
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov l8l

Vaša žiadost'zo dňa
29.07.2019

Naše číslo
3676-
6264/2019/r<K

Vybavuje / linka
lng.Kovalěíková

podl'a rozdel'ovníka

Miesto a dátum
Miloslavov 13.08.2019

VEC : oznámenie veľejnou vyhláškou o zač,atí stavebného konania o povolení stavebného
objektu: so.02 Komunilcĺcie a spevnené plochy, ktoľý je sričast'ou stavby ,, Technická
infľaštľuktú ľa obec Miloslavov, lokalita Rz _I1 ĺII.,

obec Miloslavov, ako pľíslušný špeciálny stavebný úrad pľe miestne a úěelové komunikácie
podl'a $ l20 ods.l zákona č:.5011976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku vzneni
neskorších predpisov (stavebný zźlkon), podl'a $ 3a ods.4) zákona č,.135/196l Zb. o pozemných
komunikáciách vznení neskorších predpisov (cestný zźtkon), podľa $ 2 písm.a) zźlkona ě.4161200l
Z.z. o prechode niektoých pôsobností zoľgánov štátnej správy na obce ana vyššie ilzemné celky v
znení neskoľších pľedpisov' na zétklade Žiadosti stavebníka : LT INVEST s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,
900 42 Miloslavov, ICo: 5l 002 566 v zast. DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Luźná,
zo dňa 29.07.2019 ovydanie stavebného povolenia pľe stavebný objekt:'so.02 Komunikácie
a spevnené plochy, ktoý je súěasťou stavby 

', 
Technická infľaštruktúra obec Miloslavov, lokalita

RZ_IIIII*, na pozemkoch parc' ć,' : 4Ż6l5tl,426t461,4Ż6ĺ519' 4Ż61109,4Ż6/435,4Ż61436,,4261513,
4Ż6151Ż, 426lsl4, 4261516, 426ĺ517, 4261518, k. ú. Miloslavov (podl'a GP ě.,58l20l9 zo dňa
08.04.2019' overený okresným úradom Senec katastrálny odbor pod ě. j. Gl-695/19 zo dňa
25 .04.2019 a podl'a GP č. 80/20 19 zo dňa Ż9 .05 .2019 , oveľený okresným úradom Senec katastrálny
odbor pod ě. j. G1-1058/19 zo dňa20.06.Ż019). tunajší špeciálny stavebný úľad podľa $ 6l ods. 1 - 4
stavebného zátkona a podľa $ 18 ods.3 zétkona č,'7111967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, oznamuje zaěatie stavebného konania o povolení pľedmetnej stavby
verejnou vyhláškou, dotknuým oľgánom a všetkým znźlmym úěastníkom stavebného konania.

Dňom podania žiadostí bolo vo veci zać,até stavebné konanie.
Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce Miloslavov

podč. su-zzso-lz57lŻol9lI<Kzodňa ol.o4.20lg,právoplatné dřľ-oŁ.as.2olg.
Stavebný úrad podl'a $ 6l ods.2 stavebného zźtkona upúšťa od miestneho zisťovania aústneho

pojednávania' nakol'ko sú mu dobre známe pomery staveniska a Žiadosť poskytuje dostatoěný podklad
pre posúdenie navľhovanej stavby.

Uěastníci konania môžu svoje námietĘ vzmysle $ 61 ods.3 stavebného zélkona uplatniť do 7
pľacovných dní odo dňa doručenia tohto oznämenia, inak sa na neskoľšie podané námietky
neprihliadne

Podl'a $ 6l ods. 6 dotknuté orgány oznétmia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pľipomienky a námietky riěastníci konania. Ak niektoý zorgánov štátnej správy
potrebuje na riadne posúdenie dlhší ěas, predĺzi stavebný úľad na jeho Žiadosť lehotu préĺ iei
uplynutím. Ak dotknuty oľgán v určenej alebo pľedĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie ľozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stľánkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod.' streda: 08,00 _ l6,45 hod.

Ak sa niektoý z úěastníkov konania nechá zastupovať, predloŽí jeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať.

Obec Miloslavov
ŕ, Miloslav.ov 181 a- 90042Miloslavov
lČo: oo gug48 DIČ: 20206 62782
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OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov l8l

oznámenie sa doľučí :

účastníkom konania veľejnou vyhtáškou:
l. LT INVEST s'r.o., Alžbetin Dvoľ 1452,900 42 Miloslavov
Ż. DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lużnét
3. Znźtmym aj neznćmym pľávnickým afyzickýmosobám, ktoých vlastnícke alebo iné pľáva

k pozemkom a stavbám na nich vľátane susediacich pozemkov a stavieb môŽu byt'stavebným
povolením priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákona č).7l/1967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu t í anĺ. Pósledný deň
tejto lehotyje dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , y'J^, 8, ?ł ĺ7 oznámenie bolo zvesené dňa:

Peěiatka, podpisobec Miloslavov Pečiatka, podpis
I ĺ 

'*ľ''ffľľľ:''jlou 
@

Dotknutým 
" 
J$*ľ'ĺľĺľÍ$o?IČ: imosozlaz

okľesný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova Żl,9o3 0l Senec
okľesný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Huľbanova 2l,903 01 Senec
okĺesný úrad Senec' odboľ CDaPK, Hurbanova 21, go3 0l Senec
oRÍlaZZ, Hasiěská 4,902 0l Pezinok
HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21l
Únia nevidiacich a slabońkých Slovenska, Sekulská 1,842 50 Bratislava 4
MV SR, ORPZ-ODI v Senci' Hollého 8, P.o.Box 5g,go3 0l Senec
Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bľatislava
BVS, a's', Prešovská 48,826 46 Bratislava

l0. Zźtpadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava l
l 1. SPP - distribúcia, a's., Mlynské Nivy 44lb, 825 Ig Bratislava
12. SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Hlavná 47, g31 0l Šamorín
13. Slovak Telekom,a's.' Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
14. Slovenský zväz telesne postihnuých, Ševčenkova 19,85l 0l Bratislava
l 5. KĘský pamiatkový úľad, Leškova 17 ,8 t 1 04 Bratislava
16. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bľatislava
l7. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 82l 07 Bratislava
18. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3
19. TÜV SÜD, Slovakia s.r.o.' Jašíkova 6,82l03 Bratislava
20. Regionálne cesty, a.s', Čučoľiedková 6,827 12 Bľatislava2l' Uľad Bratislavského samospľávneho kraja, Sabinovská l6, P.o.BoX 106,820 05 Bratislava
22. MICHLOVSKÝ, spol. s..o., L"tná 796ĺ9,g2l0l Piešťaný
23. Mv SR, odbor telekomunikácií, Pribinova2,8l2 72Bratislava
Co: - stavebný úľad - spis

Na vedomie:
l. LT Ibn/EST s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,g00 42 Miloslavov - nemá účinky doručenia2. DJ engineeľing s.r.o', Krajná 23,9o0 42 Dunajská Lużná- nemá účinky đoručenia
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