
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Vaša žiadost'zo dňa
1 1.06.2018

Naše číslo Vybavuje / linka
l475l2018/Y\K Ing.Kovalčíková

podl'a rozdelbvníka

Miesto a dátum
Miloslavov 13.07 .2018

VEC : oznámenie verejnou lyhláškou o zač.atí stavebného konania o povolení stavebných objektov
so.05b _ Domové prípojky NN, So.07b - Veľejné osvetlenie, ktoré sú súčast'ou stavby ,,Tecňnická
infľaštľuktúra, lokalitaRZ l$tl. etapa a Rz 19ĺII. etapa.,

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad l.stupňa podt'a $ l l7 ods.1 zákona č,.50l1g76 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na ztlklade
Žiadosti stavebníka : LT INVEST, S.ľ.o', AlŽbetin Dvor 1452,g00 42 Miloslavov, lČo: s l oO2 566, ktorého
zastupuje spoločnosť DJ engineering s.r'o., Krajná 23,9O0 42 Dunajská Lużná, ovydanie stavebného
povolenia pre stavebné objekty: ,, so.05b - Domové prípojky NN, so.07b - Verejné osvetlenie.. na
pozemkoch parc. č. l33l3, l33l343, t33/Il9,133/344, l33l342, k.ú. Miloslavov, ktoré sú súčastbu stavby
..Technická infraštruktúra lokalita RZ l8/I. etapa a Rz l9/ll' etapa"' podl'a $ 6l ods'l,4 stavebného zákona
apodl'a $ l8 ods.3 zákona č.7l/1967 Zb.osprávnom konaní (spľávny poriadok) vznení neskorších
pľedpisov, oznamuje veĘnou vyhláškou zač,atie stavebného konania o povolení predmetnej stavby
dotknutýrn orgánom a všetkým známym účastníkom stavebného konania.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj. SÚ-
l6l8/20l2-2013/FL zo dňa l4.08.20l3, pľávoplatné dňa 30.l2.2Ol3.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci zač,até stavebné konanie.
Stavebný úrad podl'a {i 6l ods.2 stavebného zźlkona upúšt'a od miestneho zisťovania a ústneho

pojednávania, nakol'ko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadost' poskyuje dostatočný podklad pre
posúdenie nawhovanej stavby.

V zmysle $ 6l ods. 3 stavebného zákona, dotknutí účastníci konania môŽu uplatnit'svoje námietky
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoľšie podané námietky 

'u 
nepiihliadn".

V zmysle $ 61 ods. 6 stavebného zźlkona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania- Ak niektory z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlzi stavebný úrad najeho Žiadost'leńotu p'"a1";
uplynutím. Ak dotknutý orgán vurčenej alebo predĺženej lehote neo'ńá.i svojé stanovisko k pouoiouuň.i
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhtasí.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 - 16,45 hod., streda: 08,00 _ l6,45 hod'
Ak sa niektoý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho
účastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať.

Milan B a nsk ý



oznámenie sa doručí :
ričastníkom konania veľej nou vyhláškou :

l. LT INVEST, s.r.o.. AlŽbetin Dvor l452, 900 42 Miloslavov
2. DJ engineering s.r'o.. Krajná 23,900 42 Dunajská Lużná
3. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov l8l
4. Známym aneznámym účastníkom konania - právnickým aýzickým osobám, ktorych

vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a Stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb
môŽu by'stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2 zákona
č.11l1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu l5 dní. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia'

Potvrdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , ,l1.1 .7ł ĺł oznámenie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

,

Dotknutým oľgánom jednotlivo :

l. okresný úrad Senec _ odbor SoŽP, Hurbanova 21,903 0l Senec
2. okresný úrad Senec - pozemkoqý a lesný odbor, Hurbanova 2l,9O3 01 Senec
3' oRHazZ, Hasičská 4,902 0l Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p', Vrakun ská29,825 63 Bratislava 2l l
5. MOSR-ASM, Kutuzovova8,83247 Bratislava 3
6. BVS,a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava29
7. Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bľatislava l
8' SPP-distribúcia,a.s.' Mlynské Nivy 44lb, 825 l1 Bratislava 26
9. SVP,š.p.,oZ Bratislava' Správa vnútorných vôd Šamorín, Hlavná 47,g3l 0l Šamorín
10. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 í2Bratislava
l l ' KĄský pamiatkový úrad, Leškova 17,8l l 04 Bratislava
l2. TÜV SÜD, Slovakia s.r.o., Jašíkova 6,82l03 Bratislava
l3. PROGRES _ Ts, s.ľ.o., Kosodrevinová 42,82l 07 Bratislava
14' Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l,84250 Bratislava
l5. KUNKUR s.ľ.o', Vyšehľadská 12'85l 0ó Bratislava

co
ló. stavebný úrad - spis

Na vedomie:
l ' LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov - nemá účinky doručenia
2. DJ engineering s.r.o.. Krajná 23,900 42 Dunajská Lużná- nemá účinky doručenia


