
OBEC MILOSLAVOV
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Vaša žiadost'zo dňa
04.06'Ż020

Naše číslo
3982-
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Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

podlh ľozdelbvníka

Miesto a dátum
Miloslavov 24.06.2020

Milan Bad'anský
starosta obce

VEC : Oznámenie veľejnou vyhláškou o zač,atí stavebného konania o povolení stavebného objektu: So.
05 Rozvody NN, Ps.01 - Úprava TS, ktoľý je súčast'ou stavby ,,Technĺcká infľaštľuktúľa,
lokalita RZ l8ilI*

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úľad l.stupňa podlä $ 117 ods.l zźlkona č,.5011976 Zb'
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších pľedpisov (stavebný zákon), na základe
Žiadosti stavebníka: Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bľatislava' IČo: 3636l5l8,
vzastúpení R development s.r'o., Haanova 12,851 04 Bratislava, IČo: 47085 8l9, ovydanie stavebného
povolenia pre stavebný objekt: so.05 Rozvody i\ĺN a prevádzkov'ý súboľ PS.01 - Úp.aoa TS 2x630 kVA,
ktoľé sú súčasťou stavby 

',Technická infraštľuktúra obec Miloslavov' lokalita RZ_!&AI'*' na pozemkoch parc.
č. 133/1' l33l3,133146s't33/466,l33l467,l33l476,I34,13113,l2l,26/51331457,133lss7'k.ú. Miloslavov,
(novovzniknuté paľcely podl'a GP ě. 66lŻ018 zo dńa 18.6.2018, overený okresným űradom Senec,
katastľálnym odborom, pod č. i' 1306l18 zo dňa 19'07.z0l8), podl'a $ 6l ods.1,4 stavebného zźlkona a podl'a

$ l8 ods.3 zákona č,'7111967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov,
oznamuje veľejnou vyhláškou začatie stavebného konania o povolení predmetnej stavby dotknuým orgánom
a všetkým známym účastníkom stavebného konania.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod čj.SÚ-550-
4l88lŻ0l9lKK zo dňa 16'07.Ż019, právop|atné dňa l9.08.20l9.

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

pojednávania, nakolko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posridenie navrhovanej stavby.

V zmysle $ 6l ods. 3 stavebného zákona, dotknutí ričastníci konania môžu uplatniť svoje námietky do
7 pľacovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V zmysle $ 6l ods. 6 stavebného zákonadotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v ľovnakej lehote,
v ktorej môžu uplatniť svoje pľipomienky a námietky účastníci konania. Ak niektoý z orgánov štátnej správy
potrebuje na riadne posridenie dlhší čas' pľedlŽi stavebný úrad najeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak
dotknĘ orgán v určenej alebo pľedíženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povolbvanej stavbe, má sa za
to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stľánkové dni : pondelok: 08'00 - 16,45 hod., streda: 08,00 - 16,45 hod.
Ak sa niektoý z úěastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc S podpisom toho
účastníka konania' ktoqý sa nechá zastupovať.
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oznámenie sa doľučí:
účastníkom konania verejnou vyhláškou:
l. Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 8|6 47 Bratislava
2. R development s.r.o., Haanova 1Ż,85l 04 Bratislava
3. Známym aneznttmym účastníkom konania _ pľávnickým afyzickým osobám, ktoých vlastnícke

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vľátane 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. Ż zźtkona
ě.7l/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších pľedpisov po dobu 15 dní' Posledný deň tejto lehoĘ je
dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , ,ĺ ,7. 7ĐZ. oznámenie bolo zvesené dňa
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Dotknutým oľgánom jednotlivo :

l' okresný úľad Senec, odbor SoŽP Senec, Huľbanova 2|,903 0l Senec
Ż. okresný úrad Senec' pozemkový a lesný odboľ, Huľbanova 2l,903 0l Senec
3. oRHaZZ, Hasičská 4'902 0l Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE, š.p., VrakunskáŻ9, 825 63 Bratislava 21 1

5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1

6. SPP - distribúcia' a.s', Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
7 ' Slovak Telekom,a's., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova |'7,8l l 04 Bratislava
9' RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bľatislava
l0. PROGRES-TS, s.r'o., Kosodľevinová 44, 8Ż1 07 Bratislava
I l. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. Agilita vodáręnská spoločnosť s.ľ.o., Panenská 7, 8l l 03 Bratislava
13' TÜV SÜD, Slovakia s.r.o', Jašíkova 6,82l03 Bratislava

Co: stavebný űrad_ spis

Na vedomie:
l.Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6' 816 47 Bľatislava - nemá účinky doľučenia
2. R development S.r.o., Haanova l2, 85l 04 Bratislava - nemá účinky doľučenia


