
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov l8l

Vaša žiadost'zo dňa
04.09.2019

Naše číslo
3983-
765512019tL<K

Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

podl'a ľozdelbvníka

Miesto a dátum
Miloslavov 07.I0.Ż0l9

VEC : oznámenie veľejnou vyhláškou o zač.atí stavebného konania o povolení stavebného objektu: So
06 I\ĺN káblové rozvody, ktorý je súčast'ou stavby ,,IBV Miloslavov _ Vínna alej II - so 06 NN
lcĺblové ľozvody"

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úľad l.stupňa podľa $ ll7 ods.l zákonačl.50/1976 Zb'
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na zźtklade
žiadosti stavebníka: Západoslovenská distribučná a.s' Čulenova 6, 816 47 Bratisláva, IČo: 3636lslg,
v zastúpení VIKINELA s.r.o.' Alžbetin Dvor l859, 900 42 Miloslavov, IČo: 46 001 263, ktoľého zastupuje
spoloěnosť REALCONZULTING s.r.o., Brezová 17,9O0 Ż3 Viničné, o vydanie stavebného povolenia pie
stavebný objekt: so 06 NN káblové ľozvody, ktoý je súčasťou stavby,,IBV Miloslavov * Vínńa alej II - śo
06 NN káblové rozvody", lokalita Vínna alej II, na pozemkoch parc. č,. l70ĺ20r 170123,5t4l2, 426tt08,
4Ż6lŻ12,4Ż61255,4261173,4261110, k.ú. Miloslavov, podlä $ 61 ods.l,4 stavebného ztlkona apodlä $ 18
ods'3 zákona č;.7111967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje
verejnou vyhláškou zač,atie stavebného konania o povolení predmetnej stavby dotknut'ým orgánom a všetk;ým
známym účastníkom stavebného konania.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie oumiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ej.SÚ-rtlo-
4 7 3 2 l20 19 lI<K zo dťla 1 6.07 .20 l 9, právoplatné dňa 1 9.08.20 1 9.

Dňom podania Žiadosti bolo vo veci zač,até stavebné konanie.
Stavebný úrad podlä $ 6l ods.Z stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania aústneho

pojednávania' nakolko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby.

V zmysle $ 61 ods. 3 stavebného zźtkona, dotknutí úěastníci konania môžu uplatniť svoje námietky do
7 pracovných dní odo dňa doľučenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V zmysle $ 6l ods. 6 stavebného zákona dotknuté oľgány oznámiasvoje stanoviská v ľovnakej lehote,
v ktorej môžu uplatniť svoje pľipomienky a námietky úěastníci konania. Ak niektoý z orgánov štátnej správy
potrebuje na riadne posridenie dlhší čas, pľediži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím' Ak
dotknuĘý orgán v určenej alebo prediženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za
to, Že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

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, ktoný sa nechá zastupovať'

'"T^?fuol"'oýObec Miloslavov
o Milosla-iov 181 A)

90042 Miioslavov
lČo: oo 304948 DIČ:2020662182



Oznámenie sa doľučí:
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1. Západoslovenská distribuěná a.s' Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. VIKINELA s.ľ.o., Alžbetin Dvor l859, 900 4Ż Miloslavov
3. REALCONZULTING s.r.o., Brezová I7, 900 23 Viničné
4' Známym aneznámym úěastníkom konania - právnickým a Ą'zickým osobám, ktoých vlastnícke

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môŽu bý
stavebným povolením pľiamo dotknuté

vyvesením na úľadnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods' 2 zákona
é.1111967 Zb' o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov po dobu l5 dní. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doľučenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení tíniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa ,4 , ( o '7rĺ1
oznámenie bolo zvesené dňa

Pečiatka,podpis Obec l\ĺíilosläVwčiatka,podpis
181

avov
Dotknutým 2020662782

l. okresný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Huľbanova 2l,go3 0l Senec
2. okresný úrad Senec' pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 2l , 903 0 1 Senec
3. okresný úrad Senec' odbor CDaPK, Hurbanova Ż|,903 0l Senec
4. okresný úľad Senec, odbor krízového riadenia, Huľbanova 2l,903 0 l Senec
5. oRÍLaZZ, Hasičská 4,902 01 Pezinok
6. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská Ż9, 825 63 Bratislava 2l 1

7. Mv SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
8. BVS, a.s', Prešovská 48,826 46 Bratislava
9 ' Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bľatislava l
10. SPP _ distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
11. SVP,š.p.,oZBratislava, Správavnútornýchvôd Šamorín, Hlavná 47,93l 0l Šamorín
lŻ. Slovak Telekom,a.s', Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
13. Krajský pamiatkový rirad, Leškova 17,8l 1 04 Bratislava
14. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
l5' PROGRES_TS, s.ľ.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava
16. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bľatislava 3
17 . Regionálne cesty, a's., Čuěoriedko vá 6, 8Ż7 1 2 Bratislava
l8. ľÜv sÜo, Slovakia s.ľ.o., Jašíkova6,82l03 Bľatislava

Co: stavebný fuad _ spis

Na vedomie:
l.Západoslovenská distľibuěná a.s' Čulenova 6, 816 47 Bratislava - nemá úěinky doruěenia
2' VIKINELA s.r.o., Alžbetin Dvoľ l859, 900 4Ż Miloslavov - nemá účinky doručenia
3. REALCONZULTING s.r.o., Brezová l7,900 23 Viničné - nemá Úrčinky doručenia
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