
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Vaša žiadosť zo dřla
1r.12.2017

Naše číslo
7s4/20181r<K

Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

podlh ľozdel'ovníka

V Miloslavove
Ż3.02.Ż0l8

VEC : oznámenĺe o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním _ ,,Rodinný
dom" s pľípojkami, spevnené plochy, oplotenie, pozemok paľc.č. t46/Ż30 k.ú. Miloslavov -

dooznámenie veľejnou vyhláškou ( z dôvodu ,,adľesát neznámy")

Navrhovatel' David Kalmáľ, Biskupická 20, 82l 06 Bratislava v zast. DJ engineering, s.ľ.o.,
Kľajná Ż3,900 42 DunajskáLužná, podal dňa ll.1Ż.2017 na obecný úrad Miloslavov žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Rodinný dom" S prípojkami, spevnené plochy, oplotenie
na pozemku parc. č. 7461230, k.ú. Miloslavov, v spojenom územnom konaní so stavebným konaním.

Dňom podania návrhu bolo zaéaté správne konanie.
obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podl'a $ 117 ods.l zźtkonač,.5011976

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších pređpisov (stavebný zákon)
podl'a $ 2 písm. e) a $ 4 zźtkonač,.41612001Z'z. o prechode niekto4ých pôsobnosti zorgtnov štátnej

správy na obce avyššie ínemné celĘ vznení neskorších pľedpisov, podl'a $ 18 ods.3 ztlkona
č,.7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) apodl'a $ 39a ods.4, $ 36 ods. l a $ 61 ods. 1

stavebného ztlkona

oznamuJe
začatie spojeného r'izemného konania so stavebným konaním

úěastníkom konania a dotknuým oľgánom vo veci

stavby : ,,Rodinný dom " a prípojĘ inžiniersĘch sietí - vodovod,
splašková kana|izácia, elektrická eneľgia, plyn, spevnené plochy, oplotenie

stavebníkovi: David Kalmáľ, Biskupická 20, 8Ż1 06 Bľatislava
miesto stavby: pozemok parc.ě. 146ĺ230 k.ú. Miloslavov
dľuh stavby: novostavbajednoduchej stavby
účel stavby: bytová budova _ l bj.
ýška stavby: max' qýška hrebeňa stľechy +5,865 m od + 0'000 (: podlaha 1. NP)' pričom +

0'000 : 100'300 m od PVB (PVB : +100,000 - hľana pril'ahlého chodníka)
podlažnosť: samostatne stojaci' prízemný objekt bez obytného podkĺovia , nepodpivniěený'

prestľešený valbovou strechou
Spevnené plochy tvorí plocha pre paľkovanie motoľoqých vozidiel _ z drenážnej
betónovej đ|aźby, plocha pľístupového chodníka - zo zámkovej dlažby a plocha
teľasy.
oplotenie pozemku zo susedných strán parciel bude pletivové z poplastovaného
pletiva so stlpikmi max. vý9ky 1,8 m. Uličné oplotenie bude murované s kovanou
ocelbvou výplňou medzi stlpikmi, max. qýška l,8 m. V uličnom oplotení bude
osadená posuvná brána pľe vjazd vozidiel a bránka pre peších.

zastavaná plocha: 165108 m2
úžĺtková plocha: 142,3t m2
podlahová plocha: 142131 mŻ

navrhované umiestnęnie stavby:
od pozemku paľc. č. 146/227,:1220
od pozemku paľc. č. 1461229
od pozemku paľc. ě. 146lŻ38 (vpľavo)

- 4,500 m
- 2,000 m
- 14,860 m



OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

od pozemku parc. č. 146/497 - 5,000 m

Súčasne stavebný úrad podl'a $ ó1 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania' nakol'ko je pľe územie spľacovaná územnoplánovacia dokumentácia' ktorá
predmetné územie, v ktorom sa pozemok nachádza, definuje pre funkciu: Plochy bývania s objektmi
ľodinných domov a stavba splřla zźtväzné regulatívy pre qýstavbu a stavebnému úradu sú dobre známę
pomery staveniska.
V zmysle $ 36 ods. 3, $ 61 ods. 3 stavebného zttkona, dotknutí účastníci konania môžu uplatniť svoje
námietky do 7 pľacovných dní odo dňa doľučenia tohto ozrámenia. Na neskoršie podarré námietĘ sa
nepľihliadne.
V odvolacom konaní sa neprihliadne na námietĘ a pripomienĘ, ktoľé neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v uľěenej lehote' hoci uplatnené mohli bý'.
Podl'a $ 18 ods. 3 správneho poľiadku ,, o začatí konania správny orgán upovedomí všetkych známych
účastníkov konąnia; ak mu účastníci konania alebo ich pobvt nie sú známi. alebo pokiaľ to ustanovuje
osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania veľejnou vyhláškou"'
Podl'a $ 36 ods.3, $ 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námieĘ úěastníci konania. Ak niektoľí
zdotknuých oľgánov potľebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlží stavebný úľad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuý orgán v urěenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje
stanovisko k povolbvanej stavbe, má sa za to, że so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Do podkladov pľe vydanie rozhodnutia moŽno nahliadnuť na stavebnom lirade v Miloslavove
v stľánkové dni : pondelok: 08,00 _ 76,45 hod., stľeda: 08,00 _ l6,45 hod.
Ak sa niektoý z úěastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom
toho účastníka konania, ktory sa neclrá zastupovať.
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oznámenie sa doľučí :

účastníci konania :

1 . Mgr. Lucia Ciľáková, Machaľova 1I04l7 , 85 l 01 Bratislava

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zźlkona č).7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších pľedpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doruěenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa, /q J ?o ĺe oznámenie bolo zvesené dňa

Pečiatka, Pečiatka, podpis


