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OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestĺe 181/1.900 42 Miloslavov

VEC : Oznámenie veľejnou vyhláškou o zač.atí stavebného konania o povolení stavebného
objektu: so.01 Komunilcĺcĺe a spevnené plochy, ktoľý je súčast'ou stavby ,, Techniclĺĺ
infľaštruktú ľa, obec Miloslavov, lokalita Rx' _l3 N,,

obec Miloslavov, ako príslušný špeciálny stavebný rirad pľe miestne a úěelové komunikácie
podlä $ l20 ods.l zákona č'.5017976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskoľších predpisov (stavebný zźlkon), podl'a $ 3a ods.4) zákona č,.135/196l Zb' o pozemných
komunikáciách vznení neskorších predpisov (cestný zźtkon), podl'a $ 2 písm'a) zttkona č)'41612001
Z.z. o prechode niektoých pôsobností z oľgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v
znení neskoľších pľedpisov, na základe žiadosti stavebníka: GRUNDER MILoSLAvoV 1, s.r.o.,
Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava' lČo: so 194968 (na zétklade Zm\uvy onájme
pozemkov zo dňa l3.0l.2020) vzast. Ing. otto Tokár, 900 42 Miloslavov 472, zo dňa l1.03.2020
o vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt: so.01 Komunikácie a spevnené plochy, ktoý
je súčasťou stavby ,, Technická infľaštruktura, obec Miloslavov, lokalita RZ_L3N", na pozemkoch
paľc. ě. : l48/l20,l48ll19,1481539, k. ú. Miloslavov, tunajší špeciálny stavebný úľad podl'a $ 61 ods.
l - 4 stavebného zákona apodl'a $ 18 ods.3 zákona ě.7lĺ1967 Zb.osprávnom konaní (správny
poriadok) v zneni neskorších predpisov, oznamuje zaěatie stavebného konania o povolení predmetnej
stavby verejnou vyhláškou, dotknuým orgánom a všetkým známym úěastníkom stavebného konania.

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

pod č. sÚ-ooolzot 9lKKzo dřn 14.02.2019, právoplatné dňa 25'03'Ż0I9.
Stavebný úľad podľa $ 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania aústneho

pojednávania, nakol'ko sú mu dobľe známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby.

Učastníci konania môžu svoje námietky v zmysle $ 61 ods'3 stavebného zákona uplatniť do 7
pľacovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietky
nepľihliadne.

Podl'a $ 61 ods. 6 dotknuté orgány oznźtmia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pľipomienky a námietky úěastníci konania. Ak niektoý z orgźlnov štátnej správy
potrebuje na riadne posúdenie dlhší ěas, predizi stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pľed jej
uplynutím' Ak dotknuý orgtn v urěenej alebo predlženej lehote neoznĺĺmi svoje stanovisko
k povolbvanej stavbe, má sa za to, Źe so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov srihlasí.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom rirade 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 úěastníka konania, ktory sa nechá zastupovať.

obec Mĺloslavov
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OBEC MILOSLAVOV
Radnĺčné námestie 181/1.900 42 Mĺloslavov

Oznámenie sa doľučí:
účastníkom konania verejnou vyhtáškou:

l. GRLINDER MILOSLAVOV l, s.ľ.o., Hviezdoslavovo námestie 15, 81l 02 Bľatislava
2. Ing. otto Tokár' 900 42 Miloslavov 472
3. Znźtmym aj neznámym právnickým aýzickým osobám, ktoých vlastnícke alebo iné práva

k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý stavebným
povolením pľiamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podlh $ 26 ods. 2
zákonač,.7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskoľších pľedpisov po dobu tíanĺ. Pósledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , /Z , {, b?4
Peěiatka, podpisQlec Miloslavov

i Yľjľ_ľ^estie t81/1 @' 90O4ZMiloslavov -
lČo: oogoł94s DIČ: Ü'f,66278z

oznámenie bolo zvesené dňa :

Peěiatka, podpis

Dotknufým oľgánom jednotlivo :

l' okľesný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova 2l,9o3 0l Senec2. okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 2I,go3 01 Senec3. ORÍIaZZ, Hasičská 4,902 0l Pezinok
4. I{YDROMELIORÁCIE,š'p., Vraku nská Ż9, 825 63 Bratislava 2 1 l5. Únia nevidiacich a slabozräkých Slovenska, s"t ut'Lĺ 1,842 50 Bratislava 46. MV sR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 5g,g03 0l Senec
7 ' Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o', Panenská 7, 81l 03 Bratislava
8. Západoslovenská distľibučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l9' SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 8Ż5 lg Bratislava
10. SVP,š.p.,oZ Bľatislava, Správa vnlitorných vôd Šamorín, Hlavná 47, g310l Šamorín
l 1. Slovak Telekom,a.s', Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
12. Slovenský zväz telesne postihnu{ých, Ševčenkova 19,85l 0l Bľatislava
13. IGajský pamiatkový úrad, LeškovaI7,8l1 04 Bratislava
14. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
l5. PROGRES-TS' s.r.o', Kosodrevinová 44, 82l 07 Bratislava
16. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3
Co: - stavebný úrad - spis

Na vedomie:
1. GRUNDER MILOSLAVOV l, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie l5, 8l l 02 Bratislava _ nemá

úěinky doruěenia
2. Ing. otto Tokár, 900 42 Miloslavov 472 _nemáúčinky doručenia


