OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

podl'a ľozdelbvníka
Váš list č'/zo dřla
18.02.2019

VEC : oznámenie

Naše

číslo

Vybavuje / linka

2648-1825l20l9/KK Ing.Kovalčíková

Miesto a dátum

Miloslavov 18.03.2019

o začatíűzemného konania a upustenie od ústneho pojednávania a

miestneho zist'ovanĺa

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podlä $ l17 ods.l zźlkonač,.50ĺ1976Zb'
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na
zźklade návrhu zo dťla I8.02'Ż0l9, navrhovatel'a : VIKINELA s.r.o., Lesná 550' 900 42 Miloslavov,
lČo: ło 00l 263 v zast. REALCONZULTING s'r.o., Ing. Eva Takáčová, Stromová 3, 9OO 4Ż
Dunajská LuŹná na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,IBV Miloslavov
- Vínna alej - II..,
na pozemkoch podl'a registľa ,,C" parc. č,. 4Ż61110,426/173, k'ú. Miloslavov, tunajší stavebný úrad
podlä $ 36 ods.l stavebného zttkona apodl'a $ 18 ods'3 ztlkonač,.7111967 Zb. ospľávnom konaní
(spľávny poľiadok) v zneni neskoľšíchpredpisov, oznamuje začatie územnéhokonania o umiestnení
pľedmetnej stavby verejnou vyhláškou dotknuým oľgánom a účastníkomkonania.
objektová skladba :
SP 0l Stavebné pozemky
So 02 Komunikácie a spevnené plochy
so 03 Kanalizácia a kanalizaěné prípojky
so 04 Vodovod a vodovodné prípojky
So 0 5 Dażd' ov á kanalizácia
So 06 NN káblové rozvody (objekt je pľedmetom samostatného územného a stavebného konania)
So 07 NN pľípojky
So 08 Verejné osvetlenie
o územnom plánovaní a stavebnom

Dňom podania návrhu bolro začatéúzemnékonanie.
Nakolko je pre územie spľacovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktoľej je možné
návrh posúdiť, stavebný úrad podl'a $ 36 ods' 2 stavebného ztlkona upúšťaod ústneho konania
a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môŽu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pľacovných dní odo dňa
doruěenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa nepľihliadne.
Podlä $ 36 ods.3 dotknuté oľgány oználmia svoje stanoviská v ľovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky úěastníciúzemného konania. Ak niektoqý z orgtnov potľebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhšíčas, stavebný úrad najeho žiadosťurčenri lehotu predjej uplynutím
primerane predlži. Ak dotknuý orgán, ktoľý bol vyrozumený o zač,ati územnéhokonania neoznámi
vurčenej alebo predÍženej lehote svoje stanovisko knavrhovanej stavbe, má sa zato,że so stavbou
z hlädiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V odvolacom konaní sa nepľihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v uľěenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úľadev Miloslavove
v stľánkové dni : pondelok: 08,00 _ |6,45 hod., stľeda: 08,00 _ l6,45 hod.
Ak sa niektoý z účastníkovkonania nechá zastupovať, predložíjeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníkakonania, ktorý sa nechá zastupovať.
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OBEC MILOSLAVOV
900 42

Miloslavov 181

Oznámenie sa đoľučí
:
účastníkomkonania veľejnou vyhláškou:
li VIKINELA s.ľ.o., Lesná 550, 900 42 Miloslavov
2/ REALCONZULTING s.ľ.o., Ing. Eva Takáčová, Stromová 3, 900 42 Dunajská LuŽnźl
3l Známym aj neznámym právnickým a Ęzickým osobám , ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vľátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý' územným
rozhodnutím priamo dotknuté

vyvesením na úľadnejtabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zźĺkonaě.7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskoršíchpredpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia'
Potvrdenie oznámenia konanĺa veľejnou vyhláškou o umiestnenÍ líniovej stavby:
oznámenie bolo vyvesené dňa
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Pečiatka' podpis
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Dotknutym oľgánom jednotlivo
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,

:

okľesný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova 2l,g03 0l Senec
okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Huľbanova 2l,903 0l Senec
okresný úrad Senec, odborkľízovéhoriadenia, Huľbanova ŻI,903 01 Senec
okĺesný úľadSenec, odborCDaPK, Hurbanova 2l,903 0l Senec
oRÍlaZZ, Hasičská 4,902 0l Pezinok
HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakun skä 29, 825 63 Bratislava 2l 1
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská Í,84Ż 50 Bratislava 4
Mv SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P'o.Box 59,903 0l Senec
Dopravný úrad, Letisko M'R.Štefánika,8Ż3 05 Bľatislava
BVS, a.s., Pľešovská 48,826 46 Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava 1
SPP - distľibúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 8Ż5 19 Bratislava
SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín,Hlavná 47, g3l 0l Šamorín
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
Slovenský zvaztelesnepostihnutých, Ševčenkova19,85 l 01 Bľatislava
Kr.ajský pamiatkový úľad,Leškova l7,8l l 04 Bľatislava
RUVZ, RuŽinovská 8' 820 09 Bratislava
PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodrevinová 44, 82l 07 Bratislava
MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

CO:
20. stavebný úrad - spis
Na vedomie:

l.

2.

VIKINELA s.r.o., Lesná 550' 900 42 Miloslavov _ nemá účinkyđoruěenia
REALCONZULTING s.r.o., Ing. Eva Takáčová, Stromová 3' 900 42 DunajskáLużná_ nemá
úěinky doručenia

