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Zvesené dria:

Príloha: 1 x Žiadosť o stavebné povolenie

MILosLAvov
19.0Ż.2018

Yec: Zverejnenie podľa $ 58a ods.3 stavebného zákona'

obec Miloslavov ako príslušný stavebný úrad I.stupňa ( ďalej len,,stavebný úrad" )
podľa ustanovenia $ 117 ods.l zákoĺa č;5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,stavebný ztlkon" ), podľa

$ 58a ods.3 stavebného zákona zverejňuje Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre
stavebný objekt:

,' So-01 Dopravné komunikácie a spevnené plochy" stavebníka RTP 01, Záborského
42,83l 03 Bratislava, IČo: 47 59O742,
ktoý je súčasťou stavby,,IBV AlŽbetin Dvor II, Miloslavov, lokalita RZ I-2", k1orá bola
predmetom zisťovacieho konania podľa osobitných pľedpisov.
Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní sa nachádza na webovom sídle
oľgánu' ktoľý ho vydal - tj' okĺesného úradu Senec, odboru životného pľostredia:

íhtto : //www. minv. slď? u r adna-tabúa-2}
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RTP 07, s,ľ.o., Zdboľsklíltĺl 42, 831 03 Bľatisluva
Spoločnost, zapísand v oR okľesného stidu BA I, otldiel: s,ľ.o., vlož.č. 96215/8

obecný úľad Miloslavov
Špeciátny stavebný úľad
Alžbetin Dvoľ 181

900 4Ż Miloslavov

Vybavuje: Ing.arch. fupáš 0903 730 070 V Bratislave dřn 18.1Ż'2017

Vec: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia k stavebnému objektu ,,So 01 Dopľavné

komunikácie a spevnené plochy" stavby 'IBV 
Älžbetin Dvoľ II, MILoSLAvov".

Stavebník RTP 01, s.ľ.o.' sídlom Záborského ulica 42,831 03 Bľatislava, zastupený

konateľom Ing. Petľom Novosadom, Vás žiađa o vydanie stavebného povolenia

k stavebnému objektu o,SO 0L Dopravné komunikácie a spevnené plochy" stavby ,,IBv
Alžbetin Dvoľ IIo MILOsLAvov"o v znrysle PD ktoru spľacoval Ateliér 3ab,s.ľ.o.,

generálny pľojektant lrrg.aĺch. Anđrej Drgoňa, subdodávateľ Doc' Ing. Katarína Bačová, PhD'

Stavebník: RTP 01's.ľ.o.
Stavba: So 01 Dopravné komunikácie a spevnené plochy
Lokalita: Alžbetĺn Dvoľ _RlZ1"2
Katastľálneúzemię: Mĺloslavov
Paľcelné čísla: 185/298,10 63ĺ23 |'( 8

S pozdľavoĺn
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Prílohy:

tel. č.:02/ 44637 50l,44637 502
fax.l 02ĺ 443 73 657
e-mail: sekľetaľiat(Dretepslovakia.sk

doklady, ktoými sa preukazuje vlastnĺcke alebo iné pľávô (LV + kópia z katastrátnej mapy)

dőkazy vlastnícĘch a iných práv k susedným pozemkom a stavbám
2 x projelĺtová dokumentácia pre stavębné povolenie _ stavebný objekt So 01

stanoviská, súhlasy a pľedpísané ľozhodnutia _ Ún ĺ.;. sa-B32l2016-2077tl<Kzo dňa Ż3.05.2017

spľávny poplatok/náklađ - 200 €/100 tis. €

Peteľ Novosad
konateľ

RTľ, &3', s"r.o.
DlČ:2024025311 , lĆcląl srD ząz
Zalol"kého 47, 8,j7 D3 Bra:ij'avn

lĆoz łl s90142
DIĆ.2024025311
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