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Vaša žiadosť zo dňa 
24.04.2020

Na5e číslo
SU-3700-3333/2020/Me
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Ing. Meršaková 
0905/724 185 

danica.mersakova@miloslavov.sk

Miloslavove 
11.05.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú stavbu objektov SO-04 NN prípojky 
a SO-05 verejné osvetlenie v rámci stavby „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu 
RZ-10 Miloslavov“ verejnou vyhláškou bez miestneho zisťovania a ústneho konania

Stavebník: WERTIKA s.r.o., Agátová 1, 844 27 Bratislava IČO: 35 843 080, zastúpený na 
základe plnej moci firmou DJ engineering, s.r.o., Darina Marunová, Krajná 23, 900 42 
Dunajská Lužná, podal dňa 24.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú 
stavbu objektov:

SO-04 NN prípojky
SO-05 Verejné osvetlenie

v rámci stavby „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu RZ-10 Miloslavov“ na 
pozemku pare. č. 436/2, 480/466,-283,-82,-83,-804 až -810, -812,-816,-817,-820 až -861,-868 
až -877„-882,-883,-884,-888,-890,-891,-902 až -911,-917,-919,-948 katastrálne územie 
Miloslavov.

Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné konanie.

Účel stavby:
Stavbou bude vybudovanie energetických NN prípojok v novej obytnej zóne a osvetlenie 
novovzniknutých komunikácií novým rozvodom verejného osvetlenia.

Stavba sa bude realizovať dodávateľsky.

Vzhľadom k tomu, že pre stavbu je vydané územné rozhodnutie č. SU-4576-9069/2019/Me, 
právoplatné dňa 17.02.2020, podaná žiadosť s priloženými dokladmi poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery na 
pozemkoch budúcej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad v rámci 
snahy o hospodárne konanie upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Obec Miloslavov, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
oznamuje všetkým známym účastníkom začatie stavebného konania v súlade s 
ustanovením § 61 ods. 1, 2 a 4 stavebného zákona.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v stránkové 
dni počas stránkových dní v pondelok a v stredu od 8.00 - 16.45 hod., s obednou prestávkou od 
12.00-13.00, vzhľadom na opatrenia po predchádzajúcej telefonickej dohode s pracovníčkou 
stavebného úradu, na mobilnom Čísle 0905/724 185.



Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní, inak sa 
na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené alebo 
v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. V rovnakej 
lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak 
dotknutý orgán v určenej alebo v predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe 
neoznámi podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v tomto stavebnom konaní zastupovať, musí sa 
v súlade s § 17 ods. 4 správneho poriadku sa preukázať písomným plnomocenstvom, pričom 
podpis účastníka konania musí byť overený.

Obec Miloslavov 
Radničné námestie 181/1 (g) 
900 42 Miloslavov

Milan Baďanský 
starosta obce

IČO. 00 304 948 DIČ: 2020662182

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona 
musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Miloslavov najmenej 15 dní pred uplynutím 
lehoty podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona .

13. máj 2020
Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

ObecObec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 
90042 Miloslavov

IČO: 00 304 948 DIČ: 20206621

odtlačok úradnej pečiatky a
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania :

1. WERTIKA s.r.o., Agátová 1, 844 27 Bratislava IČO: 35 843 080 (navrhovateľ)
2. DJ engineering, s.r.o., Darina Marunová, Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná 

(splnomocnenec) IČO:47924799
3. Všetkým známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - účastníkom pod ľa 

§ 59 stavebného zákona, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť umiestnením líniovej 
stavby priamo dotknuté



Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva, Hurbanova21, 903 01 Senec IČO: 00151866

2. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OPak, Hurbanova 21, 
903 01 Senec IČO: 00151866

3. Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec IČO: 
00151866

4. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, 903 01 
Senec

5. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
6. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518
7. SPP - Distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25 IČO: 35910739
8. BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava IČO: 35850370


