
OBEC MILOSLAVOV
900 42 r8t

Vybavuje i linka
Ing.Kovalěíková

podl'a ľozdel'ovníka

Miesto a dátum
Miloslavov 19.03.2018

Vaša žiadost'zo dňa Naše číslo
761t2018/-
doozn.KK

VEC: oznámenie o začatí konanĺa o narĺadení odstľánenia stavby a narĺadenie ústneho
konanĺa spojeného s mĺestnym zist'ovaním dooznámenĺe veľejnou vyhláškou (
z dôvodu 

'adľesát 
neznámy")

obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný úľad I.stupňa podľa $ 117 ods.1 zákona
č^5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľších pľedpisov
(stavebný zákon), vsúlade sustanovením $ 18 ođs. 3 zákonač,.7|11967 Zb. o spľávnom
konaní v zneĺi neskoľších predpisov (ďalej len spľávny poriadok) v spojení s $ 88 ods. 1

písm. b), $ 88a ods. 2, ods. 6 stavebného zźů<ona

oznamuJe

zaěatíe konania o naľiadení odstľánenia stavby: ,,Rodinný dom", na pozemku paľc. č. 278ll4,
278186, k. ú. Miloslavov, realizovanej v rozpoľe so stavebným povolením, stavebníka Ing.

Jána Kľigovského, Baltská 7,827 07 Bratislava azźtľoveň naľiaďuje ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním, ktoľé sa uskutoční dňa :

05.04.2018 (štvľtok) o 09'00 hod.
so stretnutím účastníkov na mieste stavby

Dôvododstľáneniastavby: Stavebnýúľadvsúladesust.$88ods. 1písm.b)vspojenís$88a
ods. 1 apodľa $ 66 stavebného zákona vymal listom č. sU-248tl2017lIlKK zo día
27.09.2017 stavebníka, aby v lehote max. 90 dní odo dňa doručeníavýzvy predložil na tunajší
stavebný úrad doklady o tom, že dodatoěné povolenie stavby nie je v rozpoľe s verejnými
záujmari chľánenými ýmto zákoĺom, najmä s ciel'mi azámęrmi územného plánovania
a osobitnými predpismi. Súčasne bol stavebník upozornený na následky nepľedloženia
požadovaných dokladov v stanovenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáŽe rozpor
stavby s veľej nými záujmamí.
Vlastník stavby (stavebník) v uľčenej lehote nepredloŽil Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
ani poŽadované podklady.
Podľa $ 88a ods. 2 ,lk vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo
ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úľad nariadi
odstránenie stavby".
Podľa $ 88a ods. 6 ,,Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník
v určenej lehote a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby"'
Podľa $ 18 ods. 3 správneho poriadku ,, o začatí konania správny oľgán upovedomí všetkých
znómych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známL alebo
pokiaľto ustanovuje osobitný zókon, upovedomíicho začatíkonaniaverejnouvyhláškou."



OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

V zmysle $ 61 ods. 1 stavebného zttkona, dotknutí účastníci konania môžu svoje námietĘ
a stanoviská uplatniť najneskoľšie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nepľihliadne.
V odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pľipomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v uľčenej lehote, hoci uplatnené mo$i bý.

Podľa $ 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môŽu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak
niektorí z dotknutých oľgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, pređlží stavebný úrad
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo pľedlŽenej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov ľozhođnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v stránkové dni:
pondelok 8:00 _ 16:45 hod., stľeda: 08:00 - 16:45 hod.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloŽí jeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

:, ĺ MilanBa ans ký

Oznámenie sa doľučí:
účastníkom konania verejnou vyhláškou:
ll JanaZelinová, Wolkľova 1I25l39,851 01 Bratislava

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podľa $ 26
ods. 2 zźkonač,.7111967 Zb. o sprtxnom konaniv zĺení neskoľších pľedpisov po dobu 15 đní.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení stavby:

oznámeniebolovyvesenédňa , /1 ] ?c ff oznĺímenie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis


