
OBEC MTLOSLAVOV
Radničné námestie 181 ,900 42 Miloslavov

Miesto a dátum
Miloslavov 29.06.2020

VEC : Oznámenie verejnou vyhláškou o zač,atí stavebného konania o povolení stavebných
objektov so.06 - PľípojĘ i\ĺN' So.07 - Veľejné osvetlenie, ktoľé sú súčast'ou stavby ,,Technická
in fraštľu ktrĺ ľa o bec Miloslavov, lokalita RZ- 1 8/II*

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad l.stupňa podl'a $ 1l7 ods.l zákonač,.50l1976
Zb. o űzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľších predpisov (stavebný zákon)' na
zźtkladę žiadosti stavebníka: Rdevelopments.r.o., Haanova 12,85l 04 Bratislava, IČo: 47085 8l9
(na ztklade Nájomnej zmluvy zo dňa 01.0l.2020) vzast. Pozemné stavby TTK s'ľ'o., 900 42
Miloslavov 472 _ Ing. otto Tokáľ, o vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty: ,, so.06 -
Pľípojky NN' so.07 - Veľejné osvetlenie" na pozemkoch parc. ě. 133ĺl, 133/461, 133/462,,
133/463, 133/464, 1331465, 133/466, 133/467, 133/470, 133t47I, 133t472, 133t473, 133/474,
1331475, 1331476, 1331477, 133/478, 133/479, 133/480, 133t481, 133t482, 133/483, 133t484,
133/485, 133/486, 133/487, 133/488, 133t489, 133t490, 133t491, 133t492, 133/493, 133t494,
l33/49s,133/496,133/497' 1331498, k.ú. Miloslavov' ( novovzniknuté parcely podl'a GP č,. 66lŻ018
zo dňa l8'6.20l8, overený okľesným úradom Senec, katastrálnym odborom, pod č. i. 1306118 zo dňa
19.01.2018), ktoľé sú súčasťou stavby ,,Technická infraštruktúľa obec Miloslavov, lokalita RZ_!8{I*,
podl'a $ 6l ods.l'4 stavebného zákona apodl'a $ 18 ods.3 zákonač,.7111967 Zb.osprávnom konaní
(správny poľiadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnou vyhláškou zač,atie stavebného
konania o povolení predmetnej stavby dotknuým orgánom a všetkým známym účastníkom
stavebného konania.

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby' vydané obcou Miloslavov pod čj. SÚ_
5 50-4 1 88lŻ01 9 lKK zo dř.a l 6.07 .Ż0 19, právoplatné dňa l 9.08.20 l 9.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci zač,até stavebné konanie.
Stavebný úrad podl'a $ 6l ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho

pojednávania, nakolk'o sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatoěný podklad
pre posúdenie navľhovanej stavby.

Vzmysle $ 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 zákona dotknuté orgány oznźtmia svoje stanoviská v ľovnakej
lehote, v ktorej môŽu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektoý
z oľgánov štátnej správy potľebuje na ľiadne posúdenie dlhší čas, predĺzi stavebný rirad na jeho
žiadosť lehotu pľed jej uplynutím. Ak dotknuý orgán v určenej alebo prediŽenej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, Že so stavbou z hlädiska ním sledovaných
zźtujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavovę
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 ričastníka konania' ktoý sa nechá zastupovať.

Vaša žiadost'zo dňa
04.06.2020

Naše číslo
3980-486 t /202O/KK

Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

podl'a rozdel'ovníka

Milan Bad'anský
starosta obce

Obec Miloslavov
Radnibé námeetie 18ll1 @wĄ2Miloslavov

IČo 00 3o4 9,tl8 DlČ:2ÜĐű21E2



OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1.900 42 Miloslavov

oznámenie sa doručĺ :
účastníkom konania veĘnou vyhláškou:

l. R development s.ľ.o., Haanova lŻ,85l 04 Bratislava
2. Pozemné stavby TTK s.r'o., 900 42 Miloslavov 472 -Ing. otto Tokár
3. Známym a neznámym účastníkom konania - pľávnickým a Ęzickým osobám, ktoých

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

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
ztlkonač,.7|l|967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , "( ,"ĺ . 79?-e oznámenie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podpis Pečiatka' podpis

Dotknutým oľgánom
l.
2.
J.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
CO:

Okresný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova Żl,9o3 01 Senec
okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odboľ, Hurbanova Ż|,903 0l Senec
oRÍLaZZ, Hasičská 4,90Ż 0l Pezinok
HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská 29, 8Ż5 63 Bratislava 2l1
Únia nevidiacich a slabozrákých Slovenska, Sekulská l,842 50 Bratislava 4
MV SR' ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 0l Senec
Západoslovenská distľibuěná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava l
SPP - distľibűcia' a.s., Mlynské Nivy 44lb' 8Ż5 19 Bratislava
Slovak Telekom,a.s', Bajkalská 28, 8l 7 62 Bratislava
S lovenský zv áz telesne postihnuých, Ševčenkov a 19, 85 1 0 l Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Leškova 77 ,8l l 04 Bratislava
RUVZ, RuŽinovská 8, 820 09 Bratislava
PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodrevinová 44, 8Żl 07 Bratislava
MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

- stavebný úľad _ spis

Na vedomie:
l. R development S.r.o., Haanova l2, 85l 04 Bratislava _ nemá účinky doručenia
2. Pozemné stavby TTK s.r.o., 900 42 Miloslavov 47Ż _ Ing. otto Tokáľ - nemá účinky

doľučenia


