  spoločnosti  PROGRES,  vopred  pňzvat'  kukladaniu  azásypu

pracovníkov,  resp.  zástupcov  spoločnosti  PROGRES,  na tel. čísle  02/431  91251.  Bez

uvedenej  prítomnosti  nie  je  možné  zásyp  vykonat'.

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

nepovolanou  osobou.

lO. V  prípade  odkrytia  existujúcich  telekomunikačných  vedení  KDS  spoločnosti  PROGRES,

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

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

11.  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  najbližšírni  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  dodávatel'a  stavebníka.  O uvedenom  bude  stavebník  bezodkladne  informovaný.

16. Výkopy  realizovat'  na celej stavbe  vmiestach  výskytu  vedení  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.

13.  Krajský  pamiatkový  úrad  Bratislava,  záväzné  stanovisko  zn. KPUBA-202l/4147-2/13561/PRA  zo

dňa  22.02.2021:

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

vÚstrednom  zozname  parniatkového  fondu  SR  anenachádza  sa na  pamiatkovom  územi,

s podmienkou:

- V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie  prác podl'a fi 40
ods.2  a 3 pamiatkového  zákona  oznámi  nález  KPÚ BA  a nález  ponechá  bezo  zmeny  až do obhliadky

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.

14.  Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  Bratislava,  záväzné  stanovisko  č. HŽP/5215/2021 zo dňa

26.02.2021:

Súhlasí  sa snávrhom  žiadatel'a  na  územné  konanie  stavby:  ,,Technická  infraštruktúra,  Obec

Miloslavov,  Lokalita  RZ-20/VI':  na pozemkoch  par. č. 146/2,  l46/4,  146/8,  146/89,  160/1,  k.ú.

Miloslavov,  s touto  podmienkou:

Pri  kolaudácii  stavby  predložit'  výsledok  laboratórneho  rozboru  vzorky  vody  z vodovodného  rozvodu,

ktorý  preukáže  vyhovujúcu  kvalitu  pitnej  vody  podra  Vyhlášky  č. 247/2017  Z.z.,  ktorou  sa ustanovujú
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podrobnosti  okvalite  pitnej  vody,  kontrole  kvality  pitnej  vody,  programe  monitorovania

a manažmente  rizík  pri  zásobovaní  pitnou  vodou  v znení  neskorších  predpisov.

15.  Slovenský  zväz  telesne  postihnutých,  vyjadrenie  č. 238/2021  zo dňa  12.09.2021  :

Navrhovaná  stavba  z M'adiska  prístupnosti  spÍňa všeobecné  technické  požiadavky  na stavby  užívané

osobarni  s obmedzenou  schopnosťou  pohybu  v zmysle  vyhl.  MŽP SR č. 532/2002  Z.z. a prílohy

kvyhláške  č. 532/2002  Z.z.,  ktorou  sa určujú  všeobecne  technické  požiadavky  zabezpečujúce

užívanie  na stavby  užívané  osobami  s obmedzenou  schopnost'ou  pohybu.

Navrhovaná  stavba  spÍňa všeobecne  technické  požiadavky  na stavby  užívané  osobami  s obmedzenou

schopnost'ou  pohybu  v zmysle  vyhl.  MŽP SR č. 532/2002  Z.z.  a prílohy  k vyhláške  č. 532/2002  Z.z.,

ktorou  sa určujú  všeobecné  technické  požiadavky  zabezpečujúce  užívanie  na stavby  užívané  osobarni

s obmedzenou  schopnost'ou  pohybu.

Doporučujeme  vydanie  stavebného  povolenia.

16.  Únia nevidiacich  a slabozrakých  Slovenska,  stanovisko  č. l 14/SK/2021/Mo  zo dňa  02.08.2021:

Žiadame v zmysle  Vyhlášky  č. 532/2002  Z.z.  a súvisiacich  predpisov  nasledovné  úpravy  z hl'adiska

osôb  so zrakovým  postihnutírn:

- Doplnit'  signálne  pásy  na všetkých  priechodoch  pre  chodcov.

- Doplnit'  varovné  pásy  na nástupištiach  autobusovej  dopravy.

Pri  dodržaní  vyššie  uvedených  požiadaviek  súhlasíme  s vydaním  stavebného  povolenia.

17.  Západoslovenská  distribučná,a.s.,  uvedené  v stanovisku  zo dňa 24.06.2021  :

Spoločnost'  Západoslovenská  distňbučná  súhlasí  svydaním  stavebného  povolenia  na  stavbu

Technická  infraštruktúra,  Obec  Miloslavov,  lokalita  RZ20/VI  v rozsahu:  SO.Ol  Komunikácie

a spevnené  plochy,  SO.02  Verejný  vodovod  a prípojky,  SO.03  Verejná  kanalizácia  a prípojky,

SO.04  Dažd'ová  kanalizácia,  SO.05  STL  plynovod  aprípojky,  PS.01  Prečerpávacia  šachta

kanalizácie  CSI,  Investor:  LT  INVEST,  s.r.o.,  Alžbetin  Dvor  1452,  900  42 Miloslavov  podl'a

predloženej  projektovej  dokumentácie  za týchto  podrnienok:

l. Nakol'ko  vo Vami  navrhovaných  trasách  výstavby  hore  uvedených  stavebných  objektov

dochádza  ku  križovaniu  a súbehu  s VN  káblovým  distribučným  vedením  spoj.  Pol'a  l.č.  228-437

a miestnym  NN  káblovým  distribučným  rozvodom  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-line

aplikácie  https://www.zsdis.sk/'[JvogOn1ine-sluzby/Geoportal  alebo  písomnou  žiadost'ou  zaslanou  na

Tfm  správy  energetických  zariadení  VN  a NN,  adresa  miestne  príslušného  tímu,  (pre  vytýčenie  VN

a NN  elektroenergetických  zariadení)  a Tím  správy  sietí  VVN,  Čulenova  č. 3, 816 47 Bratislava  (pre

vytýčenie  zariadení  VVN).

4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podra %
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 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  kňžovaní  a súbehu  zariadení  budovaných  v rámci  horeuvedenej  stavby  s distribučnými  siet'ami

spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s. dodržiavat'  ustanovenia  normy  STN  73 6005.

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

v nawhovaných  trasách  požiadat'  o presné  vytýčenie  a identifikovanie  káblov  patriacich  spoločnosti

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

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

bezpečnostné  predpisy  a ustanovenia  príslušných  S'IN.

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  v1astráa/spoluv1astníka  pozemku  Západoslovenská

distribučná/Západoslovenská  energetika,  a.s..

18. BVS,  a.s., vyjadrenie  č. 27381/40201/2021/Me  zo dňa  14.07.2021:

Z hl'adiska  situovania  navrhovanej  stavby:

l.  Kprojektovej  dokumentácii  pre vydanie  územného  rozhodnutia  tejto  stavby  sme zaujali

stanovisko  listom  zn. 25480/40201/2020/Me  zo dňa  06.08.2020  a 2713/4020l/202l/Mezo  dňa

09.03.2021,  podmienky  ktorých  žiadame  dodržat'.

2.  V  území  navrhovanej  stavby  sa nenachádzajú  zariadenia  BVS,  stavbou  však  budú  dotknuté

exist.  vodovodné  a kanalizačné  potrubia  (d'alej  VH  siete)  v prirahlých  komunikáciách,  ktoré

žiadame rešpektovat'  vrátane ich pásma ochrany  v súlade s 6 19 Zák. č. 442/2002 Z.z. ,,o
verejných  vodovodoch  a verejných  kanalizáciách".

3. Pri  akejkol'vek  stavebnej  alebo  inej  činnosti  požadujeme  rešpektovat'  naše zariadenia  a ich

pásma  ochrany.  Existujúce  zariadenia  BVS  žiadame  pred  zahájením  stavby  vytýčit'

pracovníkmi  BVS.  Objednávku  na  vytýčenie  presnej  polohy  vodovodu...  kanalizácie

...signalizačného  kábla  ... je možné  podat'  cestou  podaterne  fornnou  vyplneného  tlačiva

,,Objednávka  na práce"  elektronickou  formou  prostredníctvom  editovaterných  formulárov  na

našej  web.  Stránke, kt. je  možné  zaslat' na e-mailovú  adresu: služby@,bvsas.sk  alebo písomne
poštou  na našu  adresu  alebo  aj osobne  na ktoromkorvek  kontaktnom  centre  BVS  a.s..

K  objednávke  treba  priložit'  orientačný  zákres  zariadenia,  ktorý  je  možné  získat'  v kontaktných

centrách  BVS  počas  stránkových  hodín.

4.  V  trase  vodovodu  ... kanalizácie  ... vrátane  pásma  ochrany  je zakázané  vykonávat'  zemné

práce,  umiestňovat'  stavby  aobjekty  trvalého  charakteru,  umiestňovat'  reklamné  pútače,

billboardy,  konštrukcie  alebo  iné podobné  zariadenia  alebo  vykonávat'  činnosti,  ktoré

obmedzujú  prístup  k verejnému  vodovodu  alebo  verejnej  kanalizácie  alebo  ktoré  by mohli

obrozit'  ich  technický  stav,  vysádzat'  trvalé  porasty,  umiestňovat'  skládky,  vykonávat'  terér'u'ie

úpravy  a podobne.

Pri  súbehu  a kňžovaní  inžinierskych  sietí  s verejnými  vodohospodárskymi  zariadeniami  je potrebné

dodržat'  STaN 73  6005  opriestorovej  úprave  vedení  technického  vybavenia,  vrátane  jej zmien

a dodatkov.

19.  Obec  Miloslavov,  záväzné  stanovisko  č. 3751-2497/2022/KK  zo dňa  24.03.2022:

- súhlasí  s vydaním  stavebného  povolenia  na stavbu:  SO Ol Komunikácie  a spevnené  plochy,  ktorej

vydanie  podlieha  špeciálnemu  stavebnému  úradu  pre  cestné  stavby.

20. MICHLOVSKÝ,  spol.  s r.o.,  vyjadrenie  č. BA-2192  2021  zo dňa  22.06.2021:

- nedôjde  ku  stretu  PTZ  prevádzkovatel'a  Orange  Slovensko  a.s., Metodova  8, 821 08 Bratislava

21. MV  SR, sekcia  ITB,  odbor  telekomunikácií,  stanovisko  č. SITB-OT4-2021/OOOO25-O88  zo dňa

03.02.2021:

V  záujmovom  území  pre realizáciu  budúcej  stavby  ,,Technická  infraštruktúra  Obec  Miloslavov,

Lokalita  RZ  20/VI':  lokalita  Miloslavov,  na pozernkoch  s parcelnými  číslami  160/1,  146/8,  146/89,

146/2  a 146/4  uvedenými  v dokumentácii,  v katastrálnom  úzerní  Miloslavov,  nemá  MV  SR žiadne

vlastné  telekomunikačné  siete.

22. Technická  inšpekcia,  a.s., odborné  stanovisko  ev. č. l 889/1/2021  zo dňa  15.07.2021  :

Z hl'adiska  požiadaviek  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci  a požiadaviek  bezpečnosti  technických

zariadení  uvádzame  pripornienku,  ktoi  je  potrebné  doriešit'  a odstránit'  v procese  výstavby:

2.1 V  projektovej  dokumentácii  sa uvádza  vyhláška  č. 374/l990  zb., ktorá  je zrušená  a nahradená

vyhláškou  č. 147/2013  Z.z./ST/
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Súčasne  upozorňujeme  na plnenie  požiadaviek  bezpečnostných  predpisov,  ktoré  pň  u;zívaní  stavieb

a ich  súčastí,  pracovných  priestorov,  pracovných  prostriedkov  a technických  zariadení  môžu  ovplyvnit'

stav  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci:

Konštrukčnú  dokumentáciu  vyhradeného  technického  zariadenia  - potrubné  rozvody  plynu  je

potrebné posúdit' v zmysle požiadavky % 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a fi 14 ods. I písm.
d)  zákona  č.  124/2006  Z.  z. vznení  neskorších  predpisov  oprávnenou  právnickou  osobou,

Technickou  inšpekciou,  a.s.

Pred  uvedením  do prevádzky  je  potrebné  na vymadenom  technickom  zariadení  -  potrubnom  rozvode

plynu vykonat' úradnú skúšku v zmysle fi 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a e) 14 ods. l písm. b) a d)
zákona  č. 124/2006  Z.z.  v znení  neskorších  predpisov  oprávnenou  právnickou  osobou,  tecckou

inšpekciou  a.s..

Tecbnické  zariadenia  - 2 ks  čerpadiel  vprečerpávacej  šachte  sú určenými  výrobkami  podra

nariadenia  vlády  SR č. 436/2008  Z.z.  Pri  uvedení  na trh  alebo  do prevádzky  je potrebné  splnit'

požiadavky  tohoto  predpisu.

Toto  odborné  stanovisko  je  vydané  pre  účely  stavebného  konania.

Uvedená  pripomienka  nebráni  vydaniu  stavebného  povolenia.

23. HYDROMELIORÁCIE,š.p.,  vyjadrenie  č. 5746-2/120/2021  zo dňa  21.10.2021  :

Vyjadrenie  bude  podkladom  k žiadosti  o vydanie  stavebného  povolenia  na uvedenú  stavbu  v zmysle

ust. fl 14 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení a Zákona č.
50/l976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(stavebnýzákon)  vúplnomznení.

Po preverení  predloženej  dokumentácie  a dostupných  mapových  podkladov  Vám  oznamujeme,  že

parcely  č. 146/2,  146/4,  146/8,  147/24,  148/17,  148/6  a160/1  vk.ú.  Miloslavov  sa nachádzajú

v záujmovom  území  vodnej  stavby,,ZP  HŽO II.':  ČS 2 stav.  čast'  -  Štvrtok  na Ostrove  22"  (evid.  č.

5202  133007)  vspráve  Hydromeliorácie,  š.p.  Stavba  závlahy  bola  daná do užívania  vr.  1968

s celkovou  výmerou  1 470  ha.

Na  parcelách  č.  146/2,  146/8,  l47/24,  148/17,  148/6  sa podzemný  rozvod  závlahovej  vody

nenachádza.

Na  parcele  č. l46/4  sa nachádza  podzemný  rozvod  závlahovej  vody,  vetva,,A"  DN  400  uvedenej

vodnej  stavby.

Na  parcele  č. 160/1  sa  nachádza  podzemný  rozvod  závlahovej  vody,  vetva  ,,A6"  DN  150

a dvojhydrant  uvedenej  vodnej  stavby.

Stavebné  objekty  SO.04  Dažd'ová  kanalizácia  a SO.05  STL  plynovod  a prípojky,  SO.06  Rozvody  NN

a prevádzkové  súbory  PS.01  Prečerpávacia  šachta  kanalizácie  ČS1 a PS.02  Transformovňa  TS 2x630

kVA  sa nachádzajú  v záujmovom  území  vodnej  stavby  ,,zp  HZO  II.':  CS 2 stav.  čast'  -  Stvrtok  na

Ostrove  22"  (evid.  č. 5202  133  007)  a podzemného  rozvodu  závlahovej  vody  sa nedotknú.

Stavebné  objekty:

- S0.O1  Komunikácie  a spevnené  plochy  -  vetva  K14,  ft. D33,0/5,

- SO.02  Verejný  vodovod  a prípojky  -  rad,,l':

- SO.03  Verejná  kanalizácia  a prípojky  -  Stoka,,B':

- SO.08  Prípojka  VN  -  2x,

- SO.09  Verejné  osvetlenie

budú  križovat'  závlahovú  vetvu,,A"  DN  400.

Stožiar  č. 27 verejného  osvetlenia  je  navrhnutý  v blízkosti  závlahovej  vetvy,,A"  DN  400.

V prílohe  Vám  zasielame  situáciu  v M 1 : 6 500 a M 1 :1500  s orientačným  vyznačer  časti

záujmového  územia  závlahy,  podzemných  závlahových  potrubí,  navrhovanej  stavby  ariešených

parciel.  Podrobnú  situáciu  úovej  siete  závlahy  Vám  na požiadanie  poskytne  a jej  vytýčenie  v teréne

zabezpečí  na základe  objednávky  zástupca  Hydromeliorácie,  š.p. -  kontaktná  osoba  Ing.  Bernát,  č.t.

0903  997  967.

S0.01  Komunikácie  a spevnené  plochy

Vo výkrese  č. C-99  ,,Priečny  rez vetva  K14  - detail  križovania  hydromeliorácií"  je riešené

technické  riešenie  križovania  komunikácie,  vetvy  K14  (lan  O,069  40)  so závlahovou  vetvou,,A"  DN

400.  Závlahová  vetva,,A"  DN  400  bude  v mieste  kňžovania  s komunikáciou  -  vetvou  K14  uložená

v chráničke  -  delená  DN  600  celkovej  dížky 12,80  m. Vo  výkrese  č. C-99  je  zakreslené  aj kňžovanie

kanalizácie  a vodovodu  vrchom  so závlahovou  vetvou,,A"  DN  400.  S technickým  riešenírn  križovania
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komunikácie,  vetvy  K14  (km  O,069  40)  so závlahovou  vetvou,,A"  DN  400  podl'a  výkresu  č. C-99
súhlasíme.

SO.02  Verejný  vodovod  a prípojky

Vo  výkresoch  č. V-1  ,,Situácia"  a V-2  ,,PozdÍžny  profil  -  Rad  ,,l"  stav.  objektu  ,,SO.02  Verejný
vodovod  a prípojky"  je  zakreslené  kňžovanie  vodovodu  -  radu,,l"  so závlahovou  vetvou,,a"  DN 400.
Technické  ňešenie  križovania  vodovodu  so závlahovou  vetvou,,A"  DN  400  je  zakreslené  vo  výkrese

č. C-99  ,,Pňečny  rez  vetva  K99  -  detail  la'žovania  hydromeliorácií"  v reze  99. Vodovodné  potrubie
bude  uložené  v chráničke  HDP  DN  250  0,70  m  nad  závlahovým  potrubím.  S predloženým  technickým

riešením  kňžovania  vodovodu  -  radu,,l"  so závlahovou  vetvou,,A"  DN  400  súhlasíme.

SO.03  Verejná  kanalizácia  a prípojky

Vo  výkresoch  č. K-1  ,,Situácia"  a K-3  ,,Pozdížny  profil  -  Stoka,,B"  stav.  objektu,,SO.03  Verejná
kanalizácia  a prípojky"  je  zakreslené  kňžovanie  kanalizácie  -  stoka  ,,B"  so závlahovou  vetvou  ,,A"

DN  400.  Technické  ňešenie  kňžovania  kanalizácie  so závlahovou  vetvou,,A"  DN 400 je  zakreslené

vo  výkrese  č. C-99,,priečny  rez  vetva  K99  -  detail  kňžovania  hydromeliorácií"  v reze  99. Kanalizačné

potrubie  bude  uložené  v mieste  kňžovania  so závlahovým  potrubím  v chráničke  HDP DN 250 0,70 m

nad  závlahovým  potiubím.  S predloženým  technickým  riešením  križovania  kanalizácie  -  stoka,,B"  so

závlahovou  vetvou,,A"  DN  400  súhlasíme.

SO.08  Prípojka  VN

Vo  výkrese  č. VN-1  ,,Rozvod  VN  -  Situácia"  stav.  objektu,,SO.08  Prípojka  VN"  je zakreslené

križovanie  nového  vedenia  VN  3x  NA2XS2Y  240  v zemi  so závlahovou  vetvou,,A"  DN  400.
Technické  riešenie  križovania  VN  prípojky  so závlahovou  vetvou  ,,A"  DN  400 je zakreslené  vo

,,Vzorovom  priečnom  reze  Hl".  VN  prípojka  v mieste  kňžovania  so závlahovým  potrubím  -  2x  bude

uložená  v chráničke  FXKVO200  rnin.  0,50  m nad  závlahovým  potrubím.  V  Technickej  správe,,SO.08

-  Prípojka  VN"  je  uvedené,  že v mieste  odbočenia  trasa  kňžuje  potrubie  hydromeliorácií  DN  400 a 2x

VTL  plynovod  DN  500.  V  tomto  úseku  sa káble  uložia  do chráničiek  s presahom  min.  2 m od osi

kňžovaných  potrubí  na každú  stranu.  S predloženým  technickým  riešením  križovania  VN  prípojky  so

závlahovou  vetvou,,A"  DN  400  súMasíme.

S0.09  Verejné  osvetlenie

Vo  výkrese  č. VO-l  ,,Verejné  osvetlenie  -  situácia"  stav.  objektu  ,,so.og  Verejné  osvetlenie"  je

zakreslené  križovanie  kábla  VO  - CYKY-J  4x10  v zemi  so závlahovou  vetvou  ,,A"  DN 400.
Technické  riešenie  kňžovania  kábla  VO so závlahovou  vetvou  ,,A"  DN  400 je zakreslené  vo

,,Vzorovom  priečnom  reze  H2".  Kábel  VO  v mieste  kňžovania  so závlahovým  potrubím  bude  uložený

v chráničke  FXKVC)63  s presahom  min.  2 m od osi  kábla  VO  na každú  stranu  min.  0,50 m nad
závlahovým  potrubím.  S predloženým  technickým  riešením  križovania  kábla  VO so závlahovou

vetvou,,A"  DN  400  súhlasírne.

S vydaním  stavebného  povolenia  na stavbu  ,,Technická  infraštruktúra  Obec  Miloslavov,  Lokalita
,,RZ20/VI.':  SO.Ol  až so.og, PS.01  a PS.02  súMasíme.

Pri  realizácii  stavby  žiadame  dodržat'  nasledovné  podmienky:

- Križovanie  stavebných  objektov  S0.01  Komunikácie  a spevnené  plochy  -  vetva  K14,  ft. D33,0/5,
SO.02  Verejný  vodovod  a prípojky  -  rad  ,,l':  SO.03  Verejná  kanalizácia  a prípojky  -  Stoka  ,,B':

SO.08  prípojka  VN  -  2x, So.09  Verejné  osvetlenie  so závlahovým  potrubím  vykonat'  v súlade

sustanoveniami  STN  73  6961  ,,Kňžovanie  asúbehy  melioračným  zariadení  skomunikáciami

a vedeniami"  z r. 1983  a v zmysle  projektovej  dokumentácie

- Pred  začatím  zemných  prác  požiadat'  na základe  objednávky  o vytýčenie  trasy  závlahového  potrubia

zástupcu  Hydromeliorácie,  š.p. -  kontaktná  osoba  Ing.  Bernát,  č.t. 0903  997  967
- Výkopy  v mieste  kňžovania  so závlahovým  potrubím  vykonat'  ručne

- 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

Platnost'  tohto  vyjadrenia  je  2 roky  od  dátumu  vyhotovenia.

24. MO  SR, ASM  Bratislava,  vyjadrenie  č.j.  ASM-80-153/2021  zo dňa  02.02.2021:

Po  posúdení  predložených  podkladov  nemáme  pripomienky  asúhlasíme  srealizáciou  stavby
,,Technická  infraštruktúra,  obec  Miloslavov,  Lokalita  RZ  20/VI"  p.č.  146/2,  146/4,  146/8, 146/89,
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160/1;  v k. ú. Miloslavov,  okres  Senec. V danej lokalite  sa nenachádzajú  pozernky,  inžinierske  siete,

podzemné  telekomunikačné  vedenia  ani rádio  reléová  trasa v správe  Ministerstva  obrany  Slovenskej

republiky.  Všetky  zmeny  projektovej  dokumentácie  je  potrebné  predložit'  na  posúdenie.  Toto

stanovisko  sa vydáva  na účely  územného  a stavebného  konania.

33. Osobitné  požiadavky:

Stavebník  je povinný  pri  realizácii  stavby  dodržiavat'  čistotu  a poriadok  podl'a  VZN

obce  Miloslavov.

Stavebník  je  povinný  čistit'  stavbou  znečistené  pril'ahlé  komunikácie.

Dodávatel'  stavby  je povinný  zabezpečit',  aby  stavebné  mechanizmy  pred  výjazdom  zo

staveniska  na  miestnu  komunikáciu  boli  dôkladne  očistené  anedochádzalo  kjej

znečist'ovaniu,  čo by mohlo  mat'  za následok  zníženie  bezpečnosti  cestnej  premávky.

Pri  úprave  terénu  je potrebné  dbat'  na to, aby  nedošlo  k poškodeniu  už vybudovaných

inžinierskych  sietí.  Talďsto  je pri  realizácií  zemných  prác  potrebné  dbat'  na to, aby

nedošlo  k poškodeniu  okolo  stojacich  budov  či prípadnému  narušeniu  ich  statiky.

Stavebník  zabezpečí  počas  výstavby  priebežnú  fotodokumentáciu  zhotovovania

predmetnej  stavby.

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

Odôvodnenie  :

Stavebník:  LT  INVEST,  s.r.o., Kukučínova  l 452/1  1, 900 42 Miloslavov,  IČO:  51 002 566 (na

základe  Nájomných  zmlúv  zo dňa 03.09.2021)  vzast.  DJ engineering  s.r.o.,  Slnečnicová  ulica

2317/5C,  900 41 Rovinka  podal  dňa  06.10.2021  na tunajší  stavebný  úrad žiadost'  o vydanie

stavebného  povolenia  pre stavebný  objekt:  S0.01  Komunikácie  a spevnené  plochy,  na pozernkoch

parc.  č. : 146/781,  146/782,  146/783,  146/785,  146/784,  }46/787,  146/789,  146/760,  146/761,  146/762,

146/758,  l46/756,  l46/763,  146/759,  l46/764,  l46/755,  146/765,  l46/754,  l46/753,  146/766,

l46/767,  l46/776,  l46/777,  146/778,  146/768,  146/793,  146/769,  l46/770,  l46/77},  146/772,

l46/779,  146/780,  146/742,  l46/74l,  l46/743,  l46/794,  l46/774,  l46/775,  l46/745,  l46/746,

l46/747,  146/748,  l461749,  146/750,  146/751,  146/752,  l46/744,  146/2,  146/788,  146/89,  k. ú.

Miloslavov,  ktorý  je  súčast'ou  stavby  ,, Technická  infraštruktúra  obec  Miloslavov,  lokalita

RZ20/VI.  ," doloženú  projektovou  dokumentáciou  stavby  pre  stavebné  povolenie,  vypracovanú

zodpovedným  projektantom:  Pozemné  Stavby  development  s.r.o.,  Slnečná  472, 900 42 Miloslavov  -

autor.  stav. inžinier  Ing. Otto  Tokár,  reg. č. 5544*I2,  overenej  v stavebnom  konaní,  ktorá  tvorí

neoddeliternú  súčast'  tohto  rozhodnutia.

Wastníkom  pozemkov  parc.  č. 146/781,  146/782,  146/783,  146/785,  l46/784,  146/787,  146/789,

146/760,  146/761,  146/762,  146/758,  146/756,  146/763,  146/759,  146/764,  146/755,  146/765,

146/754, l46/753, 146/766, l46/767, l46/776, l46/771 146/778, 146/768, l46/793, 146/769,
l46/770,  146/771,  l46/772,  l46/779,  146/780,  146/742,  146/741,  l46/743,  146/794,  l46/774,

l46/775,  l46/745,  146/746,  l46/747,  146/748,  146/749,  146/750,  146/751,  146/752,  l46/744,  146/2,

146/788,  k. ú. Miloslavov  sú sú podieloví  spoluvlastníci:  Ing. Ladislav  Zelina,  Alžbetin  Dvor  705,

900 42 Miloslavov,  Ing.  Tomáš  Elexhauser,  Alžbetin  Dvor  1452,  900 42 Miloslavov  a Ladislav  Falb,

900 42 Miloslavov  1282  -  podl'a  LV  č. 629. Stavebník  preukázal  v stavebnom  konaní  ,,iné  právo"

k uvedeným pozemkom dotknutých stavbou, v zmysle fl 58 ods.2 stavebného zákona v spojení s e) 139
ods.l  stavebného  zákona,  a to Nájomné  zmluvy  zo dňa 03.09.2021.

Vlastníkom  pozernku  parc.  č. 146/89,  k. ú. Miloslavov  je  stavebník  -  podl'a  LV  č. 4439.

Dňom  podania  žiadosti  bolo  začaté  stavebné  konanie  o povolení  stavby.

Začatie  konania  o povolení  stavby  bolo  oznámené  účastníkom  stavebného  konania,  dotknutým

orgánom  a organizáciám  oznámením  č. 375l-2443/2022íKK  zo dňa 23.03.2022.

Na stavbu  bolo  Obcou  Miloslavov  vydané  : Rozhodnutie  o umiestnení  stavby  pod č.j. SÚ-4078-

4491/202l/KK  zo dňa 13.05.2021,  právoplatné  dňa 18.06.2021.
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Stanoviská  a požiadavky  účastníkov  konania  a dotknutých  orgánov,  uplatnené  v tomto  konaní,  boli

preskúmané,  skoordinované  a zahmuté  do podmienok  tohto  rozhodnutia.  V  konaní  o povolení  stavby

špeciálny  stavebný  úrad  preskúmal  žiadost'  a priložené  doklady  v zmysle  príslušných  ustanovení  e) 58

až % 66 stavebného zákona pričom zistil, že povolením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy ani
právom  chránené  záujmy  ostatných  účastníkov  konania.  Svoje  stanoviská  k stavebnému  konaniu

oznámili  :

- MV  SR  ORPZ  v Senci,ODI,  č. ORPZ-SC-ODI-861-OOl/2021  zo dňa 06.12.2021

- OÚ Senec,  odbor  SoŽP  -  úsek  OH,  č. OU-SC-OSZP-202l/OO9483-OO2  zo dňa  22.06.2021,  č.OU-

SC-OSZP-2021/OO9483-OO3  zo dňa  23.06.2021

- OÚ Senec,  odbor  SoŽP  -  úsek  ŠVS, č. OU-SC-OSZP-2021/014176-O02  zo dňa  24.09.2021

- OÚ Senec,  odbor  SoŽP  -úsek  OPaK,č.  OU-SC-OSZP-2021/OO9408-OO2  zo dňa  14.06.2021

- OÚ Senec,  odbor  SoŽP,  úsek  PVnŽP,  č.j.OU-SC-OSZP-202l/OO3254-OO2  zo dňa  04.02.2021

- OÚ Senec  - pozemkový  a lesný  odbor,  č.j.  OU-SC-PLO-2021/012489-OO5/Han.  zo dňa  23.09.2021
- ORHaZZ  v Pezinku  č.j.  ORHZ-PK-202l/OO1570-2  zo dňa  23.06.2021

- Slovak  Telekom,a.s.,  uvedené  v stanovisku  č. 6612203293  zo dňa  01.02.2022

- SVP, š.p., vyjadrenie č.3. CS SVP OZ BA 1740/2021/1 zo dňa 18.06.2021
- SPP-distribúcia,a.s.,  stanovisko  č. TD/NS/0148/2022/An  zo dňa  04.03.2022

- SPP-distribúcia,  a.s. vyjadrenie  č. 2050/120221/BA/PJ  zo dňa  25.02.2021

- PROGRES-TS,  s.r.o.,  vyjadrenie  zo dňa  08.07.2021

- KPÚ Bratislava,  záväzné  stanovisko  zn. KPUBA-2021/4147-2/l3561/PRA  zo dňa  22.02.2021

- RÚVZ Bratislava,  záväzné  stanovisko  č. HŽP/5215/2021 zo dňa  26.02.2021

- Slovenský  zväz  telesne  postimutých,  vyjadrenie  č. 238/2021  zo dňa  12.09.2021

- Únia  nevidiacich  a slabozrakých  Slovenska,  stanovisko  č. l 14/SK/2021/Mo  zo dňa  02.08.2021

- Západoslovenská  distribučná,a.s.,  uvedené  v stanovisku  zo dňa 24.06.2021

- BVS,  a.s.,  vyjadrenie  č. 27381/40201/2021/Me  zo dňa  14.07.2021

- Obec  Miloslavov,  záväzné  stanovisko  č. 3751-2497/2022/KK  zo dňa  24.03.2022

- MICHLOVSKÝ,  spol.  s r.o.,  vyjadrenie  č. BA-2192/2021  zo dňa  22.06.2021

- MV  SR, SITB,  stanovisko  č. SITB-OT4-202l/OOOO25-O88  zo dňa  03.02.2021

- Technická  inšpekcia,  a.s.,  odborné  stanovisko  ev. č. 1889/1/2021  zo dňa  15.07.2021

- HYDROMELIORÁCIE,š.p.,  vyjadrenie  č. 5746-2/120/2021  zo dňa  21.10.2021

- MO  SR, ASM  Bratislava,  vyjadrenie  č.j.  ASM-80-153/2021  zo dňa  02.02.2021

V  konaní  neboli  vznesené  žiadne  námietky  ani  pripomienky  účastníkov  konania  ani dotknutých

orgánov.

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

rozhodnutia.

Za vydanie  tohto  rozhodnutia  bol  zaplatený  správny  poplatok  vo výške  200,-  Eur  podl'a  zákona

č.145/1995  Zb.  o správnych  poplatkoch,  v znení  neskorších  predpisov.

Poučenie  :

Podl'a  e) 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

podl'a  ustanovení  Správneho  súdneho  poriadku  (zákon  č. 162/2015  Z.z.).
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Rozhodnutie  sa doručí:

účastníkom  konania  verejnou  vyhláškou:

l. LT  INVEST,  s.r.o.,  Kukučínova  1452/1  1, 900 42 Miloslavov

2. DJ  engineering  s.r.o.,  Slnečnicová  ulica  2317/5C,  900 41 Rovinka

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

k pozemkom  a stavbám  na nich  vrátane  susediacich  pozemkov  a stavieb  môžu  byt'  stavebným

povolením  priamo  dotknuté

Toto  oznámenie  má povahu  verejnej  vyhlášky  podl'a  e) 61 ods. 4 stavebného  zákona  v znení  neskorších

zrnien  a doplnkov  a podra  e) 26 ods. 2 zákona  č.71/1967  Zb. o správnom  konaní  v znení  neskorších

predpisov  sa vyvesí  na úradnej  tabuli  a zverejní  na webovom  sídle  obce  Miloslavov  po dobu  15 dní.

Posledný  deň  tejto  lehoty  je  dňom  doručenia.

Potvrdenie  oznámenia  konania  verejnou  vyhláškou  o povolení  líniovej  stavby:

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa : O z I.,=.,H i 7017 Rozhodnutie  bolo  zvesené  dňa :

Pečiatka,  podpis

Na  vedomie:

l.  Okresný  úrad  Senec, odbor  SoŽP  Senec,  Hurbanova  21, 903 0l Senec

2. Okresný  úrad  Senec,  pozemkový  a lesný  odbor,  Hurbanova  21, 903 01 Senec

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

4. ORHaZZ,  Hasičská  4, 902 0l  Pezinok

5. HYDROMELIORÁCIE,š.p.,  %akunská  29, 825 63 Bratislava  211

6. Únia  nevidiacich  a slabozrakých  Slovenska,  Sekulská  l,  842 50 Bratislava  4

7. MV  SR, ORPZ-ODI  v Senci,  Hollého  8, P.O.Box  59, 903 0I Senec

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

9. Západoslovenská  distribučná,  a.s., Čulenova  6, 816 47 Bratislaval

lO.  SPP - distňbúcia,  a.s., Mlynské  Nivy  44/b,  825 19 Bratislava

1l.  SVP,š.p.,OZ  Bratislava,  Správa  vnútorných  vôd  Šamorín,  Hlavná  47, 931 01 Šamorín

12.  Slovak  Telekom,a.s.,  Bajkalská  28, 817 62 Bratislava

13.  Slovenský  zväz  telesne  postihnutých,  Ševčenkova  19, 851 0l  Bratislava

14.  Krajský  pamiatkový  úrad,  Leškova  17, 81104  Bratislava

15.  RÚVZ,  Ružinovská  8, 820 09 Bratislava

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

17.  MOSR  ASM,  Kutuzovova  8, 832 47 Bratislava

18.  Technická  inšpekcia,  a.s., Trnavská  cesta  56, 821 01 Bratislava

19.  MICHLOVSKÝ,  spol.  s r.o.,  Letná  796/9,  921 01 Piešt'any

20.  SITEL  s.r.o.,  Kopčianska  18, 851 0l  Bratislava

Na  vedomie:

l. LT  INVEST,  s.r.o.,  Kukučínova  1452/11,  900 42 Miloslavov  - nemá  účinky  doiučenia

2. DJ  engineering  s.r.o.,  Slnečnicová  ulica  231 7/5C,  900 41 Rovinka  - nemá  účinky  doničenia

Prílohy:

l x overená  PD

Zásady  preberania  miestnych  komunikácií  a verejného  osvetlenia
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