
OBEC  M  I L  O S L  A  V O V

Radničné  námestie  181/1,  900  42  Miloslavov

Vaša  žíadosť  zo dňa

09.02.2022

Naše  čísío

D-4439-33  18/2022/Me

Vybavuje  / linka

Ing.  Meršaková

danica.mersakovaoainiíoslavov.sk

V Miloslavove

29.04.2022

VERE  JNÁ  VYHL  ÁŠKA

Stavebné  povolenie

Obec  Miloslavov  ako  špeciálny  stavebný  úrad  podl'a  e) 3a, ods.4  zákona  č. 135/1961  Zb.  o pozemných  komunikáciách

(cestný  zákon)  v znení  neskorších  predpisov,  v nadväznosti  na Fg 120  zákona  č. 50/1976  Zb.  o územnom  plánovarff

a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení  neskorších  predpisov  (d'alej  len  stavebný  zákon),  prerokoval  žiadost'

stavebníka:

v zastúpenÍ:

ISMONT,  s.r.o.,  Strojárenská  lC,  917  02 Trnava,  IČO:  45 593  141

DJ  engineering,  s.r.o.,  Mgr.  Darina  Marunová,  Slnečnicová  5C,  900  41 Rovinka

podl'a % 66 stavebného zákona, v súlade s F3 lO vymášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

stavebného zákona a v nadväznosti na e) 32, % 46 a fi 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov  (d'alej  len,,správny  poriadok")  po  preskúmaní  žiadosti  rozhodol  takto  : -=

líniovú  stavbu

,,so  O1 -  komunikácie  a spevnené  plochy"

v rámci  stavby  TI  obce  Miloslavov,  lokalita  Alžbetin  Dvor  -  II.  etapa

na pozemku  p. č. 480/286,  687  katastrálne  územie  Miloslavov  s miestom  napojenia  na parc.  č. 436/2,  480/983,  700

katastrálne  územie  Miloslavov

podanú  dňa  09.02.2022  na stavebný  úrad  Obce  Miloslavov  v stavebnom  konaní  sa podra  e) 66 stavebného  zákona  a

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

povol'uje.

Umiestnenie  stavby  ajej  objektov  bolo  povolené  územným  rozhodnutím  č. SU-4132-2758/2021/Me  zo dňa

12.04.2021,  právoplatným  dňa  19.05.2021.

Stavenisko  je  pripravené  na výstavbu  bez  sanácií  a záberu  cudzích  pozemkov.

Popis  stavby:

SO  O1-  Komunikácie  a spevnené  plochy

Hlavná  dopravná  obsluha  IBV  je  navrhnutá  prostredníctvom  miestnej  obslužnej  komunikácie  s funkciou  pobytovou  a

obslužnou  funkčnej  triedy  CI  MO  10,50/40  (MO  12/40)  ozn.  vetva,,A"  s obojsmernou  dvojpruhovou  premávkou.  Daná

vetva  je  predíženďm navrhovanej  rniestnej  obslužnej  komunikácie  funkčnej  triedy  CI,  ktorá  je  riešená  v rámci  stavby:

,,TECHNICKÁ INFRASTRťJKTťJRA  OBCE  MILOSLAVOV  - LOKALITA  ALZBETIN  DVOR".  Na  danú

komunikáciu  sa nawhovaná  vetva,,A"  napojf  v južnej  časti  riešeného  úzernia.

Zo  severnej  strany  riešeného  úzernia  je  výhl'adovo  uvažované  s predÍžením miestnej  obslužnej  komunikácie  funkčnej

triedy  C1 smerom  k  lokalite,,RZlO".

Dopravné  napojenie  na predíženú Lesnú  ulicu  vo forme  rniestnej  obslužnej  komunikácie  kategórie  MO  7,0/30  je

pomocou  vetvy  ,,B",  ktorú  tvoď  miestna  obslužná  komunikácia  f.tr.C3,  kat.MO  7,0/30.  Pokračovanie  danej

komunikácie  západným  smerom  od vetvy,,A"  je  riešené  pomocou  vetvy,,C"  (f.tr.C3,  kat.MO  7,0/30).
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Vetva  ,,c"  Sa pod  90o uhlom  napája  na navrhovanú  vetvu  ,,D",  ktorá  je vedená  rovnobežne  s východným  okrajom

riešeného  úzernia.

Vetva,,D"  sa v juhovýchodnej  časti  riešeného  územia  napája  na nawhovanú  vetvu,,B"  v rái'nci  stavby:,,TECHNICKÁ

INFRAŠTRťJKTťJRA  OBCE  MILOSLAVOV  - LOKALITA  ALŽBETIN  DVOR".

Šírkové usporiadanie obojsmernej komunikácie  /: t. CI (vetva A ):
- šírkachodníka  2,00m

- pás stromovej  aleje  2,00m

- šírka  parkovacieho  pruhu  2,50m

- šírka  miestnej  obslužnej  komunikácie  6,50m

2x  jazdný  pruh  3,25m

- šírka  spevnenej  krajnice  O,50m

- šírkapásuzelene  2,00m

Sírkové usporiadanie obojsmernej komunikácie  /: /. C3 (vetva B, C, D):
- šírkachodníka  2,00m

- šírka  rniestnej  obslužnej  komunikácie  6,00m

2x  jazdný  pruh  3,00m

- šírkapásuzelene  2,00m

V staničení  km  O,035 39 sa na vetvu  ,,A"  pod  uhlom  90o s oblúkmi  o polomere  7,00m  napája  miestna  obslužná

komunikácia  na vetve,,B"  a na vetve,,C".  Celková  dížka vetvy,,A"  je  70,87m.

Vetva,,B"  sa skladá  z dvoch  priamych  úsekov  a z jedného  smerového  oblúku  pri  napojení  na Lesnú  ulicu.  Celková

dížka vetvy,,B"  a jej  celková  dÍžka  je  238,83m.

Vetva,,C"  sa skladá  z jedného  pňameho  úseku  a napája  sa pod  90o na vetvu,,D".  DÍžka vetvy,,C"  je  95,39m.

Vetva  ,,D" sa skladá  z jedného  priameho  úseku  a napája  sa na vetvu  ,,B" v rámci  stavby:  ,,TECHNICKÁ

INFRAŠTRUKTÚRA  OBCE  MILOSLAVOV  - LOKALITA  ALŽBETIN  DVOR".

Miestne  obslužné  komunikácie  sú riešené  s jednostranným  priečnym  sklonom  2%  spádovaným  smerom  do pásu  zelene.

Výškové  riešenie  komunikácii  budú  rešpektovat'  výšky  existujúcich  ako aj navrhovaných  vozoviek  na miestnych

obslužných  komunikácii  v bode  napojenia  a budú  navrhnuté  tak,  aby  dažd'ové  vody  nestekali  na existujúce  komunikácie.

Prepojenie  peších  t'ahov  je  uskutočnené  pomocou  navrhovaných  chodníkov,  ktoré  sa napájajú  na navrhované  chodníky

v rámci  stavby,,TECHNICKÁ  INFRAŠTRťJKTÚRA  OBCE  MILOSLAVOV  - LOKALITA  ALŽBETIN  DVOR"  ako

aj na chodrffk  na predÍženej Lesnej  ulici.

Celková  spevnená  plocha  navrhovaných  miestnych  komunikácií  je:  3100rn2.

Celková  spevnená  plocha  nawhovaného  chodníka  je:  860m2.

Sírkové usporiadanie miestnei obslužnei komunikácie:

a šírka  chodníka

* šírka  miestnej  obslužnej  komunikácie

a šírka  pásu  zelene

2,00m

6,00  m

2,00  m

KONSTRUKCIA  ASFALTOBETONOVEJ  VOZOVKY  :

- Asfaltobetón  AC  110,  50/70  40 n'im

- POSTREK  ASFALTOVÝ  SPOJOV  ACÍ Z CESTNÉHO  ASFALTU

0,5kg/m2

- Asfaltobetón  AC  16  L,  70/100

- POSTREK  ASFALTOVÝ  SPOJOV  ACÍ  Z CESTNÉHO  ASFALTU

0,5kg/m2

- Asfaltobetón  AC  22 P, 70/100  80 mm

- POSTREK  ASFALTOVÝ  SPOJOV  Aď  Z CESTNÉHO  ASFALI'IJ

50 mrn

- Cementom  stmelená  zrnitá  zmes

- štrkodrvina  fr.  0-32

spolu  :

0,5kg/m2

CBGM C5/6

ŠD, 31,5 G.
180  mm

200  rnm

550  mm
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KONŠTRUKCIA  POJ.uDNÉHO  CHODNÍKA

- betónová  dlažba  zámková,  farba  šedá

- kamenná  drvina  fr. 4-8

- Cementom  stmelená  zrnitá  zmes

- štrkodrvina  fr. 0-32

spolu  :

DL

L 4/8

CBGM  C5/6

ŠD,  31,5  G,

KONŠTRUKCIA  NEPOJAZDNÉHO  CHODNÍKA

- betónová  dlažba  zárnková,  farba  šedá

- kameiu'iá  drvina  fr. 4-8

- Cementom  stmelená  zmitá  zmes

- štrkodrvina  fr. 0-32

spolu  :

DL

L 4/8

CBGM  C5/6

ŠD,  31,5  G.

80 mm

40 mm

150  mm

180  mm

450  mm

60 rnm

40 mm

120  mm

150  mm

370  mm

Komunikácia  bude  od zelene  oddelená  pomocou  betónového  cestného  obrubníka  osadeného  nastojato  a zapusteného  do

nivelety  vozovky.  ChodnUk  bude  od komunikácie  oddelený  pomocou  cestného  betónového  obrubníka  so skosením

osadeného  naležato.

Chodník  bude  od zelene  oddelený  pomocou  betónového  záhonového  obrubníka.

V  miestne  navrhovaných  priechodov  pre  chodcov  bude  mat'  chodník  bezbariérovú  úpravu,  ktorá  spočíva  v zapustení

cestného  obrubníka  osadeného  nastojato  bez skosenia  s vyvýšentm  max.  0,02m.

ODVODNENIE

Odvádzanie  povrchovej  vody  je  navrhnuté  pomocou  priečneho  sklonu  do pásu  zelene  resp.  vsakovacej  ryhy,  vysypanej

triedeným  riečnym  štrkom  fr. 32-63mm.

ZEMNÉ  PRÁCE

Pri  realizácii  stavby  je treba  dodržiavat'  všetky  platné  nomiy,  predpisy  a vyhlášky.  Výkopové  práce  v ochranných

pásmach  podzemných  vedení  budú  realizované  ručným  výkopom.  Pred  začatím  výstavby  je  potrebné  vytýčit'  podzemné

inž.  siete  správcarni  príslušných  sietí.  Pň  všetkých  prácach  počas  výstavby  je  vybraný  hlavný  dodávater  stavby,  ktorý

plní  funkciu  koordinátora  z hl'adiska  bezpečnosti  v zmysle  e) 2 ods.l,  nariadenia  vlády  č.396/2006,  ak neurčí  na túto

činnost'  bezpečnostného  technika,  je zodpovedný  a povinný  dodržiavat'  predpisy  a zásady  prevencie  na zaistenie

bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci  a s týmto  oboznámit'  pracovrffkov  pred  začatím  výstavby.

Výkopy  v oc&anných  pásmach  podzemných  vedení  budú  realizované  ručným  výkopom.

TRVALÉ  DOPRAVNÉ  ZNAČENIE

Zvislé  dopravné  značky  budú  osadené  svojim  obrysom  min.  0,50  m za okrajom  komunikácie.  Zvislé  DZ  nawhujeme

pozinkované  s lemom,  základných  rozmerov.  Výška  spodného  okraja  dopravných  značiek  nad  vozovkou  musí  byt'  min.

1,20  m, v mieste  peších  trás  2,1m.

Navrhnuté  dopravné  značky  a dopravné  zariadenia  musia  zodpovedat'  SaIIN 018020  (Dopravné  značky  na pozemných

komunikáciách)  a musia  byt'  v súlade  s vyhláškou  MV  SR č. 30/2020  Z. z., STN  EN  12899-1  a TP  4/2005  Technické

podmienky  -  Použitie  zvislých  a vodorovných  dopravných  značiek  na pozemných  komunikáciách.

Dokumentácia  musí  byt'  predložená  so žiadost'ou  o určenie  použitia  trvalého  dopravného  značenia  a dopravných

zariadení  na príslušný  cestný  správny  orgán  podra  zaradenia  jednotlivých  komunikácií.

Spôsob  využitia  pozemkov:

Rozhodnutie  o odňatí  pol'nohospodárskej  pôdy  v k. ú. Miloslavov  vydal  Okresný  úrad  Senec,  odbor  pozemkový  a

lesný,  pod  č. OU-SC-PLO-2022/003042  zo dňa  31.01.2022,  na základe  ktorého  odníma  pol'nohospodársku  pôdu

natrvalo  účel,,Komunikácia,  spevnené  plochy  a trafostanica"  na parcele  č. 480/286,687  vo  výmere  4734  m2  na druh

pozemku,,ostatná  plocha".

Projektant:
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*  Pre  dopravné  riešenie  - Nvia,  s.r.o.,  Nová  5, 900  24 Vel'ký  Biel  - IČO: 45 404  291, Ing.  Viktor  Neumann,  EČ
5771*12,  autorizovaný  stavebný  inžinier  pre  inžiiťerske  stavby,  podra priložeiíej  situácie  stavby.

*  Pre  stavebné  riešenie  a sprievodná  správa:  Ing.  Marek  Marčan,  autorizovaný  stavebný  inžinier  SKSI-6703*A1,
HIP.

Spôsob  výstavby:  Stavba  bude  realizovaná  dodávatersky.  Výber  dodávatera  prebehne  výberovým  konaním.

Na  uskutočnenie  stavby  a uskutočnenie  stavby  sa určujú  tieto  podmienky:

l.  So stavbou  možno  začat'  až po nadobudnutí  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia,  ktoť  potvrdí tunajší
stavebný  úrad.

2. Stavebník  je  povinný  dodržat'  všetky  podmienky  a vyjadrenia  dotknutých  orgánov  uvedené  v územnom
rozhodnutí  č. j. SU-4132-2758/202l/Me  zo dňa 12.04.2021,  právoplatným  dňa  19.05.2021.

3. Stavba  bude  uskutočnená  podl'a  dokumentácie,  vypracovanej  autorizovaným  stavebným  inžinierom,

overenej  v stavebnom  konaní,  ktorá  je  súčast'ou  tohto  rozhodnutia.  Prípadné  zmeny  nesmú  byt' vykonané
bez  predchádzajúceho  povolenia  stavebného  úradu.

4.  Stavba  sa povol'uje  ako  trvalá.

5. Stavba  bude  dokončená  na.ineskôr do dvoch rokov  odo dňa právoplatnosti  tohto rozhodnutia.  V prípade
nedodržania  terminu  dokončenia  stavby  je  stavebník  povinný  požiadat'  stavebný  úrad  o jeho  predlženie
pred  uplynutím  tejto  lehoty.

6.  Stavebné  povolenie  stráca  platnost',  ak sa so stavbou  nezačalo  do 2 rokov  odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnost',  pokial'  stavebný  úrad  v odôvodnených  prípadoch  neurčil  na začatie  dlhšiu  lehotu.

7. Termín  začatia  stavby  oznámi  stavebník  stavebnému  úradu  najneskôr  ku  dňu  začatia  stavebných  prác.
8. Stavebník  je  povinný  odovzdat'  zhotovitel'ovi  najneskôr  ku  dňu  začatia  stavby  toto  právoplatné  stavebné

povolenie  stavby.

9. Stavebník  je  povinný  na viditernom  mieste  stavbu  označit'  štítkom  "Stavba  povolená"  s týmito  údajmi:
názov  stavby,  meno  stavebníka,  názov  dodávatel'a  stavby  kto  a kedy  stavbu  povolil  a termín  ukončenia
stavby  podl'a  stavebného  povolenia.

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

11.  Stavebník  je povinný  pred  začatím  stavby  vytýčit'  stavbu  oprávnenou  osobou  podl'a  S, 45 ods. 4
stavebného  zákona.  Za  súlad  priestorovej  polohy  stavby  s dokumentáciou  overenou  v stavebnom konaní
zodpovedá  stavebník.

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

13.  Stavebník  je  poviiu'iý  dbat'  o to, aby  pri  uslcutočňovaní  stavby  nedošlo  k spôsobeniu  škody na cudzích
nehnutel'nostiach.  V prípade,  že dôjde  kvzniku  škody  na cudzích  nehnutel'nostiach  je  povinný  tieto
odstránit'  na vlastné  náklady.  Všetky  škody  a poruchy  zapríčinené  realizáciou  stavby na cudzích
zariadeniach  a nehnuternostiach  musia  byt'  odstránené  bezodkladne.  Poškodené  plochy  verejného
priestranstva  sa uvedú  do pôvodného  užívatďného  a technického  stavu.  Spôsobenú  škodu musí stavebník
uhradit'  na vlastné  náklady  podra  platných  predpisov.

14.  Staveniskovú  dopravu  počas  výstavby  predmetnej  stavby  riešit'  obchádzkovou  trasou  - mimo  rniestne

komunikácie  nachádzaiúce  sa na parcelách č. 480/541, 480/5, 480/542, 436/1 a na ne nadväzuiúce.
Stavebníkje  povinný  počas  výstavby  udržiavat'  čistotu  na stavbou  znečistených  komunikáciách  a

vere.iných priestranstvách  a výstavbu  zabezpečit'  tak, aby neohrozovala  plynulost'  cestnej premávky. Na
uskladnenie  stavebného  materiálu.ie  povinný  využívat'  v maximálnej  miere apredovšetkým  vlastný
pozemok.

15.  Počas  realizácie  stavby  podl'a  8, 127  ods.  l zákona  č. 60/1964  0bčianskeho  zákonníka  v znení  neskorších
predpisov  stavebník  sa musí  zdržat'  všetkého,  čím  by  nad  mieru  prirneranú  pomerom  obt'ažoval  iného
alebo  čím  by  vážne  ohrozoval  výkon  jeho  práv.  Preto  najmä  nesmie  ohrozit'  susedovu  stavbu alebo
pozemok  úpravami  pozemku  alebo  úpravami  stavby  na ňom  zriadenej  bez  toho,  že by  urobil  dostatočné
opatrenie  na upevnenie  stavby  alebo  pozernku,  nesmie  nad  mieru  pňmeranú  pomerom  obt'ažovat'  susedov
hlukom,  prachom,  popolčekom,  dymom,  plynmi,  parami,  pachmi,  pevnými  a tekutými  odpadmi,  svetlom,
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tieneníin a vibráciarni, nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnc5 dobe odstraňovat' zo svojej pôdy korene
stromu  alebo  odstraňovat'  vetvy  stromu  presahujúce  na jeho  pozemok.

16. Podl'a fi 135 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov  môže  stavebný  úrad  uložit'  týin,  ktorí  majú  vlastnícke  alebo  iné práva  ksusedným

nehnuternostiam, aby  pri  uskutočnení  stavby  strpeli  vykonanie  prác  zo svojich  pozernkov  alebo  stavieb.

17.  Stavba  bude  uskutočnená  dodávatel'sky.

18.  Stavebník  je povinný  umožnit'  vstup  na stavbu  a pozemok  orgánom  na to oprávneným  za účelom

vykonania  štátneho  stavebného  dohl'adu.

19.  Stavebník  je  povinný  dodržat'  požiadavky  vyplývajúce  zo zákona  č. 79/20  15 Z. z. o odpadoch  a o zmene

a doplnení  niektoi"ch  zákonov,  zabezpečit'  uloženie  odpadu  na skládku  príslušnej  tňedy  a ku  kolaudácií

predložit'  vážne  lístky  podl'a  projektovej  dokumentácie  stavby.  Stavebník  zabezpečí,  aby  počas  výstavby

boli  na stavbe  použité  vhodné  nádoby  na oddelené  zhromažd'ovanie  využiterných  odpadov  aj na diuhotne

nevyužitel'ných.

20.  Dokončenú  stavbu  možno  používat'  len na základe  kolaudačného  rozhodnutia.  Pokiar  stavba  nebude

spíňat' podmienky  územného  a stavebného  povolenia,  stavebný  úrad nemôže  vydat'  kolaudačné

rozhodnutie.

Stavebník  je  povinný  dodržat'  podmienky  dotknutých  orgánov  a právnických  osôb:

(všetky  vyjadrenia  a stanoviská  uvedené  v územnom  rozhodnutí  k predmetnej  stavbe  je stavebník  povinný  rovnako

dodržat'):

Ministerstvo  vnútra  SR,  Okresné  riaditel'stvo  policajného  zboru  v Senci,  Okresný  dopravný  inšpektorát  v Senci

vydal  dňa  17.02.2022  záväzné  stanovisko  cestnému  správnemu  orgánu  a obci.

Okresný  dopravný  inšpektorát  Okresného  riaditel'stva  Policajného  zboru  v Senci  z hl'adiska  ná  sledovaného  záujmu

(bezpečnost'  a plynulost'  cestnej  premávky)  súhlasí  s vydaním  určenia  na použitie  trvalého  dopravného  značenia  stavby

,, Technická  infraštiuktúra  obec  Miloslavov,  ISMONT  s.r.o.  - Komunikácie  a spevnené  plochy"  k. ú, Miloslavov  podl'a

doručenej  projektovej  dokumentácie  za predpokladu  splnenia  nasledovných  podmienok:

1.  Trvalé  dopravné  značenie  bude  vyznačené  podra  overeného  projektu  organizácie  dopravy,  ktorý  spracoval  Ing.

Viktor  Neumaru'i  č. výkresu:  0008  - Trvalé  dopravné  značenie,  pre  stavbu,,Technická  infraštruktúra  obec  Miloslavov,

ISMONT  s.r.o.  - Komunikácie  a spevnené  plochy"  k. ú. Miloslavov.

2.  Použitie  dopravných  značiek  zabezpečit'  v súlade  so zákonom  č. 8/2009  Z. z. o cestnej  premávke  a o zmene  a

doplnené  niektorých  zákonov,  vyhláškou  č. 30/2020  Z. z. o dopravnom  značení,  STN  Ol 8020:2018,,Dopravné  značky

na pozemných  komunikáciách".

Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  Bratislava  blavné  mčsto  so sídlom  v Bratislave,  Ružinovská  8, 820 09

Bratislava  vydal  záväzné  stanovisko  listom  č. HŽP/3787/2021 zo dňa  04.02.2021:

Súhlasí  sa s návrhom  žiadatel'a  pre stavebné  konanie  stavby:  Teccká  infraštruktúra  obce  Miloslavov,  lokalita

Alžbetin  Dvor  - 2. Etapa,  k. ú. Miloslavov,  okres  Senec  s týmito  podmienkami:

- Ku  kolaudácii  predložit'

l.  Protokol  z laboratórneho  rozboru  vzorky  pitnej  vody  odobranej  z vnútorných  vodovodných  rozvodov,  ktorý

preukáže  zdravotnú  bezchybnost'  v súlade  s kňtériami  vyhlášky  MZ  SR č. 247/2017  Z.z.,  ktorou  sa ustanovujú

podrobnosti  o kvalite  pitnej  vody,  kontrole  kvality  pitnej  vody,  programe  monitorovania  manažmente  rizík  pri

zásobovaní  pitnou  vodou  v znení  neskorších  predpisov.

2.  Protokol  z objektívneho  merania  hluku  trafostanice  vzhl'adom  k obytnému  prostrediu  zóny,  ktorý  preukáže

súlad  s kritériami  vyhl.  MZ  SR č. 549/2007  Z.z.,  ktorou  sa ustanovujú  podrobnosti  o prípustných  hodnotách  hluku,

infrazvuku  a vibrácií  a o požiadavkách  na objektivizáciu  hluku,  infrazvuku  a vibrácií  v životnom  prostredí.

Okresný  úrad  Senec,  odbor  starostlivosti  o životného  prostredie,  úsek  štátnej  správy  ochrany  prírody  a krajiny

vo svojom  záväznom  stanovisku  pod  č. OU-SC-OSZP-202l/012883-OO2  zo dňa  30.08.2021  požaduje  od stavebníka

zabezpečit':

l.  Stavba  sa nawhuje  rnirno  zastavaného  územia  obce  a v území,  pre  ktoré  platí  prvý  stupeň  ochrany  v rozsahu

ustanovení  e) 12 zákona.

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

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

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  krneňa  nad  40 cm,
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meraným  vo výške  130  cm  nad  zemou  a krovitých  porastov  s výi'nerou  nad  20 rn2 o súhlase  na výrub  drevín

rastúcich  rnimo  lesa  podl'a  8, 47 ods. 3 zákona  je  príslušný  rozhodnút'  Okresný  úrad  Senec,  odbor  starostlivosti

o životné  prostredie,  orgán  ochrany  pďrody  a krajiny.

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

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

(koruna,  laneň,  koreňová  sústava)  pred  poškodením.  Pri  používaní  stavebných  mechanizmov,  nástrojov  a

pomôcok  sa musí  dbat'  na minimalizáciu  poškodenia  drevín.

Okresný  úrad  Senec,  Pozemkový  a lesný  odbor  vydal  pod  č. OU-SC-PLO-2022/OO3042  dňa  31.01.2022  rozhodnutie

podl'a  8, 17 ods. l a 6 zákona  č. 57/2013  Z. z., ktorým  sa mení  a dopíňa zák. č. 220/2004  Z. z. o ochrane  a využívanď

pol'nohospodárskej  pôdy  a o zmene  zákona  č. 245/2003  Z. z. o integrovanej  prevencii  a kontrole  znečist'ovania

životného  prostredia  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (d'alej  len  zákon):

I. odníma  pol'nohospodársku  pôdu  natrvalo  na účel  ,,Komunikácia,  spevnené  plochy  a trafostanica"  o

celkovej  výmere  4998  m2,  v katastrálnom  území  Miloslavov,  nasledovne:

Parcela  č.

Pôvodný

480286

480/286

480/687

Spolu:

Novovytvorený

521 /363

Druh

GP pozemku

orná  pôda

orná  pôda

omá  pôda

Kód  BPEJ

kvalit.  skup.

0032062/6.

0032062/6.

0032062/6.

Odním.

výmera  v m2

4734

39

225

4998

Rozsah  a hranice  trvalého  odňatia  sú zakreslené  v Geometrickom  pláne  č. 47/2021  úradne  overil  Ola'esný  úrad  Senec,

katastrálny  odbor  pod  číslom  G1-2313/2021  dna  07.01.  2022  a v Kópii  katastrálnej  mapy  zo dňa  28.01.2022  vyhotovené

automatizovaným  spôsobom  z ISKN.

Pozernky  sa nachádzajú  mimo  zastavaného  územia  obce  vytýčeného  lomovýrni  bodrni  zastavaného  územia  obce,  ktoré

boli  premietnuté  do odtlačkov  katastrálnych  máp  k 1. januáru  1990.

Rozhodnutie  sa vydáva  na základe  týchto  dokumentov:

a)  Bilancia  skrývky  humusového  horizontu,  vypracovaná  - Ing,  I:uborom  Štofkom,  Budovaterská 24, Sládkovičovo

- Výpis  z katastra  nehnutel'ností  - list  vlastníctva  č.2723,  evidenčné  číslo  záznamu  o zaručenej  konverzii  6674-

220128-57  zo dňa  28.01.2022

Kópia  katastrálnej  mapy  č. zák.:  14785/2022,  vyhotovená  automatizovaným  spôsobom

z ISKN  dňa  28.01.2022

- Určenie  bonity  vydané  Okresným  úradom  Senec,  katastrálnym  odborom,  dňa  17.08.  2021

- Geometrický  plán  č. 47/2021  úradne  overil  Okresný  úrad.  Senec,  katastrálny  odbor  pod  číslom  G1-2313/2021  dňa

07.01.  2022

a)  Právoplatné  rozhodnutie  o umiestnení  líniovej  stavby  vydané  Obcou  Miloslavov  pod  č.j. SU-4132-2758/202l/Me

zo dňa  12.04,  2021,  ktoré  nadobudlo  právoplatnost'  dňa 19.05.  2021

b)  Vyjadrenie  Hydromeliorácií,  š.p. Bratislava  vydané  pod  Č.7250-2/120/2020 zo dňa  16.12.  2020

c)  Projektovú  dokumentáciu  vyhotovil  projektant:  Ing.  Marek  Marčan,  8/2021

d)  Splnomocnenie

e)  Územnoplánovacia  informácia  vydaná  obcou  Miloslavov  pod  Č.550-3469/2021/RA zo dňa  21.01.2021

I.  podl'a  S, 17  ods.  6 písm.  d)  zákona  schval'uje,,Bi1anciu  skrývku  humusového  horizontu  pol'nohospodárskej

pôdy,  vyhotovenú:  Ing.  I'uborom  Štofkom,  Budovaterská  24, Sládkovičovo

II. podl'a % 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky  na zabezpečenie ochrany pol'nohospodárskej  pôdy:
vykonat'  skrývku  humusového  hoňzontu  pol'nohospodárskej  pôdy  odnímanej  natrvalo  a zabezpečit'  jej  hospodárne

a účelné  využitie  na základe  vypracovanej  bilancie  skrývky  humusového  horizontu,  schválenej  v bode  II.  tohto

rozhodnutia,  v prípade  že bude  skrývka  humusového  horizontu  pol'.  pôdy  realizovaná  t'ažkými  stavebnými  a

dopravnýrni  mechanizmami,  môže  dôjst'  kzhutneniu  pornohospodárskej  pôdy.  V tomto  prípade  je potrebné
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odstránit'  zhutnenie,  prípadne  iné  poškodenie  pol'.  pôdy.

zabezpečit'  základnú  starostlivost'  o pol'nohospodársku  pôdu  odňatú  týmto  rozhodnutíi'n  až do realizácie  stavby,

najmä  pred  zaburinením  pozemkov  a porastom  samonáletu  drevín.

III.  podra  % 17 ods. 7 zákona
právoplatné  rozhodnutie  je  podkladom  na vyznačenie  zmeny  druhu  pozemku  v katastri  nehnuterností  na ostatnú

plochu.

IV. podl'a  % 17 ods. 8 zákona  toto rozhodnutie  je platné len na odsúhlasený zámer.

V. podl'a % 17 ods. IO zákona toto rozhodnutie stratí platnost', ak do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia
nebola  pôda  použitá  na zámer  uvedený  v bode  I. tohto  rozhodnutia.

Slovenský  vodohospodársky  podnik,  štátny  podnik,  Odštepný  závod  Bratislava,  Karloveská  2, 842 17 Bratislava,

Správa  vnútorných  vôd  Samoňn,  Bratislavská  47, 931 0I Samoá  pod  č. CSSVPOZBA  2482/2021/1  zo dňa

06.10.2021  po oboznámení  sa s projektovou  dokumentáciou  SVP,  š. p. OZ  BA,  Správa  vnútorných  vôd  Šamorín  nemá

k realizácii  uvedenej  aktivity  pripomienky,  žiada  však:

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

2. Územie  sa nachádza  v chránenej  vodohospodárskej  oblasti  Žitného  ostrova,  na základe  čoho  požadujeme  dbat'

na zvýšenú  ocmanu  podzemných  a povrchových  vôd.

3. V  prípade  vybudovania  parkoviska  resp.  parkovísk  pre  5 a viac  motorových  vozidiel  musia  byt'  dažd'ové  vody

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

ukazovateli  NEL  menšiu  ako  0,1 mg/l.

4. Podl'a % 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu v užívaní,
zrušenie  alebo  odstránenie  vodnej  stavby  vyžaduje  povolenie  príslušného  orgánu  štátnej  vodnej  správy  (Okresný  úrad

Senec).

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

odseku č. 4 F:3 26 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon je súčasne stavebným povolením  a povolenie  na jej uvedenie do
prevádzky  je  súčasne  kolaudačným  rozhodnutím.

6. Odvádzanie  dažd'ových  vôd  zo spevnených  plôch  musí  byt'  vyriešené  tak,  aby  nedochádzalo  k ich  odtekaniu  na

cudzie  pozernky.

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

Okresný  úrad  Senec,  odbor  starostlivosti  o životného  prostredie,  úsek  štátnej  správy  odpadového  hospodárstva

pod  č. OU-SC-  OSZP-202l/012320-OO2  zo dňa  18.08.2021  nemá  námietky  proti  realizácii  stavby.

Predpoklad  vzniku  odpadov  pri  vykonávaní  stavebnej  činnosti:

(Odpady  zaradené  podra  vyhlášky  MZP  SR  č. 365/2015  Z. z., ktorou  sa ustanovuje  Katalóg  odpadov)

Číslo

08 04 09

08 04 lO

v 08 04 09

15 01 06

15 01 10

17 0I O1

17 01 07

7 02 0l

7 02 03

7 03 02

7 04 02

7 04 05

7 04 09

7 0411

7 05 04

Názov  druhu Množstvo  (t)

odpadové  lepidlá  a tesniace  materiály  obsahujúce

organické  rozpúšt'adlá  alebo  iné  nebezpečné  látky

odpadové  lepidlá  a tesniace  mateňály  iné  ako  uvedené

zmiešané  obaly  O,07

obaly  obsahujúce  zvyšky  nebezpečných  látok  alebo

kontaminované  nebezpečnými  látkami

betón

zmesi  betónu,  tehál,  škridiel,  obldadového  materiálu  a keramiky

iné  ako  uvedené  v 17 01 06

drevo

plasty

bitúmenové  zmesi  iné  ako  uvedené  v 17 03 01

hliník

železo  a ocer

kovový  odpad  kontaminovaný  nebezpečnými  látkami

káble  iné  ako  uvedené  v 17 04 IO

zernina  a kamenivo  iné  ako  uvedené  v 17  05 03

7

0,003

0,005

0,005

0,03

0,15

0,05

O,l

O,l

0,005

0,05

O,Ol

0 ,03

1 ,O



17 05 06

17 06 04

17 09 04

20 01 0l

20 03 0l

výkopová  zemina  iná  ako  uvedená  v 17 05 05

izolačné  materiály

zmiešané  odpady  zo stavieb  a demolácií  iné  ako  uvedené

v 17 09 0I,  17 09 02 a 17 09 03

papier  a lepenka

zmesový  komunálny  odpad

0 02

0 05

1.  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  ktoŇ  sa tieto  práce  v konečnom  štádiu  vykonávajú  a pre  fyzické  osoby  j e pôvodcom  odpadov

ten,  kto  uvedené  práce  vykonáva.

3. Pôvodca  odpadu  zodpovedá  za nakladanie  s odpadmi  a plní  povinnosti  podl'a  e) 14 - držitera  odpadu  podra

zákona  č. 79/2015  Z. z. o odpadoch.

4.  Pôvodca  odpadu  je  povinný  jednotlivé  odpady  správne  zarad'ovat'  a zhromažd'ovat'  vytriedené  podl'a  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  nežiaducim  únikom  a zabezpečit'

spracovanie  v zmysle  hierarchie  odpadového  hospodárstva  v súlade  so zákonom  o odpadoch.

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

odboiu  starostlivosti  o životné  prostredie  v zmysle  e) 14  ods.  1 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  a iný  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 zmys1e6 99 ods.l písm. b) bod 5 zákona
o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle fi 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného
konania  podl'a  zákona  č. 50/1976  Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov,

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

Okresný  úrad  Senec,  odbor  starostlivosti  o životného  prostredie,  úsek  štátnej  vodnej  správy  pod  č. OU-SC-  OSZP-

2021/014450-002  zo dňa  09.11.2021  vydáva  súhlas  podra  ust. e) 27 zák  ods. l písm.  b) č. 364/2004  Z. z. o vodách  a o

zmene  zákona  SNR  č.372/1990  Zb.  o priestupkoch  v znení  neskorších  predpisov  (vodný  zákon).

Projekt  rieši  novú  výstavbu  komunikácie,  spevnených  plôch.

Na základe  posúdenia  predloženej  projektovej  dokumentácie,  ktonx  vypracoval  zodpovedný  projektant  Ing.  Marek

Marčan  v auguste  2021,  orgán  štátnej  vodnej  správy  konštatuje,  že predmetná  stavba  je podra  návrhu  po splnení

podmienok  súhlasu  v súlade  s požiadavkami  na ochranu  povrchových  a podzemných  vôd.  Na  základe  tejto  skutočnosti

vydáva  pre  stavbu

Názov  stavby:  LOKALITA  VILABYTY  ALŽBETIN  DVOR  Objekt:  ,,so  oi komunikácie  a spevnené  plochy"

podl'a  e) 27 ods.  l písm.  b) zák.č.  364/2004  Z. z. o vodách  v úplnom  znení  neskorších  predpisov  na realizáciu:

LOKALITA  ALŽBETIN  DVOR  Objekt:  ,,so  oi komunikácie  a spevnené  plochy"  parc.č.  436/2,480/286,480/687,

480/700,  436/1,  480/198,  480/541  v k. ú. Miloslavov.

PODMIENKY  SÚHLASU:

1.  Budú  dodržané  príslušné  ustanovenia  zákona  č.364/2004  Z. z. o vodách  a o zmene  zákona  SISTR č.372/1990  Zb.

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

niektorých  ustanovení  vodného  zákona,  spolu  súvisiace  právne  predpisy  a technické  normy.

2.  Budú  rešpektované  ochranné  pásma  jestvujúcich  inžinierskych  sietí  a požiadavky  ich  správcov  a vlastníkov.

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

odpadového  hospodárstva,  Hurbanova  21,903  01 Senec  pod  č. OU-SC-OSZP/2021/Ol2320-002  zo dňa  18.08.2021.

4.  Dodržat'  podmienky  vyjadrenia  Okresného  úradu  Senec,  odboru  starostlivosti  o životné  prostredie,  úsek  štátnej

správy  ochrany  píody  a krajiny,  Hurbanova  21, 903 0l Senec  pod  č. OU-SC-OSZP/202l/012883-OO2  zo dňa

30.08.2021.
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5. Dodržat'  príslušne  ustanovenia  zák,  č. 364/2004  Z. z. o vodách  a o zmene  zákona  SNR  č, 372/1990  Zb.  o

priestupkoch  v znenf  neskorších  predpisov  (vodný  zákon).

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

obsahujú  látky,  ktoré  môžu  nepriaznivo  ovplyvnit'  kvalitu  povrchovej  vody  a podzemnej  vody  v zmysle  NV  SR č.

269/2010,  ktorým  sa ustanovujú  požiadavky  na dosiahnutie  dobrého  stavu  vôd  a po predchádzajúcom  zist'ovaní

(záverečná  hydrogeologická  správa  podl'a  8, 37 v spojení  8, 3 ods. 4 vodného  zákona).

7. Projektant  stavby  v zmysle  íS) 46 stavebného  zákona  zodpovedá  za správnost'  a úplnost'  vypracovania

dokumentácie  podra g45 ods.2  stavebného  zákona  a aj zajej  realizovatel'nost'.

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

neskorších  noviel).

Súhlas je podkladom pre stavebné konanie. Nenahrádza povolenie na uskutočnenie vodných stavieb podra ust. fi 26
zák.č.  364/2004 Z. z. o vodách.  Jeho  platnost'  zaniká,  ak  stavebné  konanie  nezačne  do jedného  roka  od  vydania  súhlasu.

SPP -  Distribúcia  a. s. vo vyjadrení  zo dňa  08.09.2021  od  č. TD/NS/0612/2021/Pe  oznamuje,  že v záujmovom  území

samotnej  stavby  sa plynárenské  zariadenia  v správe  SPP - distribúcia  a. s. nachádzajú

Záujmové  územie:  Obec  Miloslavov,  k. ú. Miloslavov,  parc.  č. 436/1,2;  480/286,687,541,700

plynárenské  zariadenie  (technologický  objekt):  STL  plynovod

ochrannépásmop1ynárenského  zariadenia:  áno

bezpečnostné  pásmo  plynárenského  zariadenia:  áno

Orientačné  znázornenie  trasy  plynárenského  zariadenia/umiestnenia  technologického  objektu,  (d'alej  len,,Orientačné

znázornenie")  je  prílohou  tohto  stanoviska.

Orientačné  znázornenie  má výhradne  informatívny  charakter  a nenahrádza  vytýčenie  plynárenského  zariadenia  pre

účely  presného  umiestnenia  a/alebo  realizácie  stavby  a/alebo  výkonu  iných  činností.

Toto  stanovisko  nenahrádza  technické  podmienky  pňpojenia  budúceho  odberného  plynového  zariadenia  k distribučnej

sieti  SPP-D

SPP-D súhlasí s vydaním stavebného povolenia stavby (bez jei plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ  PODMIENKY:

Pred  realizáciou  zemných  prác  a/alebo  pred  začatím  vykonávania  iných  činností  je  stavebník  povinný  požiadat'

SPP-D  o vytýčenie  existujúcich  plynárenských  zariadení  prostredníctvom  online  formuláru  zverejneného  na

webovom  sídle  SPP-D  www.sop-distribucia.sk  (čast'  E-s!užby),

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

distribučnej  siete,  SPP-D  vykonáva  vytyčovanie  plynárenských  zariadení  do rozsahu  100  m  bezplatne,

stavebník  je  povinný  oznámit'  začatie  prác  v ochrannompásme  plynárenských  zariadení  prostredníctvom  online

formuláru  zverejneného  na webovom  sídle  SPP-D  www.spD-distribucia.sk  (čast'  E-služby)  najneskôr  3

pracovné  dni  pred  zahájer  plánovaných  prác.  V  prípade  neoznámenia  začatia  prác  upozonňujeme,  že SPP-D

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

ochrannom  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  čiiu'iostí  z dôvodu

potreby  prevádzkovania  plynárenských  zariadení,  najmä  výkonu  kontroly  prevádzky,  údržby  a výkonu

odborných  prehliadok  a odborných  skúšok  opráv,  rekonštrukcie  (obnovy)  plynárenských  zariadení,

stavebník  je  poviru'iý  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 l,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  vytýčení

týchto  plynárenských  zariadení,  a to výhradne  ručne,  bez použitia  strojových  mechanizmov,  so zvýšenou

opatrnost'ou,  za dodržania  STN  73 3050,  a to  pokial'  sa jedná  o výkopové,  ako  aj bezvýkopové  technológie,

pred  realizáciou  akýchkol'vek  prác  vo vzdialenosti  menšej  ako  l,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 mieste  kňžovania  s plynárenským  zariadením  (a ak ku križovaniu

nedochádza,  v mieste  priblíženia  k plynárenskému  zariadeniu)  obnažit'  plynárenské  zaňadenie  ručne  kopanou
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kontrolnou  sondou  pre  overenie  priestorového  uloženia  plynárenského  zariadenia  a taktiež  overenie  priebehu

trasy  vttacieho  (resp.  pretláčacieho)  zariadenia,  pričom  technické  parametre  uvedenej  sondy  sú neoddeliternou

prílohou  tohto  stanoviska,  v prípade,  ak zeinné  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  kopanýrni  kontrolnými  sondarni,  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,

ak pri  zemných  prácach  dôjde  k odktytiu  plynárenského  zariadenia,  stavebník  je  povinný  kontaktovat'  pred

zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email: matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na
vykonanie  kontroly  stavu  obnaženého  plynárenského  zariadenia,  podsypu  a obsypú  plynovodu  a uloženia

výstražnej  fólie;  výsledok  kontroly  bude  zaznamenaný  do stavebného  denníka,

prístup  k akýmkorvek technologickým  zariadeniam  SPP-D  nie  je povolený  a manipulácia  s nimi  je prísne

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

stavebník  je povinný  zabezpečit'  odkiyté  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  kiytie  a hÍbku 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'  ihneď  ohlásené  SPP-D  na

tel.  č. 0850111  727,  nedodržanie  tejto  poviru'iosti  môže  viest'  k vážnemu  ohrozeniu  života,  zdravia  a majetku

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

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

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 fi 284 a F3 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania
prevádzky  všeobecne  prospešného  zariadenia  podl'a  e) 286,  alebo  'g 288  zákona  č. 300/2005  Z. z. Trestný  zákon,

stavebník  je  povinný  pri  realizácií  stavby  dodržiavat'  ustanovenia  Zákona  o energetike,  Stavebného  zákona  a

iných  všeobecne  záväznýchprávnych  predpisov,  ako  aj podrnienky  uvedené  v Zápise  z vytýčeniaplynárenských

zariadení  a taktiež  ustanovenia  Technických  pravidiel  pre  plyn  (TPP)  najmä  700  02,

stavebník  je povinný  rešpektovat'  a zohl'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  e) 79 Zákona  o energetike  stavebník  nesmie  bez súhlasu  prevádzkovatel'a  distribučnej  siete v

ocmannom pásme  plynárenských  zariadení  vykonávat'  činnosti  ako  ani  umiestňovat'  stavby,  kontrolné  šachty,

trvalé  porasty  a pod.,

v zmysle % 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatel'a distribučnej siete v

bezpečnostnom  pásme  plynárenských  zariadení  umiestňovat'  stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
Žiadne

UPOZORNENIE:

Toto  stanovisko  reflektuje  stav  (existenciu  plynárenských  zariadení  a ich  ochranných  a bezpečnostných  pásiem)  ku  dňu

jeho  vydania.  Každú  zmenu  dokumentácie/umiestnenia  stavby,  ku  ktorej  dôjde  po vydaní  tohto  stanoviska,  je  stavebník

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

Stanovisko  a podmienky  v ňom  stanovené  sú platné  v pňpade,  že návrh  (žiadost')  na vydanie  stavebného  povolenia  bude

podaný  najneskôr  do 08.09.2022,  ak stavebník  túto  lehotu  zmešká,  je povinný  požiadat'  SPP-D  o vydanie  nového

stanoviska.

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

pred  začatím  stavebného  konania  overit'  dostupnost'  a kapacitu  distribučnej  siete  a to podaním  žiadosti  o pripojenie  do

distribučnej  siete  na predpísanom  tlačive,  alebo  elektronicky,  prostredníctvom  aplikácie  zverejnenej  na webovom  sídle

SPP-D  (www.spp-distribucia.sk).

SPP-D  je  v súlade  s príslušnými  právnymi  predpismi  oprávnená  toto  stanovisko  zrušit'  v prípade,  ak dôjde  k podstatnej

zmene  skutkových  okolností,  z ktorých  SPP-D  pri  vydávaní  tohto  stanoviska  vychádzala,  alebo  v prípade,  ak dôjde  k

zmene  ustanovení  právnych  predpisov,  na základe  ktorých  bolo  toto  stanovisko  vydané.
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Unia  nevidiacich  a slabozrakých  Slovenska,  Sekulská  l, 842 50 Bratislava  listom  č.152/SK/2021/Mo  zo dňa

16.08.2021  vydáva  stanovisko  ÚNSS pre  oblast'  prevencie  a odstraňovania  architektonických  bariér:

Na  základe  žiadosti  spoločnosti  DJ  engineering  s.r.o.  o stanovisko  k projektovej  dokumentácii  pre  stavebné  konanie  na

stavbu,,Technická  infraštruktúra,  Obec  Miloslavov,  Lokalita  Alžbetin  Dvor  - 2. etapa",  k. ú. Miloslavov  konštatujeme,

že z hl'adiska  osôb  so zrakovým  postihnutím  nemáme  námietky  a súhlasíme  s vydaním  stavebného  povolenia.

Progres-TS,  s.r.o.  sa vyjadrila  dgňa 31.08.2021,  že v danej  oblasti  obec  Miloslavov,  katastrálne  územie  Miloslavov,

pare.  č. 436/2,  436/1,480/286,  480/687,  4801700,480154l,  názov  stavby  ,,Technická  infraštruktúra  obce  Miloslavov,

lokalita  Alžbetin  Dvor  - 2. etapa':  nemá  položené  rozvody  káblového  distribučného  systému.

Toto  vyjadrenie  má  platnost'  12 mesiacov  odo  dňa  vystavenia.

TťJV SťJD Slovakia  s.r.o.,  Pobočka  Nitra,  Coboňho  2, 949  01 Nitra  vydal  odborné  stanovisko  pre  stavebné  povolenie

v  zmysle  e) 14  ods.  1 písm.  d) zákona  č. 124/2006  Z.  z. v  znení  neskorších  predpisov,  evidenčné  číslo

7165037129/50/2l/BT/OSfDOK  vydané  oprávnenou  právnickou  osobou  č.  OP0-000001-07  o overení  plnenia

požiadaviek  bezpečnosti  a ocl'u'any  zdravia  pri  práci  posudzovaním  dokumentácie  stavby  a vydanie  odbonného

stanoviska  pre  stavebné  povolenie  v zmysle  e) 14  ods. 1 písm.  d) zákona  č. 124/2006  Z. z. v znení  neskorších  predpisov

Názov  stavby:  Technická  infraštruktúra,  Obce  Miloslavov

Investor:  ISMONT  s.r.o.,  Strojárenská  š. 1C,  917  02 Trnava

Zodpovedný  projektant:Ing.  Marek  Marčan

Umiestnenie  stavby:  Miloslavov  - Alžbetin  Dvor

Ako  špecifikácie  pre  vykonanie  inšpekcie  boli  použité  nasledujúce  normy  a predpisy:

Inšpekčný  postup  oprávnenej  právnickej  osoby  TÚV  SÚD Slovalďa  s.r.o.  č. Q-057,  návod  č. N-Q-057/1/1  a špecifikácia

inšpekcie  podl'a  platných  právnych  predpisov  a táto  predložená  dokumentácia:

Sprievodná  správa

Súhrnná  technická  správa

Koordinačná  situácia

Dokumentácia  stavebných  objektov:

- SO O1 Komunikácie  a spevnené  plochy

- SO 02 Vodovod

SO 03 Splašková  kanalizácia

SO 04 Prípojka  VN

SO 05.1 Distribučný  rozvod  NN

SO 05.2  Prípojky  NN

SO 06 Verejné  osvetlenie

SO 07 Transformačná  stanica

Vykonané  úkony

s Kontrola  predloženej  projektovej  dokumentácie  pre  stavebné  povolenie

Pň  inšpekcii  vykonanej  dňa  04.11.2021  boli  zistené  nedostatky

l.  Nie sú určené požiadavky  na rebďk, čo nie je v súlade s % 9 ods. 1 plsm. b) bod 1, bod 8 a písm. e) vyhl. MŽP
SR  č. 453/2000  Z. z. v nadväznosti  na STN  74 3282.(chýba  popis  a kóty).

2. Nie sú dostatočne určené požiadavky  pre prístup do šachiet pre ich kontrolu  a údržbu, čo nie je v súlade s F3 9
ods, l písm,  b) bod  l a bod  8 vyhl.  MŽP SR č. 453/2000  Z. z. v nadväzností  na STN  EN  14396  (pevné  rebríky  do

vstupných  šácht)  alebo  STaN 73 3282  (pri  stúpadlových  rebríkov).

Na  základe  posúdenia  projektovej  dokumentácie  stavby  v zmysle  e) 14  ods. 1 písm.  d) zákona  č. 124/2006  Z. z. v znení

neskorších  predpisov  vydávame  toto  odborné  stanovisko:

Pro.iektová dokumentácia spÍňa požiadavky  bezpečnosti technických  zariadení po odstránení nedostatkov v bodoch 1 až
2.

Odborné  stanovisko  je  vydané  pre  účely  stavebného  povolenia

Uvedené  nedostatky  nebránia  vydaniu  stavebného  povolenia.
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Upozornenie  na plnenie  požiadaviek  iných  predpisov:

- Pre  konštrukčnú  dokumentáciu  vyhradeného  elektrického  zariadenia  (SO  04  Prípojka  VN,  SO  07

Transformačná  stanica)  skupiny  A  písm.  c) platí  požiadavka  e) 5 ods. 2 a 3 vyhl.  MPS  VR  SR č. 508/2009  Z. z. v znení

neskorších predpisov  a % 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  o posúdení
dokumentácie  technických  zariadení  oprávnenou  právnickou  osobou  napr.  TÚV  SÚD Slovakia  s.r.o.

- Preduvedenímvyhradenýche1ektrickýchzariadení(SOO4PrípojkaVN,SOO7Transformačnástanica)skupiny

A  písm.  c) do prevádzky  je  potrebné  vykonat'  úradnú  skúšku  podl'a  e) 12 vyhl.  MPSVR  SR č. 508/2009  Z. z. v znení

neskorších  predpisov  a 8, 14 ods. l písm.  b) zákona  č. 124/2006  Z. z. v znení  neskorších  predpisov  oprávnenou

právnickou  osobou  napr.  TUV  SÚD Slovakia  s.r.o.

- Sprievodná  technická  dokumentácia  k navrhovaným  technickým  zariadeniam  musí  byt'  vypracovaná  v štátnom

jazyku  najmenejv  rozsahu,,Návodu  na používanie"  (inštrukčná  príručka  pre  používatel'a)  v zmysle  čl. 1.7.4.2  príl.  č. I

Smernice  Európskeho  parlamentu  a rady  č. 2006/42/ES  a čl. 6.4.5.1  STN  EN  IS012100:  2011.

Upozornenie:

Navrhované  stúpadlové  rebríky  pre  revízne  šachty  musia  byt'  riešené  podl'a  bodu  č. 5.1.6  STN  74 3282.

- Nebezpečné  priestory,  elektrické  zariadenia  sa musia zretel'ne označit'  podl'a E3 2 ods. 1 NX7 č. 387/2006 Z. z.
- Na  ochranu  zamestnancov  oprávnených  vstupovat'  do nebezpečných  priestorov  sa musia  vykonat'  pňmerané

opatrenia  podl'a  čl. 12.5  prítoky  l naňadenia  vlády  SR č. 391/2006  Z. z. miesta,  na ktorých  vzniká  nebezpečenstvo

zrážky  s prekážkou,  nebezpečenstvo  pádu  sa označujú  podl'a  nariadenia  Vlády  SR č. 387/2006  Z. z.

Pri  realizácii  stavebných  prác  sa musia  určit'  zásady  technických,  organizačných  prípadne  d'alších  opatrení  na zaistenie

bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci  podl'a  vyhl.  MPSVR  SR č. 147/2013  Z.  z. v znení  neskorších  predpisov  a súčasne

vypracovat'  plán  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci  v zmysle  nariadenia  vlády  SR č. 396/2006  Z. z., ktorú  musí

stavebník  pred  začatím  prác  predložit'  inšpektorátu  práce  (g 3 ods. 3 nariadenia  vlády  SR  č. 396/2006  Z. z.).

Poznárnka:

TÚV  SťJD Slovakia  s.r.o.  môže  vykonat'  inšpekciu  podl'a  STaN EN  ISO/IEC  17020:2012  posúdením  súladu  vyhotovenia

stavby  a technických  zariadení,  ktoré  sú v nej inštalované,  alebo  namontované,  s požiadavkami  bezpečnosti  technických

zariadení  (v  príslušnej  etape  výstavby  - technický  dozor  stavieb).

Vyššie  uvedené  odborné  stanovisko  platí  za týchto  podmienok:

Upozomenia  a nedostatky  budú  odstránené  ku  dňu  kolaudácie  stavby  a budú  dodržiavané  všeobecné  záväzné  právne

predpisy

Výsledky  inšpekcie  podané  v tomto  odbornom  stanovisku  sa vzt'ahujú  len  k posudzovanej  dokumentácii.  Odborné

stanovisko  nie  je  možné  bez  súhlasu  TÚV  SÚD Slovakia  s.r.o.  a zákazníka  rozmnožovat'  inak  než  vcelku.

Rozhodnutie  o námietkach  účastníkov  konania:

- Neboli  vznesené.

Na  základe  uvedených  vyššie  sa stavebný  úrad  rozhodol  tak,  ako  je  to uvedené  vo  výrokovej  časti  tohto  rozhodnutia.

Odôvodnenie

Stavebník  ISMONT,  s.r.o.,  Strojárenská  lC,  917 02 Trnava,  IČO: 45 593 141 v zastúpení  DJ engineering,  s.r.o.,

Slnečnicová  5C,  900  41 Rovinka  podal  dňa  09.02.2022  žiadost'  o vydanie  stavebného  povolenia  na stavbu,,SO  O1 -

komunikácie  a spevnené  plochy"  pre  lokalitu  Alžbetin  Dvor  -  II. etapa  na pozernku  p. č. 480/286,  687  katastrálne

úzernie  Miloslavov  s miestom  napojenia  na parc.  č. 436/2,  480/983,  700  katastrálne  územie  Miloslavov  a uplatňuje  si

v zmysle  e) 139  odst.  1, písm.  a) iné  právo  k pozemkom  na záldade  nájomných  zmlúv.

Uvedeným  dňom  bolo  začaté  stavebné  konanie  a stavebník  k žiadosti  doložil  postupne  všetky  podklady.

Špeciálny  stavebný  úrad  v uskutočnenom  stavebnom  konaní  č. j. D-4439-1909/2022/Me  preskúmal  predloženú  žiadost'

o stavebné povolenie  z hl'adísk  uvedených  v ustanoveniach  % 62 ods.l a 2 stavebného zákona a zistil,  že uskutočnením
(ani  budúcim  užívaním)  stavby  nie  sú ohrozené  záujmy  spoločnosti,  ani  neprimerane  obmedzené  alebo  ohrozené  práva

a oprávnené  záujmy  účastníkov  konania.

Obec  Miloslavov,  Radničné  nám.  181,  900  42 Miloslavov  podpísala  dňa 15.06.2021  so žiadaterom  nájomnú  zmluvu

uzavretú  podl'a  e) 663 a násl.  zákona  č. 40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník  o dočasnom  využívaní  miesta  pre stavbu
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,,Bytový  doiri':  kde  prenajímatel'  - obec  je  výlučným  vlastníkom  v podiele  1/1 parciel  registra  ,,C"  evidovaných  na

katastrálnej  mape:

pozemku  parcely  registra,,C':  p.č.  436/1  k. ú. Miloslavov,  druh  pozeinku  - Zastavaná  plocha  a nádvorie  o výmere  13

109  m2;

pozemku  parcely  registra,,C':  p.č.  480/541  k. ú. Miloslavov,  druh  pozemku  - Zastavaná  plocha  a nádvorie  a o výmere

2 062  rn2;

pozernku  parcely  registra  ,,C':  p.č.  436/2  k. ú. Miloslavov,  druh  pozemku  - Zastavaná  plocha  a nádvoňe  o výmere  4

410  m2,  zapísaných  na liste  vlastníctva  č. 1780  a č. 440,  katastrálne  územie  Miloslavov,  Obec  Miloslavov,  Okres  Senec

(d'alej  spolu  len  ako,,pozemky"  alebo  aj ,,predmet  nájmu").

2.  Nájomca  má záujem  dočasne  využívat'  predmet  nájmu  na  výstavbu  ,,Technickej  infraštruktúiy  Obce

Miloslavov,  Lokalita  AlžbetinDvor  - 2. etapa':  podra  projektovej  dokumentácie  spracovatďa  JF Con,  s.r.o.,  Družstevná

942/6,  031 01 Liptovský  Mikuláš

1.  Prenajímatel'  touto  zmluvou  dočasne  prenecháva  nájomcovi  pozemok  do užívania  za účelom  výstavby

,,Technickej  infraštruktúry  Obce  Miloslavov,  Lokalita  Alžbetin  Dvor  - 2. etapa"  stavebné  objekty  menovite:  Prípojka

VN  - bod  napojenia  na pare.  č. 436/1,  Sekundárne  rozvody  NN  na parc.  č. 480/541,  Komunikácie  a spevnené  plochy,

Vodovod  - bod  napojenia  na vodovodnú  siet',  Prípojka  VN,  Verejné  osvetlenie  na parc.  č. 436/2,  podra  projektovej

dokumentácie  spracovatera JF Con,  s.r.o.,  Družstevná  942/6,  031 0l  Liptovský  Mikuláš,  na ktorý  bolo  vydané  obcou

Miloslavov.  Rozhodnutie  o umiestnení  stavby  č. j. SÚ-4132-2758/2021/Me  zo dňa  12.04.2021  právoplatné  dňa

19.05.2021.  Obvyklé  užívanie  ostatnej  časti  pozernku  a prístup  tretírn  osobám  na ich  pozernky  nesmie  byt'  nijakým

spôsobom  obmedzené.

2.  Táto  zmluva  sa uzatvára  na dobu  určitú,  a to do vydania  kolaudačného  rozhodnutia  na predmetnú  stavbu,

najdlhšie  však  na obdobie  36 mesiacov  od  nadobudnutia  účinnosti  tejto  zmluvy,  pričom  uplynutím  tejto  doby  nájom

pozemku  automaticky  končí.

Okresný  úrad  Senec,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  úsek  štátnej  vodnej  správy,  ako miestne  a vecne

príslušný  orgán  štátnej  správy  vodného  hospodárstva  pod  č. OU-SC-OSZP-2022/004646-OO7  dňa 11.04.2022  vydal

podra e) 26 ods.l vodného zákona a F:3 66 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný  zákon)  v zneni  neskorších  predpisov  (d'alej  len,,stavebný  zákon")  vodoprávne  rozhodnutie  na uskutočnenie

vodných  stavieb  Miloslavov  ,,Technická  infraštruktúra  obce  Miloslavov  - lokalita  Alžbetin  Dvor  -  2. etapa"  SO 02

Vodovod,  hlavná  siet'  2 body  napojenia  p. č.: 436/2  a 480/700,  480/687,  480/286,  prípojky  po VŠ-vodomernú  šachtu  na

p. č.: 521/342,  521/343,  521/344,  52.1/345,-521/346,  521/347,  521/348,  521/349,  521/350,  521/351,  521/352,  521/353,

521/354,  480/286(521/355),  521/356,  521/357,  521/358,  521/359,  521/360,  521/361,  521/362,  521/364,  521/365,

521/366,  SO 03 Splašková  kanalizácia  bod  napojenia  p. t. 480/700,  480/286  a prípojky  po  RŠ revíznu  šachtu  na p. č.:

521/342,  521/343,  521/344,  521/345,  52.1/346,  521/347,  521/348,  521/349,  521/350,  521/351,  521/352,  521/353,

52.1/354,  521/355,  521/356,  521/357,  521/358,  521/359,  521/360,  521/361,  521/362,  521/364,  521/365,  52V366y  k. ú.

Miloslavov  (podl'a:  Geometrického  plánu  č. 47/2021  zo dňa  05.12.2021  na rozdelenie  nehnutel'nosti  p. č. 480/286,  699;

521/342-368,  doterajší;  480/286,  699  nový  stav:  521/342-368,  ktorý  autorizoval  Ing.  Martin  Majdan,  PhD.  Reg.  č.:

*1122*  autorizovaný  geodet  a kartograf  a zapísaný  na Okresnom  úrade  Senec,  Katastrálnym  odborom  pod  číslom

2313/21  dňa  07.01.2022  Ing.  Andrea  Krizsanová,  podra  predloženej  projektovej  dokumentácie  pre  stavebné  povolenie,

ktoi  autorizoval  Ing.  Boris  Pomothy,  reg.  č.: 6474*k2,  PIPS  EU  s. r. o., Mierová  30, 821 05 Bratislava  v 07/2021,

zákazkové  číslo  16/2021).

Dokumentácia stavby splňa požiadavky určené v F3
podmienky  územného  rozhodnutia  o umiestnení  stavby.

dôvody,  ktoré  by  bránili  povoleniu  stavby.

47 stavebného  zákona  o požiadavkách  na výstavbu,  ako aj

V  priebehu  stavebného  konania  nenašiel  stavebný  úrad  také

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

- námietky  neboli.

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

Podl'a  ust. 8, 53 zák.  č. 71/1967  Zb.  o správnom  konaní  je  možné  proti  tomuto  rozhodnutiu  podat'  odvolanie  na

Okresný  úrad  Bratislava,  Odbor  výstavby  a bytovej  politiky,  oddelenie  štátnej  stavebnej  správy,  Tomášiková  46, 832

05 Bratislava  prostredníctvom  tunajšieho  úradu,  a to v lehote  15  dní  odo  dňa  doručenia  rozhodnutia.

Po vyčerpaní  riadnych  opravných  prostriedkov  toto  rozhodnutie  je  možné  preskúmat'  príslušným  om.

Milan  B a d'a  n s k ý

starosta  obce

Príloha:  koordinačná  situácia  stavby  v mierke  1:300

Verejná  vyhláška

Toto  rozhodnutie  sa v zmysle  ustanovenia  e) 26 zákona  č.71/1967  Zb.  o správnom  konaní  v znení  neskorších  predpisov

doručuje  neznámym  účastníkom  územného  konania  verejnou  vyhláškou  a vyvesí  sa po dobu  15 dní  na úradnej  tabuli

Obce  Miloslavov  a súčasne  sa zverejní  na  jej  webovom  sídle.  Posledný  deň  tejto  lehoty  je  dňom  doručenia  a v súlade  s

íy 69 ods. 1,2  stavebného  zákona  musí  byt'  vyvesené  na úradnej  tabuli  obce  Miloslavov  najmenej  15 dní.

0 !... 1i7: ' J 2022
Vyvesené  dňa: Zvesené  dňa:

odtlačok  úradnej  pečiatky

oprávnenej  osoby  vyhlášku
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Rozhodnutie  sa doručí  verejnou  vyhláškou  účastníkom  konania  :

ISMONT  spol.  s r.o.,  Strojárenská  1C,  917  02 Trnava,  IČO: 45593141  (stavebník)

DJ  engineering,  s.r.o.,  Slnečnicová  5C,  900  41 Rovinka  1Č0:47924799  (splnomocnenec)

Známym  aj neznámym  právnickým  a fyzickým  osobám  - všetkým  účastníkom  podl'a  FS) 61 ods.  3 stavebného  zákona,

ktorých  vlastnícke  a iné  práva  môžu  byt'  výstavbou  líniovej  stavby  priamo  dotknuté.

Dotknuté  orgány  a organizácie  :

Okresný  úrad  Senec  -  odbor  ŽP, IČO: 00151866

-  pozemkový  a lesný  odbor,  Hurbanova  21, 903  0l  Senec,  IČO: 00151866

BVS,a.s.,  Prešovská  48,  826  46 Bratislava  29,  IČO: 35850370

Západoslovenská  distribučná,  a. s., Čulenova  6, 811 46 Bratislava  1, IČO: 36361518

SPP-distribúcia,  a. s., Mlynské  Nivy  44/b,  82511  Bratislava  26, IČO: 35910739

Slovak  Telekom,  a. s. Bajkalská  28, 817 62 Bratislava,  ICO:  35763469

Hydromeliorácie,  š. p.,  %akunská  29,  825 63 Bratislava  211,  IČO: 35860839

Progres-TS,  s.r.  o., Kosodrevinová  42, 821 07 Bratislava

Okresné  riaditerstvo  hasičského  a záchranného  zboru,  Hasičská  4, 902  0l  Pezinok

Okresné  riaditel'stvo  PZ,  Okresný  dopravný  inšpektorát  v Senci,  Hollého  8, 903  01 Senec

Na  vedomie  :

ISMONT  spol.  s r.o.,  Strojárenská  lC,  917  02 Trnava,  IČO:  45593141

DJ  engineering,  s.r.o.,  Slnečnicová  5C,  900  41 Rovinka  ICO:47924799

Co:

Stavebný  úrad  - spis
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