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VEREJNÁ VYHlÁšr
STAVEBNÉ povouĺulr

obec Chorvátsky Grob, ako stavebný úrad príslušný podľa 5 7L7 zákona č'' 5o/L976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ''stavebný zákon''), v stavebnom
konaní preskúmal podľa 5 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 21.8'2020 podal

Západoslovenská distrabučná, a.s., čuIenova 5, 8L6 47 Bratislava,
ktorú zastupuje BratisIavský samosprávny kraj, Sabinovská 15, 820 05 BratisIava

(d'alej len ''stavebník''), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa $ 66 stavebného zákona a 5 10 vyhlášky
č.453l2oooZ.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenle
na stavbu

- PREPoJENIE DlAĽNlčľel xnlŽoVATKY TRlBtAvlNA s cEsToU !!l/1o59 {5o212l cHoRVÁTsKY GRoB -

členĺun VoDA, So 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1.536 MZK

(d'alej len ''stavba") na pozemku register "C" parc' č. 1318/50, I3L8/5I,73I8l52, register ''E'' parc. č' Io44/7,
72LO,12LL,72L4, t2!5, L2L8, 1219, L222, 1223, 1226, L227,7230, L231,, 1234, L235, t239,1239, 1242,1243,
7246, 7247,1250 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.

Stavba obsahuje:
obiektv elektrických vedení NN, VN
So 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1.536 MZK

Stručný popis stavby:
V súčasnosti je existujúca VN linka č. 139 v kolíziĺ s plánovanou výstavbou stavby Prepojenie diaľničnej
krĺžovatky Triblavina s cestou lll/1059 (50212) Chorvátsky Grob - čĺerna Voda. Zrealizovaním preložky VN
vzdušného vedenĺa do káblového vedenĺa sa zabezpečí bezkolízne riešenie so zreteľom na bezporuchovú
dodávku elektrickej energie v uvedenej lokalite v požadovanom množstve a kvalite v tolerancii predpísanej
normou sTN EN 33 01"20-lEc 60 038 pre koncových odberateľov.
Z dôvodu prepojenia diaľničnej križovatky Triblavina s cestou 777/7059 (5o212) Chorvátsky Grob - čierna Voda
v rĺešenom kolíznom úseku s existujúcim VN vzdušným vedením linky č.139 (v úseku medzi Uo A/1,39-263 a
Uo33-263) bude existujúce VN vzdušné vedenie preložené v zmysle konzultácii a pokynov ZSDis do káblového
VN vedenia.
V mieste zrejmom z celkovej situácie stavby sa osadí do existujúceho VN vzdušného vedenia nový
podperný bod (označ. ''A'') DB (2xLo,5/2okN), kde cez kotevnú koncovú konzolu bude prepájať cez DK VZL
izolátory a úsekový odpojovač Uo oTEK 25l4oo VN káblové vedenĺe typu NA2XS2Y 3xlx24omm2.
Z druhej strany po prechode VN vzduch do VN kábel bude vyústenie na novom podpernom bode (označ. ''B")
DB |2x7o,5/20kN), kde cez kotevnú koncovú konzolu bude prepájať cez DK VZL izolátory a úsekový odpojovač
Uo OTEK 25l4oo VN káblové vedenie typu NA2XS2Y 3xLx24omm2.
VN kábel bude popod novu komunikáciu uložený v chráničke FXKV 200 mimo kolízny úsek. Kábel bude uložený
v káblovej ryhe 650x1200mm2 v pieskovom lôžku zakrytý tehlami a výstražnou fóliou.
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Kábel povedie po voľne prístupných miestach v zelených pasoch kde bude uloženýv káblovej ryhe 65x120cm v
pieskovom lôžku kryty plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami, miestnymi
komunikáciami a vjazdami na pozemky budú káble uložene v chráničke FXKV 200 na zhutnenom podklade.
V celej dížke trasy nového VN kábla sa do uýkopu pripoloží trubkov'ý rozvod HDPE 40 pre zafúknutie
optického kábla.
Celková dlžka navrhovaného VN kábla NA2XS2Y 3x1x240mm2 je m 225 m.
Navrhované VN káblové vedenie uložené v zemi od bodu ''A'' po bod ''B''
Typ.: NA2XS2Y 3x1x240mm2 (+HDPe chránička fi40) 225 m
Chránička FXKV 200 50 m
Nový podperný bod DB (2x10,5/20kN) - ''A'' 1 ks
Nový podperný bod DB (2x10,5/20kN) - ''B'' 1 ks
Konzola pre káblové koncovky 2 ks
VN obmedzovače prepätia 6 ks
Uo - úsekový odpojovač oTEK 251400 2 ks

Pre umiestnenie a uskutočnenle stavby sa určujú tieto podmienky:

1'. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval
lng. Juraj Szabo, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5752*A2 - kompIexné architektonické
a inžinierske stavby a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Projektant stavby v zmysle 5 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania
dokumentácie podľa 9 45 ods.2 Stavebného zákona a aj zajej realizovateľnosť.

2' Stavba sa priestorovo osadí na pozemkoch " parc. č. 1318/50, 73I8/5I, 13I8l52, register ''E'' parc. č.
LO44|L,72rO, LZLL, L2L4, L215, L278, L2L9, L222, L223, L226, !227, 1230, 723L, 1234, 1235, L239, t239,
L242, L243, L246, L247,1250 v katastrálnom území Chorvátsky Grob, presne podľa zakreslenia vo rĺýkrese
č. 01 - Celková sĺtuácĺa stavby v mierke 1 : 500 a tiež vo výkrese č' c'7'2.2 _ Koordinačný výkres na
podklade KN v km 1,ooo - KÚ, v mierke , ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácĺe.

3. Prĺ stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného a cestného zákona, ktoré upravujú všeobecné
technické požiadavky na výstavbu.

4. Pred začatím stavby je stavebník povlnný zabezpečiť vyt'ýčenie stavby podľa vytyčovacieho vrikresu,
spracovaného v zmysle podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia a v súlade s 575 ods.1
Stavebného zákona vytýčenie musí vykonať oprávnená fyzická alebo právnická osoba - autorizovaný
geodet.

5. Prístup k stavebnému pozemku bude z diaľničnej križovatky Triblavina resp. z cesty lll/1059 Chorvátsky
Grob a to podľa harmonogramu výstavby stavby PREPOJENlE D|AĽNlČNEJ KR|ŽoVATKY TRlBLAV|NA s
cEsToU lll/1059 (5o2r4 cHoRVÁTsKY GROB - člrnĺrln VODA. Nesmie byt narušené teleso,
okraje a ani povrch komunikácií akoukolVek stavebnou činnosťou, alebo činnosťou dopravných,
alebo stavebných mechanizmov. Stroje a mechanizmy, ktoré pracujú s podpretím mimo
kolesových gumených náprav musia podoprenia podložiť gumenými, či inými podložkami za
účelom ochrany povrchu cesty. Na miestne komunikácie je zakázaný vstup mechanizmov
pohybujúcich sa, alebo vykonávajúcim činnosť' iným spôsobom, ako na pneumatlkách ( napr.
nesmú vstúpiť na komunikácie Žiadne pásové vozidlá a ani iné, pri ktorých je predpoklad, že
svojou činnosťou narušia povrch komunikácií). V prípade akéhokoľvek poškodenia komunikácií je
povinný toto poškodenie stavebník nahradiť' v plnej výške škody v rozsahu opravy s
predpokladom opravy celého bloku cesty a to
v šírke priestoru komunikácĺe ( chodník cesta, odvodňovací rigol) nĺe je dovolené skladovanie materiálu,
prevádzanie stavebných činností a ani iné užívanie priestoru mimo nutných prejazdov a Vstupov na
stavebný pozemok.
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Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľbude určený na základe verejnej obchodnej sút'aže a
oznámený stavebnému úradu do 15 dní odo dňa výberu.

Pri uskutočňovaní stavbyje nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení
a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné ustanovenia 9 43d a 943e Stavebného
zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technĺcké požiadavky na výstavbu.

8. Pri uýstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami Zákona č.90/1998
Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, použitý materiál vyhovujúci platným normám
v zmysle 543f stavebného zákona a dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné
technické normy. Ku koIaudácii stavebník doloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov a materiá!ov.

9. Pri uskutočňovaní stavbyje nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášky č. 374/7990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

10. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č- 532/2oo2 Z'z', ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobe'óných technických požiadavkách na rĺýstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a
príslušné technické normy.

1].. Pri realizácii stavebných prác udržiavať čistotu na okolĺtých komunikáciách. Pri znečistení vozovky
bezodkladne zabezpečiť vykonanie údržby vyzametaním, alebo vyum'ývaním komunĺkácie na vlastné
náklady.

t2. Pri stavebných prácach nebude poškodená okolitá zeleň a dreviny, trávnaté plochy verejného
priestranstva, ktoré budú poškodené rozkopávkou, alebo uloženým stavebným materiálom, budú
bezodkladne 'uvedené do pôvodného stavu (t.j. vyčistiť povrch od stavebných zvyškov, pohrabať, zhutnĺť,
príp. naviesť humusovú Vrstvu zeminy do výšky 5 cm, osiať trávnik).

73' Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, realizácĺu stavebných
činností zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov
tak, aby neboli vystavení nadmernej hlučnostĺ, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných
prácach neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo
stavebných prác na žĺvotné prostredie technickou discĺplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie
nočného kľudu) v súlade so zákonom č'355/2oo7 Z.z. o ochrane a podpore a rozvojĺ verejného zdravia, a
v súlade s vyhláškou č.549l2oo7 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vĺbrácií a o požiadavkách na objektivĺzáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby, vylúčĺť rušenie hlukom v nočných hodinách, vykonať
opatrenia na zamedzenĺe možnosti padanĺa stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na
susedné pozemky a zamedziť znečistenĺu susedných pozemkov.

14. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností uviesť ich do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, alebo
hospodársky účelné, poskytnúťvlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škôd.

15. Bez súhlasu stavebného úradu stavebník nesmie navážať na stavebný pozemok zemĺnu, zo staveniska
zabezpečiť spevnený panelový výjazd.

16. Počas realizácĺe stavebných prác je nutné chrániť proti poškodenĺu okolĺté Vzrastlé stromy.

17' Skladovanie stavebného materiálu počas stavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach,
chodníkoch a podobne nie je povolené. o povolenĺe na zaujatie verejného priestranstva je nutné požĺadať
obecný úrad Chorvátsky Grob.

L8. V štádiu realizácie stavby je stavebník povinný dodržaťvšetky podmienkyWjadrení, stanovísk, súhIasov
a rozhodnutí dotknudch orgánov, ktoré boli vydané v územnom aj stavebnom konaní.

19. Stavebník je povinný podľa 5 66 ods. 2 písm. h) Stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému
stavebnému úradu.
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20. Stavebník je povinný podľa 5 66 ods' 3 písm. j) Stavebného zákona stavbu označiť štítkom ''STAVBA
PoVoLENÁ''.

21. Stavebník je povinný zabezpečiť pred realizáciou stavby vytýčenie všetkých existujúcich podzemných
vedení u ich správcov.

22. Stavebník je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej
uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle s 79 Stavebného zákona o vydanie kolaudačného
rozhodnutia.

23. Stavebník je v súlade s s 46d ods. 2 stavebného zákona povinný od prvého dňa prípravných prác až do
skončenia stavebných prác viesť stavebný denník a v súlade s s 46d ods. 3 stavebného zákona umožňovať
oprávneným osobám robiť zápisy.

24' Lehota na dokončenie stavby sa určuje do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

25. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamĺatkovému
úradu Bratislava výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré by sa objavili pri výkopoch a ktoré môžu
mať pamiatkový, alebo archeologický charakter a vyčkať na d'alšie dĺspozície uvedených orgánov.

26. V zmysle 570 Stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predížení jeho platnosti sú záväzné
aj pre právnych nástupcov konania'

Podmienky vyplývajúce'zo stanovísk dotknutých orgánov :

Slovenská elektrizačná prenosová sústava. a.s. Mlvnské niw 59/A. 824 84 Bratislava 26. stanovisko zo dňa
03.02.2020 pod č. PS/2020/001833 a zo dňa 27.08.2020 pod č. PS/2020/009786

K projektovej dokumentácii stavby ,,Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou 111/1059
Chorvátsky Grob - čaerna voda" v k. ú. Bernolákovo a Chorvátsky Grob nemáme nómietkv- avšak žiadame
dodať v'ŕpočet križovatkv stavbv a V498/8499 wkonanÝ oprávnenou osobou whovuiúci požiadavkám normv
STN EN 50341-1. V prípade. že bv križovatka newhovela. bude potrebné vvkonať úpravu križovatkv na nákladv

investora stavbv. Pri prácach v ochrannom pásme a pod vedením ZVN 2x400kv V498/8499 Stupava -

Podunajské Biskupice žiadame dodržať ustanovenia Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektoných zákonov a nasledovných podmienok:

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené

uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť v'ýkopu 15 m od

najbližšej hrany základu stoŽiarov vedenia,

- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia,

- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,

- prĺ prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp.

musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického
zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,

- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozenĺu života a
zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zarĺadenia a
musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia
najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostrĺedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m

od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržat', musí sa vedenĺe Vvn, zvn

vypnúť a uzemniť.

- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č' 257/2072 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektoných zákonov, Zákona č' 12412006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri

práci, Vyhlášky č.ra7/2oL3zb. o bezpečnosti a ochrany zdravia pristavebných prácach a prácach s
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nimisúvisiacich, noriem sTN EN 50341 - 1, STN 33 3300, sTN 34 3100, sTN 3431'oL, sTN 34 3L08,
sTN 33 2000-3, sTN 33 2ooo-4-4t, sTN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcĺch noriem,

- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác

na SEPS, a. s., Prevádzková správaZápad, kontaktná osoba Ján Sekereš - tel. č. +4279o8 935 863.

- ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme
žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo vzťahu k

vedeniu 400kV (os vedenia, krajné vodĺče, ochranné pásmo,...) v papĺerovej a dĺgĺt, forme na

cD,DVD nosĺčoch a revíznu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného
pásma vedenia 400kV.

okresný úrad Senec' odbor starostlivosti o ŽP. úsek štátnei ochranv prírodv a krailnv. Hurbanova 21. 903 01
Senec. wiadrenie zo dňa 30.01.2020 pod. č. OU-SC_OSZP-2020/04541-002

Stavebník je povĺnný dodržať tieto podmienky:
1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného územia obce v územi, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany podľa 5 12
zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Línĺová zeleň popri štátnej ceste, melioračných kanálov a tokov zostane nedotknutá.
4. Upozorňujeme investora na Národnú prírodnú rezervácĺu šúr, nachádzajúcu sa za štátnou cestou smer
Vajnory, kde platí 5. stupeň (najvyšší) územnej ochrany a na ktoný sa vztlahujú podmienky v rozsahu 5 16 a na
ochranné pásmo NPR, kde platí4. stupeň územnej ochrany v rozsahu podmienok $ L5.
5. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že mimo
zastavaného územia obce sa podlá 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 5 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredĺe,
orgán ochrany prírody a krajiny
6. K vydaniu povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov (výrub drevín povoľovaný cestným
orgánom) v pôsobnosti okresného úradu Senec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa v súlade
s s 9 ods.1 písm. l) zákona vyžaduje záväzné stanovĺsko orgánu ochrany prírody.
7. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle sTN 83 7010 ochrana prírody
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá
(koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a
pomôcok sa musí dbať na mĺnĺmalizáciu poškodenia drevín.
8. Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne $ 4, ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní
činnosti, ktorou môže ohrozit', poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný
postupovaťtak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu aĺebo poškodzovaniu a ničenĺu.

Západoslovenská distrlbučná a.s.' čulenova 6. 816 47 BratisIava' wiadrenie zo dňa 10.09.2020 pre objekt :

so 601 -00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1536 MZK.

Prevádzkovateľdĺstrĺbučnej sústavy spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. po preštudovaní projektovej
dokumentácie dáva nasledovné stanovisko :

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa 5 43 zákona 25Ll2oI2 Z' z. o
energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy
energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hranĺčná č.14, pre zarĺadenia VVN a zariadenia
oznamovacĺe na tíme správy sietí VVN čulenova č' 3.

so 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1536 MZK: pred zahájením výstavby bude po-
trebné zrealĺzovať prekládku vzdušného vedenia VN linky 139. Vzdušné vedenie VN linka 139 bude preložená
do káblového VN vedenia typ vedenia 3xNA2XS2Y 1x24o mm2 v samostatnej trase. Všetky prechody zo
vzdušného do káblového vedenia budú na podperných bodoch na strane kábla vybavené zvislými odpínačmĺ
typ oTEK 25/4oo v mieste prechodu BoD,,B' budú osadené len obmedzovače predpätia.'
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Preložka bude vybudovaná V rámci vlastnej investície ĺnvestorov na základe zmluvy o vykonaní preložky
č. 20181000040-ZoVP uzatvorenej medzĺspoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a investorom.

Požadujeme vytvorenie verejne prístupných koridorov pre možnosť trasovania distribučných rozvodov
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., pre potreby napájania budúcich odberateľov v rámci úze-mia
predmetnej štúdie. Žiadame zabezpečiťvysporiadanie majetko- právnych vzťahov k pozemkom, kde bude
umiestnené distribučné vedeníe.

V prípade, že navrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el.
energĺe budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadenÍv zmysle platnej legislatívy, pričom
nebude účtovaný prenájom počas ĺch životnosti.

Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové vedenia
v majetku Západoslovenská dĺstribučná, a.s.

Pri prácach na zaríadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať pracovníka
sEZ BA o technický dozor.

SPP- distribúcia a.s.' Mlvnské niw lt4lb' 825 11 Bratislava' wiadrenie zo dňa 18.02.2020,
č.TDlNsloo7ol2o2olPe

SPP-D, ako prevádzkovateľdistribučnej siete, podľa ustanovení zákona č'25ll2o12 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o energetike"):

sÚnnsí
s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu

za dodržania nasledovných podmienok:

všrogecNÉ PoDMlENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanĺa iných činnosti, je stavebník povinný
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcĺch plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,

ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 II
Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom onlĺne formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D
(www.spp-d istribucĺa.sk).

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zarĺadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, sPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti L00 m,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovĺ
prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33'242 3300) najneskôr 7 dní pred zahájením
plánovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 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 realizovať výkopové práce vo vzdĺalenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od

obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení
plynárenských zariadenívýhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zarĺadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred

zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenĺa,
podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do

stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
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zakázaná, pokiaľsa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenĺe SPP_D,

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytĺa zabezpečené proti

poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenilijeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy

plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned'ohlásené sPP-D
na tel.č.: o85o 77L727,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú ĺnšpekcĺu (Sol), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zarĺadenia uložiť podľa ustanoveníZákona o energetike pokutu vo
výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného
činu všeobecného ohrozenia podľa 5 284 a 5 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania
prevádzky všeobecne prospešného zariadenĺa podľa 5 286, alebo 5 288 zákona č.3oo/2oo5 Z.z. Trestný
zákon, stavebník je povĺnný pri realizáciistavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia
plynárenských zariadenía taktiež ustanovenĺa Technĺckých pravidiel pre plyn (TPP) najmä 7oo02,7oI03,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcĺmi plynárenskými

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenostiv zmysle sTN 73 6005 a TPP 906 01,

stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle 579 a 580 Zákona o energetike

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod',

osoBlTNÉ PoDMlENKY:
E žiadne

okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku' oddelelnie požiarnei prevencie' Hasičská 4.
902 01 Pezinok. stanovlsko zo dňa 17.03.2020 pod č. oRHZ-PK2-2020/000868-002

okresné riaditeľstvo Hasĺčského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo podľa s 28 zákona č.
3I4l2ool Z. z. o ochrane pred požĺarmi v znení neskorších predpisov a s 40 a 5 40b vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. L2L/20o2 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú
dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie ,,Prepojenie diaľničnej
križovatky Trĺblavina s cestou lll/1o59 Chorvátsky Grob _ čierna Voda" a s riešením protipožiarnej bezpečnosti
súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce
podľa zákona č.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom porĺadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpĺsov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri
kolaudačnom konaní.

SIovenský vodohospodárskv podnik. š.p.. oZ BratisIava. KarIoveská 2' 842 17 BratisIava' wiadrenie zo dňa
12.06.2020 pod č. cs svP oz BA 33/2020/121

sLoVENKsÝ VoDoHosPoDÁRsKY PoDNlK, štátny podnik. odštepný závod Bratĺslava dáava k

predloženej dokumentácii nasledovné vyjad renie:

1. Pri realizácĺi stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z' o vodách a o zmene zákona
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sNR č. 372lI99o Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpĺsov (vodný zákon).
2. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvalĺty povrchových vôd a podzemných

vôd.
3. Premostenie je považované za prekážku pri prevádzke vodných tokov a musí byť v zmysle zákona

zabezpečený prístup správcom vodných tokov na pobrežné pozemky z dôvodu úloh vypl'ývajúcich z 5
48 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Predmetné vodné toky sú v zmysle zákona č' 364/2004 Z.z. o
vodách drobnými vodnými tokmi, ktoých pobrežné pozemky sú do vzdialenostĺ 5,0 m od brehových
čĺar, a v zmysle 5 49 (364/20oa z.z.) správca vodného toku môže využívať pobrežné pozemky pri
čĺnnostiach súvisiacich so správou toku (kosenia, prejazd mechanĺzmov, zabezpečovacie práce, a pod.).

4. Stavby, ktoré križujú vodné toky musia byť zhotovené v zmysle platných technických noriem (sTN 72
6822 Križovania a súbehy vedení a komunikácĺi s vodnými tokmi).

5. Za statickú bezpečnosť premostení bude zodpovedať majiteľ (resp. prevádzkovať) mostných
konštrukcií.

6. K využívaniu pozemkov, ktoré sú v správe našej organizácie je potrebné uzavretie zmluvného vzťahu
medzĺ našou organĺzáciou a stavebníkom premostení.

7. Upozorňujem, že naša organĺzácia požaduje, aby vlastník (resp. prevádzkovateľ) mostných konštrukcií
zabezpečoval čistenie (príetočnosť) profilov konýt tokov pod mostnýmĺ konštrukciami a na dížke min.
5,0 m pred a za |v smere prúdenia nad a pod) mostnými konštrukciami'

8. Upozorňujeme, že v zmysle 5 27 zákona č.364/2004Z.z. o vodách je k predmetnej činnosti potrebný
súhlas orgánu štátnej vodnej správy, nakoľko predmetná stavba nie je vodnou stavbou, ale stavbou,
ktorá je v dotyku s vodným tokom.

9. Pri prieniku pásiem majetku v správe našej organizácĺe s ochranným pásmom komunikácie žiadame,
aby bol správca .komunikácie zaviazaný umožniť správcovi vodohospodárskych dĺel a objektov vrikon
jeho práv a povinností, ktoré mu vypl'ývajú zo zákona č. 364 l2oo4 Z.z. o vodách v znení jeho noviel,
doplnkov a vykonávacích predpisov na úseku vodného hospodárstva. V prípade nesúhlasu správcu
komunikácie s realizáciou prác požadovaných správcom tokov vykoná požadované práce správca
komunikácie na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom toku.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií.

SIovak Telekom' a.s.' Baikalská 28' 817 62 Bratislava' wiadrenie zo dňa 12.06.2020 pod č. 5612015957

Dôjde do styku so sieťamĺ elektronických komunĺkácĺi (d'alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo
DIGISLOVAKIA, s.r.o.

1-. Existujúce zariadenĺa sú chránené ochranným pásmom (s68 zákona č' 35Ll2oLL7.z.| a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie 565 zákona č' 35ll2o77Z.z. o ochrane protĺ rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadostĺ, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebníkalebonímpoverenáosobajepovinnávprípadeakzistil,žejehozámer,prektonýpodal uvedenú
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DlGl sLoVAKlA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak
Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženĺa SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti : Juraj Csiba, juraj.csĺba@telekom.sk, +421 258829627,

4' V zmysle 5 66 ods.7 zákona č.35I/2}IL Z.z. o elektronických komunikácĺách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povĺnnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle s66 ods. 10 zákona č.35L/21LL 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.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. a/alebo DlGl SLOVAK|A, s.r.o. o zákaze zriadbvanĺa skládok materiálu a zrĺadbvania
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stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7 ' V prípade ak na Vami defĺnovanom území v žiadosti o vyjadrenĺe sa nachádza nadzemná telekomunĺkačná
sie{ ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DlGl sLoVAKlA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8' Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a g 68
zákona č.3stlzotlZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadatel'bude so zemnými prácami alebo činnostbu z akýchko!'vek dôvodov pokračovať po
tom, ako vydané vyjadrenie stratí pIatnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyiadrenie.

Pred realizácĺou výkopových prác je stavebník povĺnný požiadať o vytýčenie SEK spoločností Slovak Telekom, a.
s. a/alebo DlGl sLoVAKlA, s.r'o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zarĺadenia, rádĺové trasy, televízne káblové
rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povĺnnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto za rĺaden í.

10. Vyt'ýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak TeIekom, a. s. a/aIebo DtGl sLoVAKlA,
s.r.o. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/wiad renia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej
činnostĺ aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenĺa.

12. Žladateľmôže vyjadrenie použĺť iba pre účel, pre ktoný mu bolo vystavené. okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nĺe je oprávnený poskytnuté informácie a
dáta d'alej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

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

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnostĺ požiadať o vydčenie.

KRAJSKÝ PAM|ATKoVÝ ÚRAD BRATISLAVA' Leškova u' 81104 Bratislava, Wiadrenie zo dňa 21.12.2018 pod
č. KPuBA-2018/23862_2/100533/PRA

záväzné stanovisko:

KPÚ BA súhlasí

s umiestnením a realizácĺou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evĺdovanej v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s podmienkami:

1. Stavebník oznámi písomne 10 dní vopred KPÚ začiatok zemných prác na stavbe.

2. Konkrétny spôsob ochrany potencĺálnych, dosiaľ neznámych nálezov na mieste stavby určí KPÚ v
samostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, spôsobe výskumu, nakladaní s nálezmi č. KPUBA- 2018/23862-
3lLo4L6o/PRA zo dňa 2I.I2.2}L8 podľa príslušných ustanovenípamiatkového zákona.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnost', ak nedošlo k jeho
použitĺu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným úradom v územnom a
stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

Bratislavská vodárenská spoIočnost'. a.s.' Prešovská 48. 826 46 BratisIava. wiadrenie zo dňa 19.02.2020 pod
č.393tl4o2ol2o2olMe

K predloženej DSP Vám v zmysIe zákona č. 442l2oo2 7.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách dávame nasIedovné vyjadrenie.

Stanovisko k územnému konaniu sme zaujali listom zn. 3o335/4o2o/2ol8lVe zo dňa 03.08.2018.
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Podmienky vyjadrenia sa nemenia, v území navrhovaného zámeru sa v súčasnosti nenachádzajú zariadenia v
prevádzke BVS a preto k realizáciitejto stavby nemáme námietky.

Upozorňujeme však, že v danej lokalite sa nachádza kanalizačné potrubie, ktoré je v prevádzke inej
spoločnosti. So žiadostbu o vyjadrenĺe sa obrátte na vlastníka, resp. prevádzkovateľa.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky.

AVS. Aeilita vodárenská spoločnost', s.r.o.. Panenská 7. 811 03 Bratislava. stanovisko č. DP_20l01/00179 zo
dňa 03.02,2020:

Z hl'adiska stavbv:
K technickému riešeniu časti stavby - preložka časti \^ŕtlačnej kanalizácie, ,,So 5o1-oo Preložka výtlačnej
kanalizácie DN110 v km 1.333 MZK'' - nemáme zásadné výhrady.

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej čĺnnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi
zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení
a súčastí podľa zákona č. a42l2oo2Z' z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Akákolvek stavebná činnosť súvisiaca s toto stavbou a dotýkajúca nami prevádzkovanej kanalizácie v
mieste realizácie stavby môže byť vykonávaná iba so súhlasom a pod dohľadom AVS.

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení a vzhľadom na navrhovanú stavbu je
potrebné vytýčenie smeru a výšky vodohospodárskych zariadení a ich súvisiacich zariadení v teréne v
zmysle zákona č. 442/2oo2 Z.Z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov' Žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu AVS na základe objednávky na práce
(tlačivo nájdete na našej webovej stránke WWW.a-Vs.sk alebo v sídle spoločnosti).
K objednávke na vytýčenie existujúcich vodohospodárskych zariadení je potrebné doložiť situáciu šĺrších
vztlahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
Pri tesnom súbehu a križovaní inžĺnierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zarĺadeniami bude
potrebné dodržať sTN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane zmien a

doplnkov.

Pri realizáciičastistavby - preložky dotknutej častiverejnej kanalizácie žiadame postupovaťv zmysle 5 35
zákona č' 442/2oo2 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
Náklady na preložku verejnej kanalizácĺe bude znášaťosoba, z podnetu ktorej sa uskutoční.

Presný termín realizácie preložky časti výtlačného potrubĺa žiadame písomne oznámĺť prevádzkovateľovi
verejnej kanalĺzácie minimálne 1 mesĺac pred plánovaným termínom.
Vzhľadom na to, že čs z je takmer 24 hodín denne v prevádzke, pri realizácii - ,,ostných prepojov" budeme
po realizátorovi stavby požadovať náhradné odvádzanie splaškovej odpadovej vody medzi prerušenými
časťami výtlačného potrubia.

PreIožku časti výtlačného potrubia odporúčame zreaIizovať ešte pred realizáciou cesty a budúceho
mosta nad Mlynským potokom.

ostatné podmienky k realizáciĺ stavby nedotýkajúce sa vodných stavieb,

' PDSP stavby navrhuje osvetľovať okružnú krĺžovatku LED svĺetidlami, ktoných predpokladaný príkon je
PfP' = o,776 kw. Zdrojom elektrĺckej energie na osvetlenie okružnej križovatky má by byť existujúca
trafostanica na čovt.

r Vzhľadom na ĺnštalované elektrické spotrebiče a spotrebiče, ktoré sú do Čovl plánovanéobstaraťa uviesť
do prevádzky, požadované množstvo elektrickej energie v predpokladanom príkone Pj/Ps = 0,776 kWje
možné z existujúcej trafostanice odoberať.

. PDSP stavby, stavebný objekt 6II-02 Prípojka NN pre verejné osvetlenie okružnej križovatky, na výkrese č.
2 - Situácia navrhuje trasu káblového vedenia súbežne s existujúcou prístupovou panelovou cestou z cesty
Lĺl1o59 do areálu čovl. panelová cesta (parcela Ĺ318ltg| má byt v rámci inej stavby (Futbalový areál
ošr chorvátsky Grob) zrušená a prístup do areáIu čov má umožňovať nová cesta na parcele L318/33. Na
základe tohto odporúčame trasu káblového vedenia príslušne upraviť.
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' Z dôvodu možného skresľovania v'ýpočtov o energetických nárokov na čistenie splaškovej odpadovej vody
čovl a následných štatistických výkazov trváme na osadení podružného meradla odobratej elektrickej
energie a preto žiadame do okruhu elektrickej prípojky N N - rozvádzač pri trafostanici čov oott_ooz a
RVo osadiť podružný elektromer (vid' náš list oP-19/1o/o2L48 zo 17.Io.2o19). Podružný elektromer musí
byť trvalo prístupný pre prevádzkovateľa čoVl.

Pri akceptovaní vyššie uvedených podmienok nemáme k vydaniu rozhodnutia - stavebného povolenia
námietky.
Platnosť vyjadrenie je dva roky.
AVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novovznĺknutých skutočností.

Námietky účastníkov konania : neboli vznesené.

odôvodnenie:

Dňa 21.8.2020 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo
začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 26'4'2Ot-9 pod č.sp.
Ú rasp-rzog-2o18-Ms-TR l B, nadobud lo právoplatnosť d ňa 4.06.2olg'
Stavebný úrad oznámiĺ začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknudm
orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení s 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania a mĺestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre rĺadne a spoľahlĺvé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky
a prĺpomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Kedže sa jedná o konanĺe s veľkým počtom účastníkov konania, oznámil tunajší úrad začatie stavebného
konania verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úradu a formou
zverejnenia na internetovej stránke obce Chorvátsky Grob (www.chorvatskvgrob.sk) tiež na úradnej tabuli
a webovom sídle BSK.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených V s 62
stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej
realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na
jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebník predložil stavebnému úradu Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia zo dňa
77.o8.2o2o podč.2018100040-ZoYP,taktiež vydané výrubovépovolenieobcouChorvátskyGrob,podč.Žľ-
268-2019-EA-EXT zo dňa 03.06.2019 právoplatné 16.07 '2oI9, splnomocnenie na zastupovanie v konaní pre
BSK pod č'339/zo2o'

Stanoviská oznámili:
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4,9o2 01 Pezinok
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s, Mlynské nivy 59Ao 82484 Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,8I7 62 Bratislava
okresný úrad Senec, odbor starostlivostĺ o životné prostredie, Hurbanova 2I,9o3 01 Senec
SPP-distribúcia, a.s', Mlynské Nivy 44B, 8z5 LL Bratislava
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o', Panenská 7, 811 03 Bratislava
Krajský pamiatkov,ý úrad Bratislava, Leškova 17,8I7 04 Bratislava
Západoslovenská dĺstribučná, a.s', čulenová 6, 816 47 Bratĺslava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislavská 76/14,931 01 šamorín

Spoločnosti Energotel, a.s', Michlovský, spol. s.r.o - orange Slovensko, a's., OTNS, a.s', Slovanet, a.s., VNET,
a's., Hydromeliorácie, š'p., oznámili, že v predmetnom území nedochádza k stretu s ich zariadeniami.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technĺckého
vybavenĺa a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spíňa všeobecné technĺcké požiadavky na výstavbu a podmienky územného
rozhodnutia o umĺestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezĺstil dôvody,
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ktoré by bránilĺ vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:
Účastníkom konania, ktoných vlastnícke práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
a neznámym účastníkom konania sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou podľa 5 26 ods.2 správneho
zákona verejnou vyhláškou.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa s 67 stavebného zákona platnos{ ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2

rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(s 52 zákona č.7111967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:
Podľa 5 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na okresný úrad Bratislava, Tomášikova 3349/46, 83L 03 Bratislava cestou stavebného úradu -
obec Chorvátsky Grob, nám. J. Andriča L7 ,9oo 25 Chorvátsky Grob.
Toto rozhodnutie je v zmysle Správneho súdneho poriadku (zákon č' Ĺ62/2075 Z.z.) preskúmateľné správnym
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr.Mgr. Vladimíra Vydrová, starosta obce

Toto oznámenie musí byt vyvesené na úradnej tabuli mesta lobcel na dobu 15 dní

Vyvesené ana: ..'73..-..!p.,'4p"p Zvesené dňa: ....

ĺ'flÄl a'tĺ AV$nÝ sAMospaÁtĺľĺY ľnÄ i
0DB0R D0PRÄVY

stslN0'/sKÁ ts, P'0.B0N 1s{
fr()05 RMTISIAVA?s

lf0; 3ô 0s 3ô {*
.ĺ7'

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia

Príloha : Koordinačný výkres na podklade KN v km 1-,ooo - KÚ

Doručí sa:

oznámenie sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškoul

Účastníkom konania, ktoných vlastnícke práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
a neznámym účastníkom konania sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou podľa 5 26 ods.2 správneho
zákona verejnou vyhláškou.
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Účastníkom konania, ktoných vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť oznámením priamo
dotknuté a neznámym účastníkom konania - vlastníkom susedných pozemkov sa doručuje oznámenie
verejnou vyhláškou podľa 5 26 ods.2 správneho zákona verejnou vyhláškou.

Na vedomie účastníkom konania ( nemá účinky doručenĺa ) :

1. Západoslovenská distrĺbučná, a.s., Čulenova 6,8L6 47 Bratislava
2. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská L6,82o 05 Bratislava
3. obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča L7,9oo 25 Chorvátsky Grob
4' lng' Juraj Szabo, R-PROJEcT lNVEsT, s.r.o., Pečnianska27,85101 Bratislava

Na vedomie:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 76254/1'6,820 05 Bratislava - spolu so žiadostbu o zvereinenie na
úradnei tabuli a iei následné vrátenie tunaišiemu úradu

obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17,9oo 25 Chorvátsky Grob -spolu so žiadostbu o zvereinenie
na úradneitabuli a iei násIedné vrátenie tunaišiemu úradu

dotknuté orgány
6. okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4,9o2 01 Pezinok
7. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s, Mlynské nĺvy 59A, 82484 Bratislava
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,8I7 62 Bratislava
9. okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 2I,9o3 01 Senec
10. okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o žĺvotné prostredĺe, úsek ochrany prírody a krajiny, Hurbanova
2L,90301" Senec
11. sPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44B,82511 Bratislava
12. Bratislavská vodárenská spoločnos{ a.s.,, Prešovská 48,82646 Bratislava
13. Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 81103 Bratislava
14. okresné riaditeľstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 9o3 01 Senec
15. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s, Mlynské nivy 59A, 82484 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17,8L1-04 Bratislava
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislavská76/74,931 01 Šamorín
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