
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

Č.j.SÚ-4986-£959/2022/Sas. V Miloslavove 29.07.2022

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Miloslavov, v zastúpení starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa, 
(ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 117 stavebného zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“), po preskúmaní žiadosti a predloženej dokumentácie, na podklade 
vykonaného konania rozhodol takto:
podľa §§ 39, 39a, ods. 4, §§ 60-66 stavebného zákona v spojenom konaní o umiestnení stavby 
so stavebným konaním, v spojení § 4 a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

povoľuje

stavby: „Rodinný dom s bazénom / oplotenie“, s prípojkami, spevnené plochy,
dažďová kanalizácia, garáž

stavebníkovi: Alexandrovi Mihokovi, bytom Stromová ulica 2349/37, 917 02 Trnava, 
zastúpeného na základe plnomocenstva Monikou Hollou, bytom Tulipánová 
24A, 900 27 Bernolákovo

miesto stavby: pozemok parcela č. 146/115,146/275,146/276,146/277 katastrálne územie 
Miloslavov

druh stavby: novostavba jednoduchej stavby
účel stavby: bytová budova - 1 b.j.
výška stavby: výška hrebeňa sedlovej strechy + 4,450 m od + 0,000 (= podlaha 1. NP) = - 

0,120 m od osi priľahlej komunikácie
podlažnosť: 1 NP

Stavebné objekty:
SO 01- rodinný dom
SO 02- bazén
SO 03- oplotenie - riešený ako drobná stavba

Predmetom povolenia je samostatne stojaci jednopoldažný rodinný dom s 1 b.j. bez 
podpivničenia so šikmou strechou s garážou.
Spevnené plochy tvorí plocha pre parkovanie 2 motorových vozidiel vrátane prístupového 
chodníka.

Rodinný dom má 4 obytné miestností (obývacia izba, spálňa a dve izby). Rodinný 
dom bude napojený na verejnú kanalizáciu, vodovod, plynovú prípojku a elektrickú sieť. 
Vykurovanie objektu bude podlahové elektrické, doplnkovým zdrojom vykurovania bude
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krbová vložka na tuhé palivo. Dažďová voda zo strechy objektu bude zvedená zo strešnw 
žľabov do vsajkvacej šachty / blokov na pozemku stavbeníka. Vybudovaný bazén budí 
o rozmeroch 7,5m x 3,5 m. Bazén bude napojený na vlstný zdroj vody- vŕtanú studňu. Studňa
ako stavebný objekt nieje predmetom tohto konania. Odpadová voda z bazéna bude 
odvádzaná do vsakovacej jamy na pozmemku stavebníka. Parkovanie bude zabezpečené na 3 
parkovacích státiach na pozemku stavebníka (z toho 1 v garáži). Vjazd na pozemok je 
z Levanduľovej ulice.

zastavaná plocha RD: 197,04 m2
plocha parcely: 655 m2
úžitková (podlahová) plocha bytu RD: 150,88 m2
obytná plocha bytu RD 94,58 m2
index zastavanosti: 0,30
index zelených plôch: 0,61
navrhované umiestnenie stavby:
od pozemku pare. č. 146/3: - 8,000 m
od pozemku pare. č. 146/112: - 2,000 m
od pozemku pare. č. 146/116: - 2,000 m
od pozemku pare. č. 146/101: - min. 5,500 m

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom 

konaní, ktorú vypracoval: Ing. árch. Juraj Harajčík- autorizovaný architekt, Johna 
Dopyeru 19, 917 01 Trnava - projektant reg. č. 2404AA overenej v stavebnom konaní, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej 
projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.

2. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na žiadosť stavebníka 
podanej v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti.

3. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
4. Za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2, písm. b) a c) 

stavebného zákona a za realizovateľnosť projektu stavby zodpovedá projektant, v súlade 
s § 46 stavebného zákona.

5. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad. Bez osobitného povolenia tunajšieho úradu sa 
stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.

6. V zmysle § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných 
a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu) 
upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad 
priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá 
stavebník, v zmysle § 75 ods.2 stavebného zákona.

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby žiadna časť konštrukcie novostavby nad zemou, na 
zemi resp. pod zemou, nezasahovala na susedné pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve 
stavebníka alebo ku ktorým nemá iné právo podľa §139 ods.l stavebného zákona, ktoré ho 
oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu.

8. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
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lýstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
r s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
. pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota 24 mesiacov od začatia stavby. Termín začatia 

stavebných prác oznámi stavebník listom stavebnému úradu najneskôr 30 dní od jej začatia
(podľa § 66 ods. 3 písm. h stavebného zákona). V prípade, že stavebník v uvedenom
termíne neukončí stavbu, musí najneskôr 30 dní pred jeho uplynutím požiadať osobitnou 
žiadosťou, s uvedením dôvodov, o predĺženie lehoty výstavby.

10. Stavba sa povoľuje ako trvalá.
11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude stavebnému úradu 

oznámený do 15 dní od ukončenia výberového konania.
12. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená" 

s týmito údajmi : názov stavby; meno stavebníka; meno zhotoviteľa stavby; kto a kedy 
stavbu povolil; termín začatia a dokončenia stavby;

13. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky 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.

14. Pri výstavbe musia byť použité vhodné stavebné výrobky, ktoré budú spĺňať 
harmonizované podmienky podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 
305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných 
výrobkov na trh a podmienky zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o vhodnosti 
použitých výrobkov a materiálov.

15. V prípade nálezu kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí 
prírody ako i archeologických nálezov, tento nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu alebo 
príslušnému orgánu.

16. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu 
škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby 
zabezpečiť vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv 
stavby na okolie a životné prostredie.

17. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 
skončenia stavebných prác (§ 46d S Z). Po celú dobu výstavby je stavebník povinný 
zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.

18. Stavebník je povinný mať na stavbe stavebným úradom overený projekt stavby.
19. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku 

ktorým má vlastnícke alebo iné právo.
20. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie stavby podľa 

vytyčovacieho
výkresu, spracovaného v zmysle podmienok územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia a v súlades §75 ods.l Stavebného zákona vytýčenie musí vykonať oprávnená 
fyzická alebo právnická osoba- autorizovaný geodet.

21. Technologickou disciplínou stavebník zabezpečí zníženie negatívnych vplyvov 
zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti) v zmysle zákona 
NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

22. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať ustanovenia zákona č. 355/2007 
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v platnom znení.

23. Ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác, 
odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné práce 
vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané 
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pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebiB 
práce sa musia vykonať v súlade s nimi.

24. Do stavby je možné zabudovať len vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona 
č. 133/2013 Z.z. a stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiamotechnické charakteristiky 
podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna ochrana.

25. Počas stavebných prác stavebník musí dodržiavať platné bezpečnostné predpisy 
a poriadok v okolí objektu, nesmie spôsobiť škody na susedných nehnuteľnostiach, nesmie 
obmedzovať vlastníkov susedných nehnuteľností pri vstupe na ich pozemok ani v užívaní 
ich vlastníctva, priľahlé komunikácie budú udržiavať v čistote, stavebný materiál budú 
skladovať len na vlastnom pozemku.

26. Za dobrý technický stav, bezpečnosť, údržbu a čistenie vjazdu a výjazdu na ulicu 
zodpovedá stavebník, pričom všetky potrebné práce si zabezpečuje na vlastné náklady.

27. Odvod dažďových vôd riešiť výlučne na vlastnom pozemku. Stavebník zabezpečí také 
opatrenia, aby dažďová voda zo strešnej konštrukcie a zo spevnených plôch nestekala na 
verejné priestranstvo ani na susedné nehnuteľnosti, a to počas realizácie stavby aj po 
ukončení výstavby.

28. Pri stavebných prácach, ktoré vyžadujú zaujatia verejného priestranstva (postavenie 
kontajnera, lešenia) je potrebné o to požiadať vlastníka, resp. správcu predmetnej 
nehnuteľnosti, v prípade zabratia ciest je potrebné zabezpečiť povolenie príslušného 
cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie komunikácie.

29. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych 
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle 
príslušných platných predpisov a noriem. Výkopové práce v ochrannom pásme miestnych 
podzemných TKM vedení, zariadení a trakčných i kanalizačných vedení musí stavebník 
vykonávať ručne bez používania strojných mechanizmov.

30. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré 
stavebník požiada 15 dní pred ukončením stavby.

31. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady podľa §§17,18 vyhl.MŽP SR č.453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, najmä certifikáty 
a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov, výsledky predpísaných skúšok 
a revízií podľa osobitných predpisov, geometrický plán zamerania stavby overený OÚ 
Senec .  katastrálny odbor, stanovisko OÚ Senec, odbor SoŽP - úsek odpadového
hospodárstva v kolaudačnom konaní, energetický certifikát budovy podľa zákona 
č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, fotodokumentáciu uloženia dažďovej 
kanalizácie vrátane vsakovacieho systému.

32. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov : 

32.1.OÚ Senec-odbor ŽP, úsek OPaK, uvedené v stanovisku č.j. OU-SC-QSZP-2022/010154- 
002-002 zo dňa 27.05.2022:
1. Stavba sa navrhuje v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 
zákona
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa 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 podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov 
s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov 
s výmerou nad 20 m2, o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušný 
rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany 
prírody a krajiny.
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Fpiípadc stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana 
rody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných 

rácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri 
používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu
poškodenia drevín.

32,3.Okresný úrad Senec - pozemkový a lesný odbor, uvedené v rozhodnutí č.i.OU-SC-PLQ- 
2022/010013-006 zo dňa 17.06.2022:
Odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo na účel „Rodinný dom s bazénom" o celkovej výmere
600m2, v katastrálnom území Miloslavov, nasledovne:
Parcela Č. Druh Odním.
Pôvodný Novovytvorený GP pozemku výmera v m2

146/115 orná pôda 600 m2
Spolu: 600 m2

Rozsah a hranice trvalého odňatia sú zakreslené v Geometrickom pláne č. 539/2021 úradne overil 
Okresný úrad Senec, katastrálny odbor pod číslom G1-1753/21 dňa 06.10.2021, Pozemok sa nachádza 
mimo zastavaného územia obce vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli 
premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť 
jej hospodárne a účelné využitie na základe vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu, 
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia,
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do 
realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

32.4. Západoslovenská distribučná, a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 13.05.2022:
Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122191987, v súlade s 
platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a 
platnými podmienkami prevádzkovateľa 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 zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie;
Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 
Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu 
prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;

- V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku 
Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je 
Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a 
to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na 

, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. 0. BOX 
292,810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka 
služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). Informácie o existencii 
podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, 
prístupnej na ;

odberatel@zsdis.sk

www.zsdis.sk
- Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVNr VN a NN vedení definovaných 

podľa § 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 prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná 
vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo
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zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a ľW 
vedení; 1
Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané
ručne so zvýšenou opatrnosťou;

- 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, ktorú odošle 
elektronicky na , alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, 
a.s., P. 0. BOX 292,810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného 
Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná,a.s.

odberatel@zsdis.sk

32.5. SPP-distribúcia,a.s„ uvedené v stanovisku č.j. TD/KS/0070/2022/Gá zo dňa 24.03.2022: 
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných 
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a 
TPP 906 01,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 
www.Axxlistňbucŕa.ak (časť E-služby),
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 oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www 
distribúcia ,sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných 
prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet 
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), 
najmä 702 02, 702 01, 906 01,

- podmienkou pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti 
prevádzkovanej SPP-D bude uzavretie Zmluvy o pripojení a splnenie podmienok 
pripojenia z nej vyplývajúcich,

- Zmluvu o pripojenie bude možné uzatvoriť po podaní Žiadosti o pripojenie do 
distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie 
zverejnenej na webovom sídle SPP-D ( ),www.spp-distribucia.sk

- TECHNICKÉ PODMIENKY:
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poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 2M 
alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 1
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 
stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy 
hlavného uzáveru plynu (HUP),
stavebník je povinný regulátor tlaku plynu ( RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu 
verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného 
priestranstva.

- OSOBITNÉ PODMIENKY:
- Pre p.č. 146/275 je vybudovaný STL pripojovací plynovod D32 PN 90kPa , PE -ID 

21738333
- podmienkou pripojenia budúceho odberného miesta k distribučnej sieti je uzatvorenie 

Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti, v ktorej budú stanovené technické a obchodné 
podmienky pripojenia, vybavuje back office pre pripájanie - BA, SPP- distribúcia, a.s., 
bližšie informácie : ,www.spp-distrlbucla.sk
Bez súhlasu SPP-distribúcia a.s. nie je povolené zasahovať alebo meniť miesto a spôsob 
uloženia - existujúceho pripojovacleho plynovodu.

- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy 

32.6.Slovák Telekonua.s., vyjadrenie č. 6612215252 zo dňa 12.05.2022:
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

- Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452 /2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 
dotknutých SEK.
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení.
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Fv prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné 
práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 
aplikáciu na stránke spoločnosti

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Stavebník dodrží Všeobecné podmienky ochrany SEK uvedené v tomto stanovisku

32,7.. HYDROMELIORÁCIE.š.p.. vyjadrenie č. 3377-2/120/2022 zo dňa 23.05,2022:
Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF a k vydaniu 
stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom s bazénom“ v zmysle ust. § 14 Zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok) v úplnom znení, Zákona č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a ďalších všeobecne záväzných predpisov 
v úplnom znení a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v úplnom znení.
Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na 
parcele č. 146/115 v k.ú. Miloslavov neevidujeme žiadne hyrdomelioračné zariadenia v 
správe Hydromeliorácie, š.p.

32.8.. Obec Miloslavov, povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie, č, D-5137- 
3912/2022/RAJ zo dňa 25.05.2022:
Obec Miloslavov povoľuje zjazd z miestnej pozemnej komunikácie na parc.č. 146/101 k.ú. 
Miloslavov, pre účely napojenia spevnenej plochy rodinného domu na pozemku pare. č. 
146/115 k. ú. Miloslavov pre odstavenie 3 osobných motorových vozidiel,
Podmienky povolenia :
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1. Žiadateľ zabezpečí, aby v mieste napojenia nestála voda a nevytekala na mie^H 
komunikáciu. Odvádzanie dažďových vôd z peších komunikácií a spevnených plôčB 
riešiť na vlastnom pozemku: vyspádovanie spevnených plôch smerom na pozemolt 
alebo umiestnenie odvodňovacieho žľabu na hranici pozemku, resp. na rozhraní 
spevnenej plochy vjazdu a miestnej komunikácie, odvedenie vôd do vsakov na vlastnom 
pozemku.

2. Žiadateľ zabezpečí dobré výhľadové pomery vo výjazde na miestnu komunikáciu 
vhodným technickým riešením stavby oplotenia.

3. V prípade použitia uzatváracieho systému brány bude riešený otváraním dovnútra alebo 
posuvom.

32.9. Obec Miloslavov, súhlas na povolenie malého zdroja znečistenia, č. ŽP-4797- 
2862/20212/RAJ zo dňa 11.04.2022:
Obec Miloslavov, ako vecne príslušný orgán na konanie podľa § 27 ods.l písm.c) zákona 
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, po preskúmaní žiadosti vydáva podľa § 17 ods.l písm.a) zákona 
o ovzduší povolenie na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia - Iks krbová vložka na 
tuhé palivo, max. 10,9 kW, zaústená do komínového telesa Schiedel DN 200 s výškou + 
5,420 m nad ±0,00m podlahou 1 .N.P., ktorá sa bude nachádzať v novostavbe rodinného domu 
na pozemku pare. č. 146/115 k. ú. Miloslavov.
Podmienky súhlasu :
1. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok komínovým telesom nad úroveň strechy s ústím min. 7,200 m nad 
terénom, v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.
2. Maximálne obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje 
s prašnými látkami zakapotovať.

32.11, BVS, a.s.., vyjadrenie č. 044692/2022/BM zo dňa 22.05.2022:
- Z hľadiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a 

čisteniu odpadových vôd v zmysle § 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 akejkolVek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 
rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí 
podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

- Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

- K stavbe: „Rodinný dom s bazénom““ nemáme námietky, ak pri akejkoľvek stavebnej 
alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, budú rešpektované naše zariadenia a 
ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 
stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a 
súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o 
vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce 
(tlačivo nájdete na našej webovej stránke  alebo v kontaktných centrách).www.bvsas.sk

- Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v 
súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 
znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a 
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dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia 
nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami 
zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ (ďalej len „technické podmienky“).
Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
s.“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na intemetovom sídle www.bvsas.sk. 
Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých 
vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou 
prípojkou.
Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné 
doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 
koordinácii a v súlade s platnými STN.
Nad verejnými vodohospodárskymi zariadeniami a v ich pásme ochrany je neprípustné 
zriaďovať skládky vybúraného materiálu.
A. Zásobovanie vodou
S technickým riešením zásobovania predmetnej stavby vodou prostredníctvom existujúcej 
vodovodnej prípojky súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky 
BVS:
a/ Vodovodná prípojka
Ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej 

rekonštrukcia na náklady vlastníka.
Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez 
lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať 
vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by 
mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.
Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastník vodovodnej prípojky.
Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného 
vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť 
situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty 
pitnej vody.
Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len 

tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma 
ochrany, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov BVS, ktorej je potrebné v 
dostatočnom časovom predstihu nahlásiť zahájenie týchto prác.
b/ Vodomemá šachta
Vodomemá šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - 

vodomer. Vodomer je súčasťou vodomemej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
Vodomemá šachta umiestnená na parcele č. 146/115 musí byť stavebne a priestorovo 

vyhovujúca požiadavkám BVS.
Usporiadanie vodomemej zostavy vo vodomemej šachte je potrebné realizovať podľa 

priloženej schémy.
Majiteľ je povinný vodomemú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 

poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
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Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdnnM 
zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmentS 
vodomerov, opravami vodomemých zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.
Vo vodomemej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s 

prevádzkou vodomemej šachty.
c/ Montáž meradla - vodomeru
Náklady na montáž faktu ručného vodomeru ako aj údržbu vodomemej šachty znáša 
vlastník prípojky.
V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti 
povinný písomne požjadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na montáž vodomeru.
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod 
nájdete na našej webovej stránite www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.
A. Odvádzanie odpadových vôd
K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do vsakovacích jám na 
pozemku investora nemáme námietky.
Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd z 
povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a 
spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť 
si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je 
možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.
S navrhovaným technickým riešením odvádzania splaškových odpadových vôd z 
predmetnej nehnuteľnosti cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku súhlasíme za predpokladu, 
že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:
a/ Kanalizačná prípojka
Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť 
realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka.
Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke, 

je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. 
súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./
Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť Im za hranicou 

nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.
Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky 
zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou 

najvyššou prípustnou 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 kanalizačnej prípojky
V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením 
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti 
povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na 
verejnú kanalizáciu.
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu 
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.
Pre úspešné pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu je nevyhnutné splnenie 
všetkých „technických podmienok“ a zároveň zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na 
verejnú kanalizáciu znáša náklady spojené s pripojením nehnuteľnosti na verejnú 
kanalizáciu.
V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú 
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Kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe 
zmluvy o dodávke pitnej vody p odvádzaní odpadových vôd (vodné + stočné) 
uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie.

32.12.PROGRES- TS, s.r.o.., vyjadrenie zo dňa 19.05.2022:
- v uvedenom území sa nachádzajú rozvody nášho distribučného systému
- objednať minimálne 15 dní vopred vytýčenie daných sietí

Osobitné podmienky:
- Čistiť stavbou znečisťované miestne komunikácie
- Pri výstavbe dodržiavať čistotu a poriadok v súlade s platnými VZN obce Miloslavov.
- Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy pred výjazdom zo 

staveniska na miestnu komunikáciu boli dôkladne očistené a nedochádzalo k jej 
znečisťovaniu, čo by mohlo mať za následok zníženie bezpečnosti cestnej premávky.

- V prípade, že pri realizácii dôjde k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva, je 
potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 
(rozkopávkových prác) v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to spravidla 4 týždne vopred.

- Ku kolaudácii stavby predložiť realizačný projekt statiky

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

Odôvodnenie:
Stavebník Alexander Mihok, bytom Stromová ulica 2349/37, 917 02 Trnava, 

zastúpeného na základe plnomocenstva Monikou Hollou, bytom Tulipánová 24A, 900 27 
Bernolákovo, podal dňa 30.03.2022 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia v spojenom územnom konaní so stavebným konaním pre stavbu „Rodinný dom 
s bazénom / oplotenie“, na pozemkoch KN reg. „C“ parcela č.146/115, 146/275, 146/276, 
146/277 katastrálne územie Miloslavov. Predmet konania je podrobnejšie popísaný vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad spojí územné konanie 
o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe 
a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri 
ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú 
z územného plánu zóny. Predložený návrh zástavby je klasifikovaný ako jednoduchá stavba. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté v súlade s § 39a ods. 4 stavebného zákona spojené 
územné konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie (ďalej len konanie).

Uvažovaný zámer je v súlade s platným Územným plánom Obce Miloslavov. 
Umiestnením stavby sú dodržané podmienky § 6 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie . Stavba nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, 
hygienickými, veterinárnej ochrany, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany 
pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavkami na denné osvetlenie 
a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy umožňujú údržbu stavieb a užívanie 
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priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré sú1 
s funkčným využitím územia.

Stavebník preukázal v konaní „iné právo“ k uvedenému pozemku dotknutého stavbou
v zmysle § 58 ods.2 stavebného zákona v spojení s § 139 ods.l stavebného zákona, a to
Nájomnú zmluvu zo dňa 14.10.2021, uzatvorenú s vlastníkmi pozemku.

Začatie zlúčeného konania bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom 
listom č. 4986-4222/2022/Sas. zo dňa 30.05.2022 a opakované doručenie formou verejnej 
vyhlášky zo dňa 21.06.2022.. Stanoviská apožiadavky účastníkov konania a dotknutých 
orgánov, uplatnené v tomto konaní boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia. Svoje stanovisko oznámili : OÚ Senec-odbor ŽP-úsek OPaK, 
OÚ Senec - pozemkový a lesný odbor, Západoslovenská distribučná, a.s., SPP-distribúcia, 
a.s., Slovák Telekom, a.s., Obec Miloslavov, Hydromeliorácie, š.p., Agilita vodárenská 
spoločnosť, s.r.o., PROGRES- TS, s.r.o.. Ich podmienky pre realizáciu stavby sú uvedené 
v podmienkach stavebného povolenia.

Účastníkom konania určil stavebný úrad lehotu sedem pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia o začatí konania na uplatnenie námietok a pripomienok, s poučením, že 
na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Rovnakú lehotu určil aj dotknutým orgánom 
podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona.

V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania a aj dotknuté orgány, že 
námietky a stanoviská môžu uplatniť v stanovenej lehote, inak sa na ne neprihliadne.

Ďalej stavebný úrad upozornil, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou 
dokumentáciou a súčasne upozornil, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných ustanovení 

stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani 
neprimerane obmedzené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v konaní zistil, že 
dokumentácia stavby je spracovaná oprávneným projektantom, spĺňa všeobecne záväzné 
požiadavky na výstavbu stanovené týmto zákonom.

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť stavebníka na začatie 
konania spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom v zmysle príslušných 
ustanovení stavebného zákona, posúdil ho s príslušnými hmotnoprávnymi 
a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so stavebným zákonom a zákonom o správnom 
konaní, ako aj vyhláškami Ministerstva životného prostredia SR, zabezpečil procesné práva 
účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
tohto rozhodnutia, vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Tunajší úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie stavebného 

povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 50.- Eur podľa 
položky 60 ods. a)l, zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších 
predpisov.
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Močenie :
f Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na 
tunajšiu obec - Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Milatí B a ď a n s k ý 
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí jednotlivo :
Navrhovateľ: Alexandra Mihoka, bytom Stromová ulica 2349/37, 917 02 Trnava, 
zastúpeného na základe plnomocenstva Monikou Hollou, bytom Tulipánová 24A, 900 27
Bernolákovo
Účastníci konania :

1. Daniela Petáková, Platanova ulica 2069/33, Miloslavov 900 42
2. Marek Parák, Čiemovodská 15, 821 07 Bratislava
3. Terézia Paráková, Čiemovodská 15, 821 07 Bratislava
4. Obec Miloslavov, Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
5. Ing. Karol Hollý, Tulipánová 24A, 900 27 Bernolákovo- stavebný dozor
6. Ing. árch. Juraj Harajčík, Johna Dopyeru 19, 917 01 Trnava - projektant

Pre dedičov známych i neznámych po zosnulom Jozefovi Petákovi, bytom Platanova 
ulica 2069/33, 900 42 Miloslavov sa rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou: 

vyvesením podľa §26 ods.2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 
orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Správny orgán zverejňuje túto písomnosť súčasne na webovej stránke obce Miloslavov.

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky :

Dátum vyvesenia : Q. 'Z O 1 Z- I

Obec Miloslavov 
Radničné námestie 181/1 
900 42 Miloslavov

Pečiatka, podpíš^ 304 2020662182

Dátum zvesenia :

Pečiatka, podpis

Prílohy: overená PD
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