
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

podl'a rozdelbvníka

Vaša žiadost'zo dňa
11.09.2019

Miesto a dátum
Miloslavov 07.10.2019

YEC : oznámenie veľejnou vyhláškou o začatí stavebného konania o povolení stavebných
objektov so 07ItiN pľípojĘ' so 08 Veľejné osvetlenie, ktoľé srĺ súčastbu stavby,,IBV
Miloslavov _ Vínna alej - II"

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podl'a $ ll7 ods'l zákonaé.5011976
Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších pľedpisov (stavebný zźlkon), na
základe žiadosti stavebníka : VIKINELA s.r.o', AlŽbetin Dvor 1859, 900 4Ż Miloslavov, lČo: ło oot
263 v zast. REALCONZULTING s.ľ'o., Brezová 348117, 900 23 Viniěné ovydanie stavebného
povolenia pre stavebné objekty: 

', 
so 07 NN pľípojĘ, so 08 Veľejné osvetlenie" na pozemkoch

parc. č. 426/110, 4Ż61508, 4261173, 426ĺ47l' 426/47Ż, 4261473, 4261474, 4261477, 426/478' 426148I,
4261482, 4261485, 4261486, 4Ż61489, 4261490, 426t493, 4Ż61494, 426ĺ497, 4261498, 426/499,
426ĺ500, 4261501, 4261502, 4Ż61503, 4261504, k'ú. Miloslavov, ktoľé sú súěasťou stavby ,,IBV
Miloslavov _ Vínna alej - II", podl'a $ 6l ods.l,4 stavebného zákona apodl'a $ l8 ods.3 zákona
č,'7ll1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnou
vyhláškou zač,atie stavebného konania o povolení predmetnej stavby dotknuým orgánom a všetkým
známym účastníkom stavebného konania.
Pozemky parc' č. 426147l, 426147Ż, 426/473, 4Ż6/474, 4Ż6/477, 4261478, 426/481, 4Ż6148Ż, 426/485,
4261486, 426/489, 4Ż61490, 426/493, 4261494, 426/497, 4Ż61498, 4Ż61499, 4261500, 4Ż6/50l,
4Ż61502, 426/503, 4Ż61504 vznikli odčlenením z pozemku parc. č' 4261110 (podľa GP č,. 42l2OI9 zo
dńa15.04'Ż019, oveľený Správou katastra Senec pod čj. Gl -755ĺz0l9 zo dňa O2'o5.Ż0l9).

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj.SÚ-
2648-2l97/20l9lKK zo dřla I7.04.2019, právoplatné dňa 20.05.20l9.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad podlä $ 61 ods.2 stavebného zttkona upúšt'a od miestneho zisťovania a ústneho

pojednávania, nakol'ko sťl mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatoěný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby.

V zmysle $ 6l ods. 3 stavebného zákona, dotknutí účastníci konania môŽu uplatniť svoje
námietky do 7 pľacovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa
nepľihliadne.

V zmysle $ 61 ods. 6 stavebného zźlkona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktoĘ môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektoý
zorgtnov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas' predĺzi stavebný úľad na jeho
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuý orgán v urěenej alebo predĺženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.

Do podk|adov 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' pľedloŽí jeho zástupca plnú moc s podpisom
toho úěastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať.

Obec Milo slavov

Naše číslo Vybavuje / Iinka
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OBEC MILOSLAVOV
900 42 Mit 181

Oznámenie sa doľučí:
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:

1. VIKINELA s.ľ.o.' Alžbetin Dvoľ l859, 900 42 Miloslavov
2. REALCONZULTING s.r.o., Brezová 348/17, 900 23 Viničné
3. Znźtmym anezntlmym účastníkom konania - právnickým afyzickým osobám, ktoých

vlastnícke alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov
a stavieb môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na úľadnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákonač,'7111967 Zb. o spľávnom konaní v zneni neskorších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doľuěenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení línĺovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , J. '7c zc14 oznámenie bolo zvesené dňa :

Peěiatka, podpis, obec MiloslavovP"ěiatka, podpis

ť
@Miloslavov 181

90042 Miloslavov
Dotknutým oľgĺÉQ:;00fr0ĺlig6Ę DIČ: 2020ó 6218Ż
l. okresný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Huľbanova 2l,go3 0l Senec
2. okľesný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova Ż1,9O3 0 l Senec
3. okresný úrad Senec, odbor CDaPK, Hurbanova 21,903 01 Senec
4. okresný úrad Senec' odbor krízového riadenia, Hurbanova 2I,903 0l Senec
5. oRÍIaZZ, Hasiěská 4,902 01 Pezinok
6. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vľakunská 29, 8Ż5 63 Bľatislava 21 l
7 ' Únia nevidiacich a slabozräkých Slovenska' Sekulská l,842 50 Bľatislava 4
8. Mv SĘ ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
9. BVS' a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
10. Západoslovenská distľibučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l
1 l. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
12' SVP,š.p',oZ Bľatislava, Správa vnútorných vôd Šamorín' Hlavná 47,g3l 01 Šamorín
l3. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8l7 62 Bľatislava
l 4. Slovenský n'đz te|esne postihnuých, Ševčenko v a 19, 85 l 0 1 Bľatislava
1 5. Kľajský pamiatkový úrad, Leškova 17 , 8 l l 04 Bratislava
16. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
17 . PROGRES-TS, s'r.o., Kosodrevinovä 44,82l 07 Bratislava
18. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3

19' TÜV sÜD, Slovakia s'r.o., Jašíkova6,82l03 Bratislava
20' Regionálne cest5i, a.s.' Čučoriedková 6,827 l2 Bratislava
Co: - stavebný úrad - spis

Na vedomie:
l ' VIKINELA s.ľ.o', Alžbetin Dvor l859, 900 42 Miloslavov _ nemá úěinky doručenia
2' REALCONZULTING s.r'o., Brezová 348/17 ,900 Ż3 Viničné - nemá úěinky doručenia


