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VEC : oznámenie veľejnou vyhláškou o začatí stavebného konania o povolení stavebných objektov
so-02 Tľafostanica' So-07.1 Pľípojka,,VN[", so-07.2 Elektľo ľozvody 

''l\[|I" , ktoľé sú súčast'ou stavby
,,Technická infľaštľuktrłľa Miloslavov, lokalita RZ 8 - inžinieľske siete a komunĺkácia"

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podl'a $ 117 ods.l zákona č;.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov (stavebný zákon), na zétklade
žiadosti stavebníka : Zźqadoslovenská distľibuěná a's' Čulenova 6, 816 47 Bľatislava, IČo: 363otslg,
v zastúpení Petra Slivku, Bárdošova 27 ,831 01 Bratislava' ktoľého zastupuje spoločnosť DJ engineeľing s'r.o.'
Krajná 23, 900 42 Dunajská Luźná, o vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty: ,, so-02
Tľafostanica' So-07.1 Pľípojka ,,vN", so_07.2 Elektľo ľozvody,,I{N["" na pozemkoch paľc. ě.440/1,
482l4r 481/1 (KN,,E" parc. ě.l071/15), k.ú. Miloslavov, ktoľé sú súěastbu stavby,,Technická infraštruktrira
Miloslavov, lokalita RZ 8 _ inžinierske siete a komunikáciď'podl'a $ 6l ods.1,4 stavebného zźlkona a podl'a $
l8 ods.3 zźlkonać,.7l/1967 Zb.o správnom konaní (spľávny poriadok) v znenineskorších predpisov, oznamuje
verejnou vyhláškou začatie stavębného konania o povolení predmetnej stavby dotknuĘým orgánom a všetĘm
známy m účastníkom stavebného konania.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.SÚ-
1044/2017lI<Kzo dřla 14.09.Ż0l7, právoplatné dňa22.0Ż.2018, v spojení s rozhodnutím ě. OU-BA-OVBP2-
2018/016639 lZAD zo dńa 1 8.0 l.20 1 8.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci zač,até stavebné konanie.
Stavebný úľad podl'a $ 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania aústneho

pojednávania, nakolko sú mu dobre známe pomery staveniska a Žiadosť poskytuje dostatočný pođklad pľe
posúdenie navrhovanej stavby.

V zmysle $ 6l ods. 3 stavebného zákona, dotknutí úěastníci konania môžu uplatniť svoje námietĘ do
7 pľacovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoľšie pođané námietĘ sa neprihliadne.

V zmysle $ 6l ods. 6 stavebného zźtkona dotknuté orgány oznźlmia svoje stanoviská v rovnakej lehote,
v ktoľej môžu uplatniť svoje pripomienĘ a námietĘ účastníci konania' Ak niektoý z orgánov štátnej správy
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predizi stavebný úrad na jeho Žiadosť lehotu pľed jej uplynutím. Ak
dotknuý oľgán v urěenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povolbvanej stavbe, má sa za
to' Že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pľe vydanie rozhodnutia moŽno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod., stľeda: 08,00 _ 16,45 hod.
Ak sa niekto4ý z úěastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho
účastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať.

Milan B nský



oznámenie bolo vyvesené dňa , )i,t1 . ?l /ď

oznámenĺe sa doručí :
účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bľatislava
Ż.Peter Slivka' Bárdošova 27,831 01 Bratislava
3. DJ engineeľing s.r.o., Krajná 23,900 42 DunajskäLužná
4. JanaLachová, 900 42 Miloslavov 115

5. Dana Malá' Alžbetin Dvor 36, 900 42 Miloslavov
6. SlovensĘ pozemkoqý fond, Búdkovźl36,8l7 l5 Bľatislava
7.Ing. Dušan Drźik, Eugena Suchoňa 3,90Ż 0l Pezinok - zodp. proj.
8. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181

9. Známym aneznźtmym úěastníkom konania - právnickým afyzicĘm osobám, ktoqých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vľátane susedných pozemkov a stavieb môŽu bý'
stavebným povolením pľiamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podľa $ 26 ods' 2 zákona
č,.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších predpisov po dobu l5 dní. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia'

Potvrdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení línĺovej stavby:

oznámenie bolo zvesené dňa:

Peěiatka, (.,-) Peěiatka, podpis

Dotknufým oľgánom jednotlĺvo : 
-1. okľesný úrad Senec _ odbor SoZP, Hurbanova 2l,903 0l Senec

2. okľesný riľad Senec _ pozemkoý a lesný odbor' Huľbanova 2l,903 0l Senec
3. oRÍIaZZ, Hasiěská 4,90Ż 01 Pezinok
4. rryDRoMELIoRÁCIE'š.p., Vrakunská29,8Ż5 63 Bratislava 2l l
5. MOSR-ASM' Kutuzovova8,83Ż 47 Bratislava 3

6. BVS,a.s., Pľešovská 48,8Ż6 46Bratislava29
7. Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1

8. SPP-distribúcia,a.s., Mlynské Nivy 44lb' 825 ll Bratislava 26
g . SVP'š.p.'oZ Bľatislava, Spľáva vnútomých vôd Šamorín, Hlavná 47 , 93l 0l Šamorín
10. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8I7 62 Bratislava
11. KľajsĘ pamiatkoqý úrad, Leškova 7'7,811 04 Bratislava
12' TÜV SÜD, Slovakia s.r.o.' Jašíkova 6,82l03 Bratislava
l3. PROGRES _ TS, s.r.o., Kosodrevinová 42,82107 Bratislava

co
l4. stavebný úľad - spis

Na vedomie:
1.Západoslovęnská distľibučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - nemá účinĘ doručenia
2. Pęter Slivka, Bárdošova 27 , 83l 0l Bratislava - nemá úěinĘ doľučenia
3. DJ engineering s.r.o., Kĺajná Ż3'900 42 DunajskáLuźná - nemá účinĘ doručenia


