
OBEC  M  I L O S L A  V O V

Radničnénámestiel81/l,  90042Mi1os1avov

Vaša  žiadosť  zo dňa

20.06.2022

Naše  čfslo

SU-5357-9476/2022/Me

Vybavuje  / linka

Ing.  Meršaková

danica.mersakova@íniloslavov.sk

V Miloslavove

24.08.2022

V  E RE  JN  Á V Y H  L  Á Š K  A

S t a v e b n é p o v o l e n ie

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad podra % 117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podl'a F3 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní  (správny  poriadok),  na základe  vykonaného  konania,  podl'a  e) 66 ods.l  stavebného  zákona  v spojem  s e) lO

vyhl.MŽP SR č.453/2000 Z.z.,  ktorou  sa vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona  v zlúčenom  územnom

a stavebnom konaní v súlade s 39a, odst. 4 a 6139b, odst. b

stavebníkovi:

v zastúpenÍ:

Caglar  Aydin,  Malinová  266/32,  900  42 Dunajská  Lužná

Mgr.  Caglar  Veronika,  Malinová  266/32,  900  42 Dunajská  Lužná

Silviou  Gyurcsiovou,  Hálova  20, 851 01 Bratislava

povol'uje  stavbu

,,Rodinný  dom  Čerešňa s garážou  + prípojky  IS  + spevnené  plochy"

- miesto  stavby:

- druh  stavby:

- účel  stavby:

- objektová  skladba:

pozemok  parc.  č. 455/34,  104  k. ú. Miloslavov

novostavba  jednoduchej  stavby  -  podl'a  g139b, ods. l,  písm.  a.) stavebného  zákona

bytová  budova  - l bytová  jednotka,  4i

nie  je  členená

Technické  parametre:

- zastavaná  plocha  RD  :

- podlahová  plocha  (úžitková  plocha):

- obytná  plocha:

- spevnené  plochy:

- plochy  zelene:

- obvodové  steny:

235,85  m2, zastavanost'  na pozemlai  787,00  m2 je  30,00  %

186,21  m2

96,27m2

64,15  m2,  2 parkovacie  miesta,  okap.  chodníky,  prístupový  chodník

487,00m2,  indexzelenýchplôch:  0,62

z keramických  tehál  HELUZ  FAMILY  30 hr.  300  rnm

Popis  stavby:

Rodinný  dom  bude  jednopodlažný  RD  s garážou  typu  bungalov  so zastavanou  plochou  235,85  m2, samostatne

stojaci,  členitého  obdížnikového pôdorysu  s plochou  strechou  bez podpivničenia.  Bude  obsahovat'  jednu  4i bytovú

jednotku.  Výška  strechy  v najvyššom  bode  bude  + 3,880  m nad  okolitým  terénom,  kóta  prízemia  *  O,OOO m bude  +

0,200  m nad  okolitým  terénom.

Dispozičné  rieŠenie:

Rodinný  dorn)e  riešený  ako  jednopodlažný  objekt  s jednou  4i bytovou  jednotkou  bez garáže.  Objekt  sa skladá  z

jedného  nadzemného  podlažia,  zastrešený  je  plochou  strechou.  Pôdorys  má  základný  rozmer  stavby  28,30  x 11,35  m,

bez zateplenia,  ktoré  bude  hr. 150  mm  z každej  strany  RD.  Vstup  do budovy  je z južnej  strany  riešený  vstupom

zádveria.  V riešenom  objekte  na l.NP  sa nachádzajú  tieto  miestnosti:  2x závetrie,  zádverie,  WC,  kuchyňa,  obývacia

miestnost',  3x izba,  2x  kúperňa,  chodba,  2x  chodba,  šatník.
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Úpravy  d'alej obsahujú  výstavbu  prístupového  chodníka,  okapové  chodníky,  spevnené  plochy  pre parkovanie,  terénne
a sadové úpravy  realizované  v rámci  výstavby.

Vjazd  na pozemok  bude priamo  z ulice  cez bránu  z južnej  strany. Pre rodinný  dom sú spolu navrhnuté  3 parkovacie
miesta  vrátane  garáže.

Stavebné  riešenie:

SO-01 : bude založený  na pásových  základoch  a armovanej  doske so štrkovým  zhutneným  vankúšom,  bude

murovaný  z keramických  tepelnoizolačných  tehál HELUZ  FAMILY  50 hr. 500 mm,  stropná  konštrukcia  sa bude

skladat' zo stužujúcich  ŽB vencov,  dverných  a nadokenných  prefabrikovaných  prekladov  HELUZ,  na ktorých  je

uložená  filigránová  konštrukcia  krovu  typu  a tepelná  izolácia  stropu  bude VPS hr. 450-620  rnm.  Obvodové  steny budú

zateplené  kontaktným  zateprovacím  systémom,  ako tepelná  izolácia  bude použitý  fasádny  polystyrén  o brúbke  150
mm. Komín  ku krbu  je navrhnutý  systémom  Schiedel  ABSOLUT,  rozmeru  360/360rnm.

Vykurovanie.'  Plánované  vykurovanie  bude tepelným  čerpadlom,  doplnkovo  krbovou  vložkou.

Pňprava  teplej  vody:  Je riešená  integrovaným  zásobníkom  teplej  vody  vo  vnútornej  jednotke  tepelného  čerpadla  s

Prípojka  vody.' HDPE  p 63x5,8 - dl. 2,50m  je jestvujúca.  Objekt  bude napojený  na verejný  vodovod  cez prípojku

vody.  Prípojka  je ukončená  v šachte na pozemku  podra  osadzovacieho  plánu,  navrhovaný  domový  rozvod  začína za

vodomerovou  zostavou  a vstupuje  do objektu  popod  základy  v chráničke.

Domová  čast' prípojky  vody  bude zrealizovaná  z rPE ir  DN32,  uložených  v štrkovom  lôžku. Obsyp potrubia  do

výšky  20 cm nad hornú  hranu  potrubia  realizovat'  štrkom.  Spätný  zásyp vykonávat'  po  vrstvách  so zhutnením.

Kanalizácia:  Prípojka  kanalizácie  - PVC DN150  - dl. 4,60m  je jestvujúca.  Projekt  vnútornej  zdravotechniky  rieši

odvedenie  splaškov  z objektu  do verejnej  kanalizácie  cez prípojku  kanalizácie  ukončenú  podra  za hranicou  pozemku  v

kanalizačnej  revíznej  šachte D600. Odtial'  sa splašky odvedú do verejnej kanalizácie.  Navrhovaná  kanalizácia

dimenzie  DN125  bude z objektu  vyvedená  v nezámrznej  hÍbke  so spádom  do revíznej  šachty.

Dažd'ové  vody: z objektu  budú  odvedené  vonkajšírni  klampiarskými  konštrukciami  na do navrhovaného  vsakovacieho

objektu  na pozemku.  Sú navrhnuté  vsakovacie  bloky  firmy  EKODREN.  ich presný  počet  sa určí počas  realizácie  na

základe  schopností  pôdy  vsakovat',  ktorá  sa učí bud' vsakovacou  skúškou  alebo hydrogeologickým  prieskumom  pôdy.

Pri osádzaní  vsaku  vzhl'adom  na okolité  objekty  je potrebné  dodržat'  technologický  postup f. EKODREN.  Pred však

sa osadí filtračná  šachta a za však  odvetranie  a bezpečnostný  prepad.  Celý  systém  riešenia  vsakovania  dažd'ovej  vody

pozostáva  zo vsakovacích  objektov  systému  Ekodren,  ktorý  sa skladá zo vsakovacích  blokov  typ - DRENBLOK,

spájacích segmentov  a je ako celok obalený  do špeciálnej  geotextílie,  ktorá zabraňuje  vniku  pôdy, bmyzu  a

koreňových  sústav do vytvoreného  akurnulačného  objektu.  Vsakovacie  bloky  DRENBLOK  sú vyskladane  do

vsakovacích  línií  so samostatným  opláštením  a s vytvorením  kontrolného  a prečist'ovacieho  otvoru  priemeru  DN160  a

DNllO.  Na  koncových  stranách  jednotlivých  línií  budú  osadené revízne  šachty.

Elektrická  prípojka  NN;  Objekt  bude napájaný  z novovybudovanej  NN  prípojky.  Z existujúcej  istiacej  a rozpojovacej

poistkovej  skňne =SR bude káblom  (N)AYY-JNS  4x25 napájaný  eíektromerový  rozvádzač  =RE.  =RE  bude

umiestnený  v oplotení  objektu.  Z =RE  bude káblom  CYK.Y-J  5x10, 3x2,5 (HDO),  napájaný  hlavný  rozvádzač  =RH

umiestnený  bude pri vchode  do objektu.  Kábel  prípojky  ved'te 600mm  od budovy,  Pri kňžovanď  s chodníkom  a

cestnou komunikáciou  kábel uložte do chráničky  FXK.VS  75. Pred zahájenírn  prác investor  zabezpečí  vytýčenie

všetkých  podzemných  sietí v trase káblového  vedenia.

Umiestnenie  sa navrhuje  (všetky  pozemky  sú v k. ú. Miloslavov):

- od hranice  pozemku  parc. č. 455/32,33  2,000 m

- od hranice  pozernku  parc. č. 455/35  6,270 m

- od hranice  pozernku  parc. č. 455/25  4,260  m

Vzdialenost'  stavby  od uličnej  čiary  je 7,700 m

Spôsob  využitia  pozemkov:

Okresný  úrad Senec, odbor  pozemkový  a lesný, pod č. OU-SC-PLO-2022/OO8414-O03  zo dňa 26.04.2022  vydal

stanovisko,  v ktorom  súhlasí  s navrhovaným  zámerom  stavby  na pol'nohospodárskej  pôde nasledovne:
kat. územie:  Miloslavov

od C KN  parcely  č. 455/34,  pôvodný  dnih  pozemku:  Orná pôda o výmere  600 m2 - navrhovaný  druh pozemku:
ostatné plochy  o výmere  265 rn2,

od C KN  parcely  č. 455/104,  pôvodný  diuh  pozernku:  Orná pôda o výmere  187 rn2 - navrhovaný  druh pozemku:
ostatné plochy  o výmere  38 m2.

Prístup  na pozemok  parc. č. 455/34,104  katastrálne  územie  Miloslavov  bude z rniestnej  komunikácie  parc.  č.

455/13 katastrálne  územie  Miloslavov,  na ktorej  má stavebník  spoluvlastnícky  podiel  zapísaný  na LV  4027.
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Projektant  : Ing.  Michal  Janočko,  Creative  Projekting,  s.r.o.,  Záhorácka  54, 900  0I  Malacky,  IČO: 47 430  672

Spôsob  výstavby:  Stavba  bude  realizovaná  svojpomocou.

Stavebný  dozor:  Karol  Lieskovský,  Športová  6, 900  45 Malinovo

Prípojky:

vodovodnou  prípojkou  na verejnú  vodovodnú  siet'  v správe  BVS  a. s.,

kanalizačnou  pďpojkou  na verejnú  kanalizačnú  siet'  v správe  BVS  a. s.,

elektrickou  NN  káblovou  prípojkou  na siet'  ZS Distribučná  a. s.,

dažd'ové  vody  budú  odvedené  na pozemok  stavebníka  do vsakovacích  jám.

Na  umiestnenie  stavby  a uskutočnenie  stavby  sa určujú  tieto  podmienky:

l.  So stavbou  možno  začat'  až po nadobudnutí  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia,  ktoí  potwdí  tunajší

stavebný  úrad.

2.  Stavba  bude  uskutočnená  podl'a  dokumentácie,  vypracovanej  stavebným  inžinierom  overenej  v

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

predchádzajúceho  povolenia  stavebného  úradu.

3. Stavba  sa povoruje  ako  trvalá.

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

nedodržania  terminu  dokončenia  stavby  je  stavebník  povinný  požiadat'  stavebný  úrad  o jeho  predb:enie

pred  uplynutím  tejto  lehoty.

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

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

6. Termín  začatia  stavby  oznámi  stavebník  stavebnému  úradu  najneskôr  ku  dňu  začatia  stavebných  prác.

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

povolenie  stavby.

8. 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.

9. 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 nii  súvisiacich  a podrobnosti  o

odbornej  spôsobilosti  na výkon  niektorých  pracovných  činností  v znení  neskorších  predpisov.

10. Stavebník je povinný pred začatírn stavby vytýčÁť stavbu oprávnenou osobou podl'a % 45 ods. 4
stavebného  zákona.  Za  súlad  priestorovej  polohy  stavby  s dokumentáciou  overenou  v stavebnom  konaní

zodpovedá  stavebník.

l1.  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  pre  stavbu.

12.  Stavebník  je  povinný  dbat'  o to, aby  pň  uskutočňovaní  stavby  nedošlo  k spôsobeniu  škody  na cudzích

nehnuternostiach.  V prípade,  že dôjde  k vzniku  škody  na cudzích  nehnutel'nostiach  je povinný  tieto

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

zaňadeniach  a nebnutel'nostiach  musia  byt'  odstránené  bezodkladne.  Poškodené  plochy  verejného

priestranstva  sa uvedú  do pôvodného  užívatel'ného  a technického  stavu.  Spôsobenú  škodu  musí

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

13.  Stavebník  je  povinný  počas  výstavby  udržiavat'  čistotu  na stavbou  znečistených  komunikáciách  a

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

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

a predovšetkým  vlastný  pozemok.

14. Počasrealizáciestavbypodl'a4127ods.lzákonač.60/l9640bčianskehozákokavzneníneskorších
predpisov  stavebník  sa musí  zdržat'  všetkého,  čím  by  nad  mieru  primeranú  pomerom  obt'ažoval  iného

alebo  čírn  by  vážne  ohrozoval  výkon  jeho  práv.  Preto  najmä  nesmie  ohrozit'  susedovu  stavbu  alebo

pozemok  úpravami  pozernku  alebo  úpravarni  stavby  na ňom  zriadenej  bez  toho,  že by  urobil  dostatočné

opatrenie  na upevnenie  stavby  alebo  pozemku,  nesmie  nad mieru  primeranú  pomerom  obt'ažovat'

susedov  hlukom,  prachom,  popolčekom,  dymom,  plynmi,  parami,  pachmi,  pevnými  a tekutýn'ii

odpadmi,  svetlom,  tienením  a vibráciami,  nešetrne,  prípadne  v nevhodnej  ročnej  dobe  odstraňovat'  zo

svojej  pôdy  korene  stromu  alebo  odstraňovat'  vetvy  stromu  presahujúce  na  jeho  pozemok.
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15. Podl'a F3 135 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov  môže  stavebný  úrad  uložit'  tým,  ktorí  majú  vlastnícke  alebo  iné práva  ksusednýn'i

nehnutel'nostiam,  aby  pri  uskutočnení  stavby  strpeli  vykonanie  prác  zo svojich  pozemkov  alebo  stavieb.

17.  Stavba  bude  uskutočnená  svojpomocou.

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

vykonania  štátneho  stavebného  dohl'adu.

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

inžiniersko-geo1ogického  prieskumu  alebo  kopanej  sondy  posúdit'  správnost'  zakladania,  pričom  ho

stavebník  požiada  o vykonanie  zápisu  v stavebnom  denníku  v danej  veci.

20.  Ku  kolaudácii  stavby  stavebik  predloží  stavebnému  úradu  projekt  skutočného  vyhotovenia,

geometrický  plán,  jednoduchý  záznam  stavby  vo  forme  stavebného  denníka,  protokol  o odbornej  skúške

elektroinštalácie  a bleskozvodu,  doklad  o vykonai  tlakovej  skúšky  vodovodu  a vodovodnej  prípojky,

doklad  o vykonaní  tesniacej  skúšky  kanalizácie  a kanalizačnej  prípojky,  certifikáty  na stavbe  použitých

materiálov  a výrobkov,  certifikát  energetickej  hospodárnosti  budovy,  súhlasné  stanovisko  obce  na

užívanie malého zdro5a znečistenia ovzdušia, vyjadrenie OÚ Senec o uložení stavebného odpadu a
ďalšie  doklady  podl'a  uváženia  stavebného  úradu.

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

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

kolaudácií  predložit'  vážne  lístky  podra  projektovej  dokumentácie  stavby.  Stavebník  zabezpečí,  aby

počas  výstavby  boli  na stavbe  použité  vhodné  nádoby  na oddelené  zhromažd'ovanie  využiterných
odpadov  aj na druhotne  nevyužiterných.

22.  Dokončenú  stavbu  možno  používat'  len  na základe  kolaudačného  rozhodnutia.  Polďal'  stavba  nebude

napojená  prípojkami  na verejné  inžinierske  siete  na základe  zmlúv  s dodávatďmi  a poskytovatel'i

služieb  vtejto  veci,  nebudú  vybudované  parkoviská  pre  autá,  apozemok  nebude  napojený  na

skolaudovanú  komunikáciu,  stavebný  úrad  nemôže  vydat'  kolaudačné  rozhodnutie.

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

Okresný  úrad  Senec,  Pozemkový  a lesný  odbor,  Hurbanova  21, 903 01 Senec  stanoviskom  č. OU-SC-  PLO-

2022/008414-003  zo  dňa  Senec  02.  26.04.2022odbor  súhlasí  s navrhovaným  zámerom  stavby  na

pornohospodárskej  pôde  nasledovne:

obec:  Miloslavov

kat.  územie:  Miloslavov

od C KN  parcely  č. 455/34,  pôvodný  druh  pozernku:  Omá  pôda  o výmere  600  m2  - navrhovaný  druh  pozemlcu:

ostatné  plochy  o výmere  265  m2,

od C KN  parcely  č. 455/104,  pôvodný  druh  pozernku:  Orná  pôda  o výmere  187  m2  - navrhovaný  druh  pozemku:

ostatné  plochy  o výmere  38 m2,

spolu:  303  m2,  za dodržania  týchto  podmienok:

l.  Zabezpečit'  základnú  starostlivost'  o pol'nohospodársku  pôdu,  na ktoť  bolo  vydané  toto  stanovisko  až do doby

realizácie  stavby  najmä  pred  zaburinenírn  pozernkov  a porastom  samonáletom  drevín.

2.  Vykonat'  sktývku  humusového  horizontu  pol'nohospodárskej  pôdy  a zabezpečit'  jej hospodárne  a účelné

využitie  na nezastavanej  časti  pozemku.

3. Po realizácii  výstavby,  za účelom  usporiadania  evidencie  druhov  pozemkov  v katastri  nehnutel'nosti  podl'a  e) 3

ods. 2 zákona  požiadat'  o zmenu  pol'nohospodárskeho  druhu  pozernku  napríklad  zábrady  na zastavanú  plochu,

prípadne  ostatnú  plochu  s predložením  porealizačného  geometrického  plánu,  rozhodnutia  o pridelení  súpisného

čísla  na stavbu  /ak  sa vydáva,  ak nie kolaudačného  rozhodnutia/  a tohto  stanoviska.  Zmenu  druhu  pozemku

vykoná  Okresný  úrad  Senec,  katastrálny  odbor.

Slovak  Telekom,  a. s., Bajkalská  28, 817  62 Bratislava  listom  č. 6612213721  zo dňa  29.04.2022  vyjadril  svoje

stanovisko  a stavebníkovi  oznamuje,  že pri  stavbe  nedôjde  do styku  so siet'ami  elektronických  komunikácii  (ďalej

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

l. Existujúce  zariadenia  sú chránené  ochranným  pásmom  (g 68 zákona  č. 351/2011  Z. z.) a zároveň  musí

stavebník  dodržat'  ustanovenie  e) 65 zákona  č. 351/2011  Z. z. o ochrane  proti  rušeniu.

2. Vyjadrenie  stráca  platnost'  dňa  29.10.2022,  v prípade  zmeny  vyznačeného  polygónu,  dôvodu  žiadosti,  účelu

žiadosti,  v prípade  ak uvedené  parcelné  číslo  v žiadosti  nezodpovedá  vyznačenému  polygónu  alebo  k si

stavebník  nesplní  povinnost'  podl'a  bodu  3.

3. Stavebník  alebo  ním  poverená  osoba  je  povinná  v prípade  ak  zistil,  že jeho  zámer,  pre  ktorý  podal  uvedenú

žiadost'  je v kolízii  so SEK  Slovak  Telekom,  a. s. a/alebo  DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o. alebo  zasahuje  do
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ochrar'u'iého  pásma  týchto  sieti  (najneskôr  pred spracovaním  projektovej  dokumentácie  stavby),  vyzvat'

spoločnost'  Slovak  Telekom,  a. s. na stanovenie  konkrétnych  podmienok  ochrany  alebo  preloženia  SEK

prostredníctvom  zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, .iura.i.csiba@,te1ekom.sk,
+421  2 58829621.

4.  V prípade  ak v definovanom  území  v žiadosti  o vyjadrenie  sa nachádza  nadzemná  telekomunikačná  siet',

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

zabezpečit'  nadzemnú  siet'  proti  poškodeniu  alebo  narušeniu  ochranného  pásma.

5.  Nedodržanie  vyššie  uvedených  podmienok  ochrany  zariaderff  je  poiušením  povinností  podl'a  e) 68 zákona

č. 351/201  1 Z. z. o elektronických  komunikáciách  v platnom  znení.

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

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

informácie  a dáta  d'alej  rozširovat',  prenajímat'  alebo  využívat'  bez  súblasu  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a. s.

7. Stavebrffka  zároveň  ST  upozorňuje,  že v prípade  ak  plánuje  napojit'  nehnutel'nost'  na verejnú  elektronickú

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

telekomunikačnú  prípojku.

Dôležité  upozornenie:  Od 1.1.2017  v e( 67e  ods. l zákona  č. 351/201 l Z. z. o elektronických  komunikáciách

sa zavádza povinnost',  aby všetky  novopostavené  budovy  a budovy,  ktoré prechádzaiú  stavebnými  úpravami
vnútorných  rozvodov,  na  ktorých  uskutočnenie  je  potrebné  stavebné  povolenie,  boli  vybavené

vysokorýchlostnou  íyzickou  infraštruktúrou  v budove  a prístupovým  bodom  k nei.

Všeobecné  podmienky  ochrany  SEK

l.  V  prípade,  že zámer  stavebníka,  pre  ktorý  podal  uvedenú  žiadost',  je  v kolízii  so SEK  Slovak

Telekom,  a. s. a/alebo  DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.  alebo  zasahuje  do ochranného  pásma  týchto  sietí,  je

stavebník  po konzultácii  so zamestnancom  Slovak  Telekom,  a. s. povinný  zabezpečit':

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

Telekom,a.  s.

a Vypracovanie  projektovej  dokumentácie  v prípade  potreby  premiestnenia  telekomunikačného  vedenia

* Odsúhlasenie  projektovej  dokumentácie  v prípade  potreby  premiestnenia  telekomunikačného  vedenia

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

vybudovaním  telekomunikačnej  prípojky)  iba  zmluvný  partner:

Menyhárt  Zoltán,  info@unitel.sk,  0911242212
ťJPOZORNENIE:  V  káblovej  ryhe  sa môže  nachádzat'  viac  zariadení  (káble,  potrubia)  s rôznou  funkčnost'ou.

2. Pri  akýchkol'vek  prácach,  ktorými  môžu  byt'  ohrozené  alebo  poškodené  zariadenia,  je  žiadatel'

povinný  vykonat'  všetky  objektívne  účinné  ochranné  opatrenia  tým,  že zabezpečí:

a Pred  začatírn  zemných  prác  vytýčenie  a vyznačenie  polohy  zariaderff  priamo  na povrchu  terénu,

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

vyznačenou  polohou  tohto  zariaderňa  a tiež  s podmienkami,  ktoré  boli  na jeho  ochranu  stanovené

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

skutočného  uloženia  vedenia  alebo  zariadenia  od  vyznačenej  polohy  na povrchu  terénu

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

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

a Aby boli odk$é  zariadenia  riadne zabezpečené proti akémukorvek  ohrozeniu,  krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti  1,5  m  na každú  stranu  od  vyznačenej  polohy  zariadenia

a Zhutnenie  zeminy  pod  káblami  pred  jeho  zakrytím  (zasypanírn)

* Bezodkladné  oznámenie  každého  poškodenia  zariadenia  na telefónne  číslo  0800123777

a Overenie  výškového  uloženia  zaňadenia  ručnými  sondami  (z dôvodu,  že spoločnost'  Slovak  Telekom,  a. s. a

DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o. nezodpovedajú  za zmeny  priestorového  uloženia  zariadenia  vykonané  bez ich

vedornia)

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

možné  vykonať  len  so súhlasom  povereného  zamestnanca  ST.

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

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

4. Žiadame  dodržat'  platné  predpisy  podl'a  STN  73 6005  pre  priestorovú  úpravu  vedení  v plnom  rozsahu.

Západoslovenská  distribučná,  a. s., Čulenova  6, 816 47 Bratislava  listom  zo dňa  17.05.2022  vydala

stanovisko,  v ktorom  súhlasí  s vydaním  stavebného  povolenia  pre  stavbu:  RD  ČEREŠNE  (ďalej  len,,Stavba"),

na pozemku  registra  C, s parcelným  číslom  455/34  455/104,  v katastrálnom  území  MILOSLAVOV,  podra
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projektovej  dokumentácie  stavby:  Rodinný  doi'n  Čerešňa,  vypracovanej  22.04.2022,  (d'alej  len,,Projektová

dokumentácia"),  za týchto  podmienok:

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

pošpinení  podmienok  určených  v Zmluve  číslo  122092847,  v súlade  s platným  prevádzkovým

poriadkom  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s. a platnými  podmienkami  prevádzkovatera

distribučnej  sústavy  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná,  a.s., ktoré  sú zverejnené  na webovom

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

- »  Stavebník  je  povinný  zrealizovat'  stav  b  u podl'a  predloženej  odsúhlasenej  projektovej

dokumentácie;

- Stavebník  je  povinný  rešpektovat'  všetky  elektroenergetické  zariadenia  spoločnosti  Západoslovenská

distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení 6 43 0chranné pásma Zákona o energetike
tak, aby  nedošlo  poškodeniu  alebo  ohrozeniu  prevádzky  elektroenergetických  zariadení  spoločnosti

Západoslovenská  distribučná,  a.s.;

- V prípade  existujúcich  podzemných  e1ektroenergetických  zariadení  v majetku  Západoslovenskej

distribučnej,  a.s., nachádzajúcich  sa v záujmovom  území  stavby  je  Stavebnďk  povinný  pred  realizáciou

zemných  prác  požiadat'  o vytýčenie  týchto  zariadení  a to prostredníctvom  vyplnenej  Objednávky,

ktonú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská
distribučná,  a.s.,  P. O. BOX  292,810  00 Bratislava  l (služba  je  spoplatnená  v zmysle  aktuálne  platného

Ceru'iíka  služieb  distribúcie  elektriny  Západoslovenská  distribučná,  a.s.). Informácie  o existencii

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

na www.zsdis.sk;

- Je nutné dodržiavat' ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podl'a % 43
Zákona  o energetike  č.251/2012  Z. z. a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  s ktorými  osoby  a

mechanizmy  vykonávajúce  práce  súvisiace  so stavebnými  prácami  danej  stavby  môžu  príst'  do styku.

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

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

VVN,  VN  a NN  vedení;

- Výkopové  práce  v ochrannom  pásme  podzemných  káblových  vedení  budú  vykonávané  ručne  so

zvýšenou  opatrnost'ou;

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

dôvodov,  Stavebník  požiada  o vypnutie  30 dní  pred  plánovaným  termínom  prác,  prostredníctvom

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

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

Toto  stanovisko  nenahrádza  vyjadrenie  vlastníka/spoluvlastníka  pozemku  Západoslovenská

distribučná/Západoslovenská  energetika,  a. s. a je  platné  12 mesiacov  od  vydania.

Bratislavská  vodárenská  spoločnost',  a. s., Prešovská  48,  826  46 Bratislava  29 listom  č. 058744/2022/Bm  zo

dňa  17.06.2022  zaujíma  nasledovné  stanovisko:

EXISTUJUCI  ST  AV

V súčasnosti  podl'a  popisu  v žiadosti  sú hore  uvedené  nehnutel'nosti  pripojené  na verejný  vodovod  a nie  sú

pripojené  na verejnú  kanalizáciu.

a Údaje  o odbernom  mieste:  0M20006453  (vodné).

NAVRHOVANE  RIESENIE

Zásobovanie  vodou

a Podra  predloženej  projektovej  dokurnentácie  je zásobovanie  predmetného  rodinného  domu  vodou

navrhnuté  pomocou  existujúcej  vodovodnej  prípojky  HDPE  DN  50 dížky cca lO,O m (dimenzia  z projektovej

dokumentácie  - zodp.  projektant:  Ing.  Michal  Janočko),  ktorá  bola  na pozemok  pare.  č. 459/68  vyvedená  v

rámci  výstavby  verejného  vodovodu  DN  100  vedeného  v danej  lokalite.

a Vodomerná  šachta  (vnútorné  rozmery  2500x1400x1800  mm)  je umiestnená  na pozemku  pare. č.

459/68.

a Od  vodomernej  šachty  je  vedený  areálový  a.domový  rozvod  vody  DN  32.

a Meranie  spotreby  vody  bude  fakturačným  vodomerom  DN  25.

a Potreba  vody  je  vypočítaná  Qp=  540  l/deň.

Odvádzanie  odpadových  vôd
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a Podl'a  predloženej  projektovej  dokumentácie  odvádzanie  odpadových  vôd  z predmetnej  nehnutel'nosti

je navrhnuté  pomocou  existujúcej  kanalizačnej  prípojky  DN  150 dÍžky cca 4,6 m vyvedenej  z verejnej

kanalizácie  vedenej  v danej  lokalite.

a Na  kanalizačnej  prípojke  bude  na pozemku  investora  za hranicou  nehnutel'nosti  umiestnená  revízna

kanalizačná  šachta  DN  600,

a Odvádzanie  vôd  z povrchového  odtoku  /zrážkových  vôd/  je  navrhnuté  do vsakovacieho  zariadenia  na

pozemku  investora.

K žiadosti  bol  doložený  výpis  z listu  vlastníctva,  kópia  z katastrálnej  mapy,  splnomocnenie  a projektová

dokumentácia.

VYJADRENIE  BVS

Z hl'adiska  BVS  k technickému  riešeniu  zásobovania  pitnou  vodou  a k odvádzaniu  a čisteniu  odpadových  vôd

v zmysle 8, 17 ods. 2 písm. i) a % 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných  kanalizáciách  v znení  neskorších  predpisov  zaujímame  nasledovné  stanovisko:

Pri  akejkol'vek  stavebnej  alebo  inej  činnosti  v trase  vodovodu  a kanalizácie,  požadujeme  rešpektovat'  naše

zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podra fl 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných  vodovodoch  a verejných  kanalizáciách.

Pásma  ochrany  určené  podra  predpisov  do účinnosti  Zákona  č. 442/2002  Z. z. o verejných  vodovodoch  a

kanalizáciách  a výnimky  z nich  zostávajú  zachované.

K stavbe:  ,,Rodinný  dom  Cerešňa"  nemáme  námietky,  nakorko  cez predmetnú  a so stavbou  súvisiace

nehnutel'nosti  nie  sú trasované  rozvody  vodovodov  a kanalizácií  BVS,  vrátane  ich  súčastí  a bude  dodržané  ich

pásmo  ochrany.

Technické  riešenie,  návrh  a realizácia  vodovodnej  a kanalizačnej  prípojky  musí  byt'  v súlade  so zákonom  č.

442/2002  Z. z. o verejných  vodovodoch  a verejných  kanalizáciách  v znení  d'alších  zákonov,  za súčasného

dodržania  STN,  EN  a ON,  vrátane  ich  zmien  a dodatkov  a v súlade  s platnými  ,,Technickými  podrnienkami

pripojenia  a odpojenia  nehnutel'nosti  na verejný  vodovod  a verejnú  kanalizáciu  a technickými  podmienkarni

zriaďovania  a odstraňovania  vodovodnej  a kanalizačnej  prípojky  v podmienkach  Bratislavskej  vodárenskej

spoločnosti,  a.s."  (d'alej  len,,technické  podmienky").

Existujúca  vodomerná  šachta  musí  spÍňat',,technické  podmienky"  á zároveň  je  potrebné  dodržat'  platné  ON  75

5411,  STN  75 5401,  STaN 75 5403  a STN  73 6005,  príp.  d'alšie  súvisiace  normy  a zákony,  vrátane  ich  zmien  a

dodatkov.

Platné:  ,,TECHNICKÉ PODMIENKY  pripojenia  a odpojenia  nehnutel'nosti  na verejný  vodovod  a verejnú

kanalizáciu  a technické  podmienky  zriad'ovania  a odstraňovania  vodovodnej  a kanalizačnej  prípojky  v

podrnienkach  Bratislavskej  vodárenskej  spoločnosti,  a.s."  sú dostupné  v kontaktných  centrách  a zverejnené  na

internetovom  sídle  www.bvsas.sk.

Wastník  vodovodnej  a kanalizačnej  prípojky  zodpovedá  za  vyspoňadanie  všetkých  vlastníckych  a

spoluvlastníckych  vzt'ahov  súvisiacich  s vodovodnou  a kanalizačnou  prípojkou.

Vzájomné  práva  a povinnosti  vzhl'adom  na  spoluvlastnícke  (pďp.  iné)  vzt'ahy  je  potrebné  doriešit'

vzájomnýn'ii  zmluvnými  vzt'abmi.

Všetky  vodohospodárske  zariadenia,  ich  trasovania,  pripojenia  a laižovania  musia  byt'  v koordinácii  a v

súlade  s platnými  STN.

A.  Zásobovanie  vodou

S navrhovaným  technickým  ňešením  zásobovania  predmetnej  nehnuternosti  vodou  súhlasíme  za predpokladu,

že budú  dodržané  podmienky  BVS,  uvedené  v texte  vyjadrenia:

a/ Vodovodná prípo.ika
l.  Ak  jestvujúca  vodovodná  prípojka,  príp.  jej  čast',  nie  je  vo vyhovujúcom  stave,  musí  byt'  realizovaná

jej  rekonštrukcia  na náklady  vlastníka.

2.  Vodovodná  prípojka  medzi  verejným  vodovodom  a vodomerom  musí  byt'  priama  bez  lomov  a nesinú

byt'  vykonávané  žiadne  zmeny,  úpravy  a preložky,  ktoré  by  mohli  mat'  vplyv  na technický  stav  vodovodnej

prípojky,  na meranie  spotreby  vody  alebo  ktoré  by  mohli  ovplyvnit'  kvalitu  a nezávadnost'  pitnej  vody.

3.  Zodpovednost'  za kapacihi,  technický  a prevádzkový  stav  vodovodnej  prípojky,  vrátane  vnútorných

rozvodov,  nesie  vlastník  vodovodnej  prípojky.

4.  Vodovodná  prípojka  ani  žiadna  jej  čast'  nesmie  byt'  prepojená  s potrubím  iného  vodovodu,  vlastného

zdroja  vody  (napr.  studne),  alebo  iného  zdroja  vody  a nesrnie  byt'  situovaná  v blízkosti  zdroja  tepla,  ktorý  by

mohol  spôsobit'  nadmerné  zvýšenie  teploty  pitnej  vody.

5.  Zasahovat'  do verejného  vodovodu  a vykonávat'  pripojenie  na verejný  vodovod  môžu  len  tie  osoby,

ktoré  sú na to prevádzkovaterom  určené.

B. Odvádzanie  odpadových  vôd
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K  odvádzaniu  vôd  z povrchového  odtoku  /zrážkových  vôd/  do vsakovacieho  zariadenia  na pozemku  investora

nemáme  námietky.

Odvádzanie  odpadových  vôd  požadujeme  riešit'  ako delený  systém,  odvedenie  vôd  z povrchového  odtoku

/zrážkových  vôd/  požadujeme  riešit'  rnimo  splaškovú  kanalizáciu  a spôsobom,  ktorý  vyhovuje  konkrétnym

hydrogeologickým  podmienkam.  Naša  spoločnost'  si vyhradzuje  právo  kontroly  spôsobu  odvádzania  týchto

vôd.  Do  verejnej  kanalizácie  je  možné  vypúšt'at'  výlučne  splaškové  odpadové  vody.

V  navrhovanom  riešení  je  odvádzanie  odpadových  vôd  z predmetnej  stavby  navrhnuté  pripojením  na rozvody,

ktoré  nie sú v majetku  ani prevádzke  BVS.  O vyjadrenie  k pripojeniu  na areálovú  kanalizáciu  je  potrebné

požiadat'  vlastníka  tejto  kanalizácie.

S odvádzaním  splaškových  odpadových  vôd  z predmetnej  nehnutel'nosti  súhlasíme  za predpokladu,  že budú

dodržané  podmienky  BVS,  uvedené  v texte  vyjadrenia:

a/ Kanalizačná  prípo.ika
1.  Kanalizačnú  pďpojku,  ktorej  súčast'ou  musí  byt'  revízna  šachta  na kanalizačnej  prípojke,  je  potrebné

riešit'  v zmysle  STN  75 6101,  STN  EN  1610  a ich  zmien  a dodatkov,  príp.  súvisiacich  noriem  /stúpačky,

poklop  a pod./

2. Producent  odpadových  vôd  je  povinný  oznámit'  vlastníkovi  verejnej  kanalizácie  všetky  zmeny  a nové

údaje  súvisiace  s odvádzaním  odpadových  vôd  do verejnej  kanalizácie.

3. Kvalita  odpadových  vôd  odvádzaných  do kanalizácie  musí  byt'  v súlade  s ustanovenou  najvyššou

pďpustnou  mierou  znečistenia,  uvedenou  v prílohe  č. 3 Vyhlášky  MŽP SR č. 55/2004  Z. z., ktorou  sa

ustanovujú  náležitosti  prevádzkových  poriadkov  verejných  vodovodov  a verejných  kanalizácií.

b/  Realizácia  pripojenia

V prípade  splnenia  podrnienok  uvedených  vo vyjadrení  vyššie  a pred  pripojením  nehnutel'nosti  na verejnú

kanalizáciu  v danej  lokalite  je  vlastrffk  pripájanej  nehnutďnosti  povinný  písomne  požiadat'  BVS  o preverenie

technických  podmienok  pňpojenia  na verejnú  kanalizáciu.

SPP-D,  a. s., Mlynské  nivy  44To,  825 ll  Bratislava  dala  listom  č. TD/NS/0314/2022/Šč  zo dňa  5.6.2022  vydal

stanovisko,  v ktorom  súhlasí  s vydaním  stavebného  povolenia  na vyššie  uvedenú  stavbu  (bez  jej  plynofikácie)

za dodržania  nasledovných  podrnienok:

Názov  stavby:

Spracovatel'  PD:  Rodiru'iý  dom  Čerešňa,  Ing.  Michal  Janočko

V  záujmovom  území  sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské  zariadenie  (technologický  objekt):  STL  PN280kPa  DN80.100

ochranné  pásmo  plynárenského  zariadenia:  áno

bezpečnostné  pásmo  plynárenského  zariadenia:  áno
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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  forinuláru

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

- v záujme  predchádzania  poškodeniain  plynárenských  zaňadení,  ohrozeniu  ich  prevádzky  a/alebo  prevádzky

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

stavebník  je povinný  zabezpečit'  prístupnost'  plynárenských  zariadení  počas  realizácie  stavby  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  povinný  umožnit'  zástupcovi  SPP-D  vstup  na stavenisko  a výkon  kontroly  realizácie  činností  v

ochrannom  pásme  plynárenských  zariadení,

stavebník  je povinný  oznámit'  začatie  prác  v ochrannom  pásme  plynárenských  zariadení  prostredníctvom

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

pracovné  dni  pred  zahájením  plánovaných  prác.  V  prípade  neoznámenia  začatia  prác  upozorňujeme,  že SPP-D

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

ocmannom  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  realizovat'  zemné  práce  vo vzdialenosti  menšej  ako 1,OO m na každú  stranu  od obrysu

nízkotlakého  (ďalej  ako ,,NTL")  plynovodu  a stredotlakého  (d'alej  ako ,,STf)  plynovodu  a vo vzdialenosti

menšej  ako 1,50  m od obiysu  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 pokiar  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  zariadenie  ručne  kopanou

kontrolnou  sondou  pre  overenie  priestorového  uloženia  plynárenského  zariadenia  a taktiež  overenie  priebehu

trasy  vffacieho  (resp.  pretláčacieho)  zariadenia,  pričom  technické  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  kopaným!

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,

ak pri  zemných  prácach  dôjde  k odkrytiu  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  deru'iíka,

prístup  k akýmkol'vek  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'  odkryté  plynovody,  káble,  ostatné  inžinierske  siete  počas  celej doby  ich

odkiytia  proti  poškodeniu,

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

jeho doterajšie k$ie  a bÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a
poklopy  plynárenských  zariaderff  osadit'  do novej  úrovne  terénu,

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

tel.  č. 0850111727,  nedodržanie  tejto  povinnosti  môže  viest'  k vážnemu  ohrozeniu  života,  zdravia  a majetku

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

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

a/alebo  bezpečnostnom  pásme  plynárenského  zariaderňa  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 podra e) 284 a ífi 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podra % 286, alebo e) 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  záväzných  právnych  predpisov,  ako  aj podmienky  uvedené  v  Zápise  z vytýčenia

plynárenských  zaňadení  a taktiež  ustanovenia  Technických  pravidiel  pre  plyn  (TPP)  najmä  906  0l,
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stavebník  je povinný  rešpektovat'  a zohl'adnit'  existenciu  plynárenských  zariadení  a/alebo  ich ochranných

a/alebo  bezpečnostných  pásiem,

stavebník  je  povinný  pri  súbehu  a križovaní  navrhovaných  vedení  s existujúcirni  plynárenskými  zaňadeniami

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 F3 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatera distribučnej siete v

bezpečnostnom  pásme  plynárenských  zariadení  umiestňovat'  stavby,

OSOBITNÉ  PODMIENKY:

Žiadne

UPOZORNENIE:

Oňentačné  znázornenie  nie  je  možné  samostatne,  t.j.  bez  tohto  stanoviska,  použit'.

Toto  stanovisko  reflektuje  stav (existenciu  plynárenských  zariadení  a ich ochranných  a bezpečnostných

pásiem)  ku  dňu  jeho  vydania.

Každú  zmenu  dokurnentácie/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 podrnienky  v ňom  stanovené  sú platné  v prípade,  že náwh  (žiadost')  na vydanie  stavebného

povolenia  bude  podaný  najneskôr  do 5. 5. 2023,  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.

Obec  Miloslavov  listom  č. ŽP-5039-3501/2022/RAJ  zo dňa 05.05.2022  vydala  súhlas  na povolenie  stavby

malého  zdroja  znečist'ovania  ovzdušia  :

I ks krbová  vložka  Bet  Fiat  8 s menovitým  výkonom  8 kW,  zaústené  do komínového  telesa  napr.  Schiedel  DN

180  pre  tuhé  palivo  o celkovej  výške  min.  +5,000  m nad  *  O,OOm podlahou  l.N.P.  resp.  min.  +5,000  m nad

okolitý  terén,  ktorý  sa bude  nachádzat'  v ,,Rodinný  dom  Čerešňa"  na pare. č. 455/34  a 455/104  k,ú.

Miloslavov.

Odvádzanie  znečist'ujúcich  látok  je  navrhnuté  do komínového  telesa  napr.  Schiedel  DN  200  pre  tuhé  palivo  o

celkovej  výške  rnin.  +5,000  m nad  *  O,OOm podlahou  1 .N.P.  resp.  min.  +5,000  m nad  okolitý  terén  . Podl"a

zákona  318/2012  Z.z.,  ktorým  sa mení  a doplňa  zákon137/2010  Z. z. o ovzduší  je  stavba  kategoňzovaná  ako

,,stacionárny  malý  zdroj  znečistenia  ovzdušia".  Rozptyl  emisií  je  riešený  v súlade  so zákonom  č. 318/2012  Z,

z. a vyhláškou  č. 270/2014  MŽP SR z 22. septembra  2014,  ktorou  sa vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona

o ovzduší  a vyhláškou  č. 442/2013  Ministerstva  pôdohospodárstva,  životného  prostredia  a regionálneho

rozvoja  SR a kvalite  ovzdušia.  Produkcia  emisií  vzbl'adom  na kvalitnú  technológiu  sparovania,  bude  pod

emisným  limitom  stanoveným  zákonom  č. 270/2014  Z. z. (príloha  č. 3 zákona).

Podmienky  súhlasu  :

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

kominovým  telesom  nad  úroveň  strechy  s ústím  min.  6,00  m nad  terénom,  v súlade  so schválenou  projektovou

dokumentáciou.

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

stavebných  prácach  a preprave  materiálu.  Zariadenia,  v  ktorých  sa manipuluje  s prašnými  látkami

zakapotovat'.

Rozhodnutie  o námietkach  účastníkov  konania:

- námietky  neboli.

Odôvodnenie

Stavebník:  Caglar  Aydin,  Malinová  266/32,  900  42 Dunajská  Lužná  a Mgr.  Caglar  Veronika,  Malinová

266/32,  900 42 Dunajská  Lužná  v zastúpení  Silviou  Gyurcsiovou,  Hálova  20, 851 0l Bratislava  podal  dňa

20.06.2022  žiadost'  o vydanie  stavebného  povolenia  na stavbu,,Rodinný  dom  s garážou  Čerešňa  + prípojky  IS
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+ spevnené  plochy"  na pozemku  p. č.  455/34,l04  katastrálne  územie  Miloslavov  v zlúčenom  územnom  a

stavebnom  konaní.  Uvedeným  dňom  bolo  začaté  stavebné  konanie.

Stavebný  úrad  v  uskutočnenom  stavebnom  konaní  č. SU-5357-8394/2022fMe  zo  dňa  14.07.2022

preskúmal predloženú žiadost' o stavebné povolenie z hl'adísk uvedených v ustanoveniach e162 ods.l a 2
stavebného  zákona  spolu  účastnílani  konania  a dotknutými  orgánmi  a zistil,  že uskutočnením  (ani  budúcim

užívaním)  stavby  nie  sú ohrozené  záujmy  spoločnosti,  ani  neprimerane  obmedzené  alebo  ohrozené  práva  a

oprávnené  záujmy  účastníkov  konania.

Dokumentácia stavby splňa požiadavky určené v F3 47 stavebného zákona o požiadavkách na výstavbu, ako
aj podmienky  územného  rozhodnutia  o umiestnení  stavby.  V priebehu  stavebného  konania  nenašiel  stavebný

úrad  také  dôvody,  ktoré  by  bránili  povoleniu  stavby.

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

- pripornienky  neboli.

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

vo  výške  50,00  e.

Poučenie

Podl'a ust. % 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie
na  Okresný  úrad  Bratislava,  Odbor  výstavby  a bytovej  politiky,  oddelenie  štátnej  stavebnej  správy,

Tomášiková  46, 832 05 Bratislava  prostredníctvom  tunajšieho  úradu,  a to v lehote  15  dní  odo  dňa  doručenia

rozhohutia.

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

I lí  I

',.,
í5 a i)ai  ('.'a  /;

Milan  B a d'a  n s

starosta  obce

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s % 61 ods. 4 stavebného zákona musí byt' vyvesené
na úradnej  tabuli  obce  Miloslavov  najmenej  15 dní  pred  uplynutím  lehoty  podl'a  S, 61 ods. 3 stavebného

zákona.

3 1, AU6, 2022

Vyvesené  dňa: Zvesené  dňa:

Ohec  Mi.losiaví>v

odtlačok  úradnej  pečiatky  a is

oprávnenej  osoby  vyhlášku  zverejnit'

1l



Príloha:  situácia  stavby  v mierke  1:400

Rozhodnutie  sa doručí  verejnou  vyhláškou:

Caglar  Aydin,  Malinová  266/32,  900  42 Dunajská  Lužná  (stavebník)

Mgr.  Caglar  Veronika,  Malinová  266/32,  900  42 Dunajská  Lužná  (stavebník)

Ing.  Michal  Janočko,  Creative  Projekting,  s.r.o.,  Záhorácka  54, 900  0I  Mlalacky,  IČO: 47 430  672

(projektant)

Karol  Lieskovský,  Športová  6, 900  45 Malinovo  (stavebný  dozor)

Známym aj neznámym právnickým  a fyzickým  osobám - všetkým účastníkom podra fi 61 ods. 4 stavebného
zákona,  ktorých  vlastnícke  a iné  práva  môžu  byt'  realizáciou  stavby  pňamo  dotknuté.

Na  vedomie:

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

Co:  spis  stavebný  úrad  obec  Miloslavov
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I Hlavný píopkíaní I Ing  Michal  Janočko
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Názov  píojeklu

Rodinný  dom  Čerešňa

INTENZITA  VYUŽITlA  ÚZEMIA
%ieslo  síavby paícela  č 455í34,  455/104.  Miloslavov

kaíeslíálne  Územie  Miloslavov
Píofesia ISíavebna  časÍ

DOTKNUTÉ lJZEMIE i Výmeía-787m2 Dáium I, ô2/20Z_

Invesíor  síavby Veronika  Caglaí Slupeň  PD Síavebne  povolenie

ÚDAJE  O ST  AVBE
Revlzia R(X)

PODLAŽNOSŤ 1 NP l ZASTAVANÁ PLOCHA 235,85m2

'='-=-=-I
Malinova 32. Dunslska Lužna 90042

I '

Foímáí 2A4 - 297í42D  mm

Mieíka i 400
ZELEŇ  plocha  487m2

NázovvÝ"u Situácía  osadenía Člslo

výkíasu I O"IUDAJE  O KOEFICIENTOCH

IZP O,2997 (29,97%) I I KZ' 0,6188 (6188%) I


