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Milan Bad'anský
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VEC : oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a
miestneho zist'ovania

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úľad l.stupňa podl'a $ ll7 ods.1 zákonač15011976Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znęní nęskorších predpisov (stavebný zákon) na
zźtklade návrhu zo dřla 05.Ol.ŻOŻl, navrhovatel'a'. Západoslovenská distribučná a.s', Čulenova6,816
47 Bratislava' IČo:36361 5l8 vzast. LZ-STAV s.r.o., AlŽbetin Dvor 705,900 42 Miloslavov
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,rMiloslavov, ľozšíľenie rozvodu VN", na pozemkoch
paľc. č. 133/557,1331457,133/3,133/502, k.ú. Mĺloslavov a na pozemkoch parc. č. 958/1' 958/19'
1060,1056120, k. ú. Nové Košaľĺská, tunajší stavebný úrad podl'a $ 36 ods.l stavebného zákona
apodl'a $ l8 ods'3 zákonač,.7111967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších
predpisov, oznamuje zač,atie űzemného konania o umiestnení predmetnej stavby verejnou vyhláškou
dotknuým orgánom a účastníkom konania.

obiektová skladba :

SO.01 Rozvod VN
PS.0 1 Transformovňa 2Żl 0,42 kv

Dňom podania návľhu bolo zač,até űzęmné konanie.
Nakol'ko je pľe územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na zźlk|ade ktorej je moŽné

návľh posúdiť' stavebný úrad podlä $ 36 ods. 2 stavebnélro zákona uprišťa od úrstneho konania
a miestneho zisťovania'

Úěastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pľacovných dní odo dňa
doľučenia tohto oznámenia, na neskoľšie podané námietky sa neprihliadne.

Podl'a $ 36 ods.3 dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote' v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektoý z orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas' stavebný úrad najeho Žiadosť určenú lehotu predjej uplynutím
primerane pľedlŽi. Ak dotknuý orgán' ktoĘý bol vyrozumený o zač'atí územného konania neoznámi
v uľčenej alebo pľedlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe' má sa za to, że so stavbou
z hlädiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pľipomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úľade v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod., streda: 08,00 _ 16,45 hod'

Ak sa niektoý z účastníkov konania nęchá zastupovať, predloŽí jeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať.

Obec Miloslavor., /

ť

lČc: oo 3M 948 DIČ:2O2IJ662182



OBBC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1.900 42 Miloslavov

Oznámenie sa doľučĺ:
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1/Zźryadoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6' 816 47 Bratislava
2lLZ-STAv s.r.o., Alžbetin Dvoľ 705,900 42 Miloslavov
3l Známym aj neznámym právnickým a fozickým osobám 

' 
ktoných vlastnícke alebo iné práva

k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu byť územným
rozhodnutím priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podlä $ 26 ods. 2
zźlkonač,'7l11967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doruěenia.

Potvrdenie oznámenia konanĺa veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa 'll " t Lc L1 oznámenie bolo zvesené dňa :

Ołlec Miloslavov
Pečiatka, podpis 1 ll'adlli'jné nánlestie 'Ls1l'l 

@ Pęčiatka, podpis
9a04Ż.|niioslavov

/ lČc, 00 304 948 DIČ:2020562i82

Toto oznámenie o umiestnení stavby má povahu veľejnej vyhlášky a musí byt'vyvesené po dobu
15 dní na úľadnei tabuli obce Dunaiská Lužná. Posledný deň vyveseniaje dňom doručenia.
Po ukončení yÚvesnei lehotv žĺadame o vľátenie tohto oznámenia na tunaiší úľad s wznačením
dobv wvesenia a zvesenia.

l. obec DunajskáLuŹná, JánošíkovskźL46617,900 4Ż Dunajská Lużná

Dotknufým oľgánom jednotlĺvo :
l. okresný úrad Senec' odbor SoŽP Senec, Hurbanova 21,903 0l Senec
2' okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odboľ, Huľbanova Żl,903 0l Senec
3 ' okresný úľad Senec, odbor CDaPK, Huľbanova 21,903 0l Senec
4' oRHaZZ, Hasičská 4,90Ż 0l Pezinok
5. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská29,8Ż5 63 Bratislava 2l l
6. BVS, a.s., Prešovská 48,826 46 Bľatislava
7 . Západoslovenská distribučná, a.s.' Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava l
8. SPP - distribúcia, a.s', Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
9' SVP,š.p.,oZ Bratislava' Spľávavnútoľných vôd Šamoľín, Hlavná 47,g3l 0l Šamorín
l0. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská Ż8,8l7 62 Bľatislava
1 1. Kľajský pamiatkový úrad, Leškova 17,8l l 04 Bratislava
12. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bľatislava
l3. PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodrevinovtl 44, 8Ż1 07 Bratislava
14. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava3
l5. Regionálne cesý, a.S', Čučoriedková6,827 12 Bľatislava
16. Urad Bratislavského samosprávneho kľaja, Sabinovská l6, P.o.BoX l06, 820 05 Bratislava
17. MICHLOVSKÝ' spol. s r.o., Letná 79619,g21 0l Piešt'any
l8. MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova2,8lŻ 72 Bratislava
l9. SITEL s'ľ'o.' Kopčianska 18, 851 0l Bratislava
Co: - stavebný úrad - spis
Na vedomie:

l . Západoslovenská distribučná a's., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava - nemá účinky doručenia
2. LZ-STAV s'r.o., Alžbetin Dvor 705, 900 42 Miloslavov _ nemá účinky doručenia


