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Vybavuje / linka
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podl'a rozdelbvníka
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Milan Bad'anský
starosta obce

VEC : oznámenie veľejnou vyhláškou o zač'atí stavebného konania o povolení stavebného objektu:
so.04 Rozvody l[N' ktoľý je súčast'ou stavby ,,Techniclcĺ infraštruktúľa, obec Miloslavov,
lokalita RZ l3N"

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad l.stupňa podl'a $ 117 ods'l zákonač,.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na zźtklade
žiadosti stavebníka : Zźryadoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČo: :6:6lstt,
v zastupení spoloěnosti GRUNDERMILOSLAVOV 1, s.ľ.o., Hviezdoslavovo námestie t5, 8l l 02 Bľatislava'
ICo: 50 l94 968 o vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt: so.04 Rozvody IrľN, ktoýje súčasťou
stavby ,,Technická infraštľuktura, obec Miloslavov, lokalita RZ_L3N, na pozemkoch paľc. č. t48ltt7,
148/118' l48/1l9,l48ll20'l48ll2|,l48/l2Ż,k.ú. Miloslavov, podlh $ 61 ods.1,4 stavebného ztlkonaa podl'a
$ 18 ods.3 zźlkona č,.7111967 Zb.osprávnom konaní (správny poriadok) vznení neskoľších pređpisov,
oznamuje verejnou vyhláškou zaěatie stavebného konania o povolení predmetnej stavby dotknuým orgánom
a všetkým známym úěastníkom stavebného konania.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj. SÚ-
606/2019 /I<K zo dř:'a I 4.0Ż.Ż0 19, pľávoplatné dřla Ż5 .03 .20 19 .

Dňom podania žiadosti bolo vo vecizaěaté stavebné konanie.
Stavebný úrad podľa $ 61 ods.2 stavebného zákona uprišťa od miestneho zisťovania aústneho

pojednávania, nakolko sú mu dobre známe pomery staveniska a Žiadosť poskytuje dostatoěný podklad pre
posúdenie navľhovanej stavby.

V zmysle $ 61 ods' 3 stavebného ztĺkona, dotknutí účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky do
7 pľacovných dní odo dňa doruěenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V zmysle $ 6l ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány oznźtmiasvoje stanoviská v rovnakej lehote,
v ktorej môžu uplatniť svoje pľipomienky a nĺámíetky účastníci konania. Ak niektoý z orgánov štátnej spľávy
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, pľedlži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pľed jej uplynutím. Ak
dotknuĘý oľgán v urěenej alebo pľedĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povolbvanej štavbe, má sa za
to, že so stavbou z hlädiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie ľozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod', streda: 08,00 _ l6,45 hod.
Ak sa niektoný z účastníkov konania nechá zastupovať, predloŽí jeho zástupca plnú moc s podpisom toho
účastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať.
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Oznámenie sa doručÍ :
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l. Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2' GRUNDER MILOSLAVOV l, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie l5, 8l l 02 Bratislava
4' Znźmym a neznámym účastníkom konania - právnickým aĘzickým osobám, ktoĘých vlastnícke

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

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2 zźlkona
é.7l/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov po dobu l5 dní. Posledný deň tejto lehotyje
dňom doruěenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umĺestnení líniovej stavby:

oznámenie bolovyvesenédňa :'fZ ( lczc oznámenie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpis
Obec Miloslavov

Radničné nlíĺnesti€ l81n (D
90042 Miloslavov

ooo304%8 DlČ:ŇŻflŕŕ,27s2

Pečiatka, podpis

Dotknudm oľgánom jednotlivo :

1. okresný úrad Senec, odbor SoŽP Senec' Huľbanova 2ĺ,903 0l Senec
2. okľesný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova Żl , 903 0 l Senec
3. ORIIaZZ, Hasičská 4,902 01 Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vraku nská 29, 825 63 Bratislava 2 l 1

5. MV sR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
6. Agilita vodárenská spoloěnosť, s.r.o., Panenská 7, 8l1 03 Bratislava
7 . Západoslovenská distribuěná, a.s', Čulenova 6,816 47 Bratislava 1

8. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
9. SVP,š.p',oZ Bľatislava' Spľáva vnútoľných vôd Šamoľín, Hlavná 47 ,93l 0l Šamoľín
l0. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8l'7 62 Bľatislava
1 1 . Kĺajský pamiatkový úrad, Leškova 17 ,81 1 04 Bratislava
12. R.lJl/Z, RuŽinovská 8, 820 09 Bratislava
13. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 82l 07 Bratislava
14. MOSRASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava
15. TÜv SÜD, Slovakia s.r.o., Jašíkova 6,82l03 Bľatislava

Co: stavebný úrad _ spis

Na vedomie:
l. Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - nemá účinky doruěenia
2. GRUNDER MILOSLAVOV l, s.r'o., Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava - nemá úěinky

doručenia


