
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Vaša žiadost'zo dňa
23.10.2019

Naše číslo
4309-
8736120t9/KK

Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

podl'a ľozdel'ovníka

Miesto a dátum
Miloslavov 20.11.2019

Milan Bad'anský

VEC : oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania o povolení stavebného
objektu: so.06 Komunikácie a spevnené plochy, ktoľý je súčasťou stavby,, Bytový dom HRON
35,,

obec Miloslavov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
podl'a $ l20 ods.| zákona č,.5011976 Zb' oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku vznení
neskorších predpisov (stavebný zttkon), podl'a $ 3a ods.4) zźtkona č,.1351196l Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), podl'a $ 2 písm.a) ztĺkona č;416D001
Z'z. o prechode niektoých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie űzemné celky v
znení neskoľších predpisov' na zźklade žiadosti stavebníka: JV-REVIZ s.r.o. Bellova 108/2061, 831
01 Bratislava, IČo: 46 0318Ż1 ( na základe Nájomnej zmluvy zo dňa Ż7.1l.2)l8), vzast. DJ
engineering s.r'o., Kľajná' 23, 900 42 Dunajská Lużná, zo dňa Ż3.10.2019 ovydanie stavebného
povolenia pľe stavebný objekt: 50.06 Komunikácie a spevnené plochy, ktoĘý je súčasťou stavby ,,
Býový dom HRON 35", na pozemkoch parc. č. : l35l3,135/163,1351164, k. ú' Miloslavov, tunajší
špeciálny stavebný úrad podl'a $ 6l ods. 1 - 4 stavebného zákona a podl'a $ 18 ods'3 zźlkonač,.7111967
Zb'o správnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskoľších predpisov, oznamuje zaěatie stavebného
konania o povolení pľedmetnej stavby veľejnou vyhláškou, dotknuĘým orgánom a všetkým znźtmym
účastníkom stavebného konania.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci začaté stavebné konanie'
Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce Miloslavov

pod ě. su-2486lŻo19/KK zo dňa 27.O2.Ż01g,pnĺvoplatně dřn Ż|.03.2019.
Stavebný úrad podl'a $ 6l ods.2 stavebného ztĺkona upúšťa od miestneho zisťovania aústneho

pojednávania' nakol'ko sú mu dobre známe pomeľy staveniska a žiadosť poskytuje dostatoěný podklad
pľe posúdenie navrhovanej stavby.

Učastníci konania môŽu svoje námietky vzmysle $ 6l ods.3 stavebného zákona uplatniť do 7
pľacovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietky
neprihliadne.

Podl'a $ 6l ods. 6 dotknuté orgány ozntlmia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky úěastníci konania. Ak niektoý z orgánov štátnej správy
potľebuje na riadne posúdenie dlhší čas' predizi stavebný úrad na jeho Žiaäosť lehotu p'éo ;".;
uplynutím. Ak dotknuý orgán v uľčenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanoviskó
k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hlädiska ním sledovaných záujmov súhlasí'

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnut' na stavebnom úľade 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, ktoľý sa nechá zastupovať.

Obec Miloslavov
,:' ľ.lÍiloslav.ov 1B1 e)_ 90Ü4ŻIłIi!oslavov
tČo: oo 3Mg48 DlČ:2020662182

staľosta obce



OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

oznámenie sa doľučí :

účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l. JV-REVIZ s.ľ.o. Bellova1081206l,831 01 Bratislava
2' DJ engineering s.r.o'' Kľajná 23,900 42 Dunajská Lużntl
3. Známym aj neznámym právnickým afyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné pľáva

k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môŽu byť stavebným
povolením priamo dotknuté

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

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa 
'2 

r, //, b lf oznámenie bolo zvesené dňa :

Peěiatka, podpis obec MiIosląygyPečiatka, podpis

t NÍiloslav.ov 181 (^
7- 9a04? tvĺilosIavo,, -

Dotknutým""*l'.?;10"ÍľÍ.?'+gDIČ:2020662L82
1. okresný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova Ż1,go3 01 Senec
2. okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Huľbanova Żl,903 01 Senec
3' okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21,903 0l Senec
4. oRHaZZ, Hasičská 4,90Ż 01 Pezinok
5. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
6. Únia nevidiacich a slabozräkých Slovenska, Sekulská l,84Ż 50 Bratislava 4
7. MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59, 903 0l Senec
8. BVS' a.s., Pľešovská 48,8Ż6 46 Bľatislava
9. Západoslovenská distribuěná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l
l0. SPP _ distľibúcia, a.s', Mlynské Nivy 44lb' 825 19 Bratislava
l l . SVP,š'p.,oZ Bľatislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Hlavná 47 , g31 01 Šamorín
12' Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62Bratis|ava
l3. Slovenský zväz telesnepostihnuých, Ševěenkova 79,85 l 0 l Bratislava
14. Kľajský pamiatkový rirad, Leškova 1,7 ,8l 1 04 Bratislava
15. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
16' PROGRES-TS, s.ľ.o', Kosodrevinová 44, 8Ż1 07 Bratislava
17. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

18' TÜv SÜD, Slovakia s.r'o.' Jašíkova 6,82l03 Bratislava
l9' MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná '79619,gŻl0l Piešťany
20' MV SR, odboľ telekomunikácií, PribinovaŻ,8lŻ 72 Bratislava
2l ' Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 81 l 03 Bľatislava

Co: - stavebný úrad - spis

Na vedomie:
1 . JV-REVIZ s.ľ.o. Bellov a 10812061 , 83 1 0l Bratislava - nemá ričinky doručenia
2. DJ engineeľing s.r.o., Kľajná 23,900 42 Dunajská Lużná- nemá účinky doručenia


