
VÁŠ LIST ČÍSLO/ZO DŇA

OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181, 90042

Naše číslo Vybavuje
1128/201 88/Ra Ing. Arch. Radianska

Miloslavov 
21. 12. 2018

Vec: Oznámenie o podaných odvolaniach a výzva o vyjadrenie účastníkov konania k podaným
odvolaniam

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podľa § 117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe 
vykonaného konania, podľa §§ 39, 39a ods.l, 2 stavebného zákona v spojení s §4 vyhl. MŽP SR 
č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, podľa §§ 46,47 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydala pod. č. SÚ-1128/2018/Ra dňa 2. 11. 2018 
rozhodnutie o umiestnení stavby:

„Technická infraštruktúra obce Miloslavov- lokalita Alžbetin Dvor“,

v členení stavby na stavebné objekty:
SO-01 Hrubé terénne úpravy a príprava územia
SO-02 Komunikácie a spevnené plochy
SO-03 Vodovod SO-03 čerpacia stanica splaškových vôd
SO-04 Splašková kanalizácia
SO-05 Prípojka VN
SO-06 Sekundárne rozvody NN: SO 06.1 Distribučný rozvod NN, SO 06.2 Prípojky NN
SO-07 Verejné osvetlenie
SO-08 Transformačná stanica

s umiestnením stavby na parcelách č. 480/1,480/292,480/299, 480/ 303,480/308,480/313,480/691- 
698, 480/699, 480/700,480/701-766,
480/543, 480/541, 480/5, 480/198, 480/120, 480/655, 480/130, 480/145, 481/1, 481/2, 480/164, 457, 
439/130, 439/148 k.ú. KNC k. ú. Miloslavov,

navrhovateľovi: ISMONT spol. s r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45593141
v zastúpení: DJ engineering, s.r.o., Krajná 23, 90042 Dunajská Lužná

účel stavby: inžinierska stavba - podľa § 43a ods.3 písm.a), f), g), i) stavebného zákona
technická infraštrutúra s obslužnými komunikáciami k stavebným pozemkom.

Proti rozhodnutiu stavebného úradu obce Miloslavov podali odvolanie nasledovní účastníci 
konania:

- vlastníci parciel č. 480/199, 480/404; 480/200; 480/202; 480/201; 480/51; 480/271; 480/50; 
480/203; 480/192; 480/190, k. ú. Miloslavov ( odvolanie zo dňa 29. 11 2018) - 15 odvolateľov

- vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov na Dubovej ul. súp. č.569 na parcele 
480/430, ( odvolanie zo dňa 3. 12 2018 )

- vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov na Dubovej ul. súp. č.582 na parcele 
480/431, ( odvolanie zo dňa 3. 12 2018) - spolu v bytových domoch 67 odvolateľov



Obec Miloslavov, ako vecne , miestne a správne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1. Zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebý zákon), v zmysle § 56 
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

upovedomuje všetkých účastníkov územného konania o podanom odvolaní a vyzýva ich, aby sa 
k odvolaniu vyjadrili

v lehote do 7 dní 
od doručenia tohto oznámenia.

O; s e c Milo s b VO'V
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Verejná vyhláška

Toto oznámenie v zmysle ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov doručuje neznámym účastníkom územného konania verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Obce Miloslavov a súčasne sa zverejní na jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia.
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Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania :
- ISMONT spol. s r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45593141
- DJ engineering, s.r.o., Krajná 23, 90042 Dunajská Lužná, IČO:47924799
- Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastníkom podľa

§ 36 ods. 4 stavebného zákona, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť umiestnením líniovej stavby priamo 
dotknuté.

- Obec Miloslavov

Na vedomie:
-ISMONT spol. s r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45593141
- DJ engineering, s.r.o., Krajná 23, 90042 Dunajská Lužná, IČO:47924799
- Stavebný úrad - spis


