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VEC : oznámenie verejnou vyhláškou o zač'atístavebného konania o povolení stavebných
objektov so.09 VeĘnéosvetlenie, so.07 Domové prípojky NN, ktoľésú súčast'oustavby
''Technicluĺ
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obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I'stupňa podl'a $ 117 ods'l zźlkonač,.50111976
Zb. oinemnom plánovaní astavebnom poriadku vznení neskoľšíchpredpisov (stavebný zźtkon),na
zákIade žiadosti stavebníka : LT INVEST s.ľ'o., Alžbetin Dvoľ l45Ż, 9o0 42 Miloslavov, IČo:
5l 002 566 v zast. DJ engineering s.r'o., Kľajná 23,900 42 DunajskáLužná o vydanie stavebného
povolenia pľe stavebné objekty: ,, so.09 Veľejné osvetlenie, so.07 Domové pľípojky NIN" na
pozemkoch parc. ě. l70l23, 5l4lŻ, 4Ż61434, 4261435, 4Ż61436, 426ĺ109, 426ĺ511, 42615lŻ, 426146I,
4261520, 4Ż6/515, 426/513, 426/514, 426ĺ519, 426151ś, 4Ż6/517, 426t5l8, 4Ż61437 aź' 4261460 ,k.tl.
Miloslavov, ( podl'a GP ě. 58/20|9 zo dřla 08.04.20l9, overený okľesným úradom Senec katastľálny
odbor pod ě. j. Gl-695/l9 zo dňa25'04.Ż019 apodl'a GP č. 80/2019 zo dřla29.05'2019, overený
okresným úradom Senec katastrálny odbor pod ě. j. G1-1058/l9 zo dňa Ż0.06'2019), ktoré sú
súčasťoustavby,,Technická infraštľuktura obec Miloslavov, lokalita P.Z_llllI*, podl'a $ 6l ods.l,4
stavebného zákona apodlä $ 18 ods.3 zákona č).7111967 Zbssprźwnom konaní (správny poľiadok)
v znęní neskoľšíchpľedpisov, oznamuje verejnou vyhláškou zač,atię stavebného konania o povolení
predmetnej stavby dotknuým oľgánom a všetkým známym úěastníkom stavebného konania.
Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj'SÚ233 0- 1 7 5 7 /Ż0 l 9/KK zo dňa 0 l .04.20 19, právoplatné dřla 0Ż.0 5.Ż0 19.
Dňom podania žiadosti bolo vo vecizaěaté stavebné konanie.
Stavebný úrad podl'a $ 6l ods.2 stavebného zźtkona uprišťa od miestneho zisťovania aústneho
pojednávania, nakol'ko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosťposkytuje dostatoěný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby.
V zmysle $ 61 ods' 3 stavebného zttkona, dotknutí účastnícikonania môžu uplatniť svoje
námietky do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa
neprihliadne.

V zmysle $ 61 ods' 6 stavebného zákona dotknuté orgány oznźlmia svoje stanoviská v ľovnakej
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastnícikonania. Ak niektoý
zorgtnov štátnej spľávy potrebuje na riadne posúdenie dlhšíčas, predlži stavebný úrad na jeho
žiadosťlehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuý orgán v urěenej alebo predĺženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povolbvanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných
záujmov srihlasí.
Do podkladov pre vydanie ľozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úľadev Miloslavove
v stľánkové dni : pondelok: 08,00 - 16,45 hod., stľeda: 08,00 _ 16,45 hod.
Ak sa niektoý z úěastníkov konania nechá zastupovať, predložíjeho zástupca plnú moc s podpisom
toho účastníkakonania, ktoý sa nechá zastupovať.
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Oznámenie sa doľučí:
rúčastníkomkonania veľejnou vyhláškou:

l.
2.
3'

LT INVEST s'r.o., Alžbetin Dvor 1452,g00 42 Miloslavov
DJ engineering s.r.o., KĘná 23,90o 42 Dunajská Lužná
Známym aneznámym úěastníkom konania - pľávnickým afyzickýmosobám,
ktoých
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám nu ni"h ,íaturěsusedných pozemkov
a stavieb môžu bý'stavebným povolením pľiamo dotknuté

vyvesením na úľadnejtabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov
podlä $ 26 ods' 2
l5 dní. Posledný deň

zákonač^7111967 Zb. o správnom konaní v zneníneskorších predpisov po
dobu
tejto lehotyje dňom doruěęnia.

Potvrdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení tíniovej
stavby:
oznámenie bolo vwesené

dĺu'ł'ĺiď,

7-0ĺf

Obec Miloslavov
Pečiatka, podois
Miloslav.ov
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oznámenie bolo zvesené dňa
Pečiatka, podpis
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ICo:00 304 gł8 DIČ: 202M62t82
Dotknutým oľgánom jednotlivo :
t. okľesný úrad Senec, odboľ SoŽP Senec, Hurbanova 2l,go3 0l
Senec
2.
okresný úľadSenec, pozemkový a lesný odbor, Huľbanova 2l,g03 0l Senec
J.
!\rysný úrad Senec, odbor CDaPK, Hurbanova 2l,g03 01 Senec
4.
oRÍIaZZ, Hasiěská 4,90201 Pezinok
5.
HYDROMELIORÁCIE,š'p., Vraku nskä 29, 825 63 Bratislava 2 l l
6.
Únia nevidiacich a slabozľäk;7ch Slovenska, Sekulská l,84250 Bratislava
4
7.
MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8' P.o.Box 59,9ó3 0l Senec
8.
Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefanika, 823 05 Bratislava
9.
BVS, a.s', Prešovská 48,826 46 Bľatislava
l0- Zźryadoslovenská distribuěná' a.s., Čulenova 6' 816 47 Bratislava 1
l l ' SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
l? SVP,š.p.,oZ Bľatislava, Správa vnútorných vôd Šamorín,Hlavná 47,93l 01 Šamorín
13. Slovak Telekom,a's., Bajkalská 28,8I7 62 Bľatislava
l!. Slovenský zväz telesne postihnuých, Ševčenkova19,851 0l Bratislava
l 5. Krajský pamiatkový úrad, Leško va 17
,8 1 l 04 Bľatisiava
16. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
l 7. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevin ová 44, 82l
o? Bratislava
18. M_OSR ASM, Kutuzovova B, 832 47 Bratislava 3
19' TÜV SÜD, Slovakia s.ľ.o., Jašíkova6,82l03 Bratislava
20. Regionálne cesty, a.s., Čuěoriedková 6,827 l2 Bratislava
2l ' Urad Bratislavského samosprávneho kľaja, Sabinovská l6, P.o.BoX
106, 820 05 Bratislava
22. MICHLoVSKÝ, spol. s r'o., Letná 796ĺ9,gŻl01 Pieštäný
23. MV SR' odbor telekomunikácií, Pribinova2, 8l2 72 Brat{ďava
Co: - stavebný úľad_ spis
Na vedomie

1'

2'

LT INVEST s.ľ.o., Alžbetin Dvor 1452, g00 42 Miloslavov - nemá účinkydoručenia
DJ engineeľing s.r'o., Krajná 23,gO0 42 Dunajská Lužná- nemá úěinky
đoručenia

