
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

Vaša žiadosť zo dňa
20 04.2021

Naše číslo
SU-4477-3452/2021/Me

Vybavuje / linka 
Ing. Meršaková 

danica.mersakova@miloslavov.sk

Miloslavove 
04 06 2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú stavbu

Stavebník: Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 
361518, zastúpený na základe plnej moci JUDr. Szabolcs Hodosym, Krátka 2152/5, 929 01 
Dunajská Streda, ktorý delegoval plnú moc na firmu PÄTÁK, s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 01 
Senica, IČO: 362 670 31, zastúpenú Ing. Zuzanou Zlochovou, Rovensko 15, 905 01 Senica, 
podal dňa 20.04.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu objektov: 
„BAMiloslavov, Alžbetin dvor, Lesná, L228-437, VNK, TS, NNK“ na pozemkoch KNC 
pare. č. 480/5,436/1,432/2,432/1,414,274/1,274/10,410,412,430/2,431/17,431/18,409/1, 
185/94 katastrálne územie Miloslavov.

Obec Miloslavov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
podľa § 36 ods.l, 4 stavebného zákona a § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje verejnou vyhláškou 
začatie stavebného konania líniovej stavby

Názov stavby: BA Miloslavov, Alžbetin dvor, Lesná, L228-437, VNK, TS, NNK“

Miesto stavby: Miloslavov, Alžbetin Dvor, pare. č. KNC pare. č. 480/5,436/1,432/2,
432/1, 414, 274/1, 274/10, 410, 412, 430/2, 431/17, 431/18, 409/1, 
185/94 k. ú. Miloslavov

Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné konanie.

Účel stavby:
Účelom stavby je zabezpečenie plynulej distribúcie elektrickej energie odberateľom v 
požadovanom množstve a kvalite formou zakabelizovania predmetného úseku vzdušného 
distribučného rozvodu VN. Súčasťou stavby je aj súvisiaca náhrady jestv. stĺpovej TS novou 
kioskovou TS.
Popis stavby:
Navrhovaná TS bude osadená na voľnom zatrávnenom priestranstve medzi oplotením 
cintorína a chodníkom miestnej komunikácie, v blízkosti jestv. stĺpovej TS 0002-007. 
Navrhované káblové vedenie VN bude realizované v dvoch úsekoch.
Kábel prvého úseku bude napojený v blízkosti jestv. kioskovej TS 0002-004 na Kačínskej 
ulici na jestvujúci zemný kábel vedúci od podp. bodu č.l do jestv. kioskovej TS 0002-004, 
ktorý bude predtým z podp. bodu č.l odpojený. Od miesta napojenia kábel prekrižuje miestnu 
spevnenú komunikáciu a následne bude vedený v súbehu s touto komunikáciou smerom k 
navrhovanej kioskovej TS. Kábel bude v tomto úseku vedený v zelenom páse vedľa miestnej 
komunikácie, resp. vedľa chodníka. Bude bude zaústený do návrh, kioskovej TS.
Kábel druhého úseku bude napojený v navrhovanej TS. Po vyvedení z TS bude vedený v 
rámci ulice Športová v zelenom páse medzi chodníkom a oplotením. Pred vjazdom do areálu 



dočasného zberného dvora kábel prejde do zadlažbovaného chodníka v ktorom bude vedený 
až po jeho koniec. Následne bude vedený vedľa miestnej komunikácie Športovej ulice. Pred 
križovatkou s ulicou Nová kábel prejde do miestnej komunikácie, v ktorej bude vedený až po 
vyústenie na Miloslavskú ulicu (štátnu cestu 111/1054). Kábel pred vyústením na štátnu cestu 
odbočí do priestoru chodníka Miloslavskej ulice. Následne bude vedený v chodníku a po 
ukončení chodníka zelenom páse. Pred vjazdom na príjazdovú komunikáciu k domu č.717 
kábel prekrižuje štátnu cestu 111/1054. Ďalej bude vedený v zelenom páse medzi štátnou 
cestou a chodníkom až po miesto jestv. koncového podp. bodu VN vedenia. Tu bude 
navrhovaný kábel napojený na jestv. zemný kábel, vedúci do jestv. TS 0002-006, ktorý bude 
predtým z koncového podp. bodu odpojený.
V trase druhého úseku bude z navrhovanej TS vyvedený nový zemný káblový vývod NN, 
ktorý bude pripojený na jestv. vzdušné vedenie NN na ulici Nová.
Z navrhovanej TS bude zároveň realizované pripojenie jestvujúceho vzdušného a zemného 
distribučného rozvodu NN, pôvodne napojeného zo stĺpovej TS 0002-007. Napojenie bude 
realizované zemnými káblami, ktoré budú vedené v zelenom páse medzi chodníkom a 
oplotením smerom k jestv. stĺpovej TS 0002-007, kde budú napojené na jestv. zemné káble 
vedúce z TS 0002-007. Pred napojením budú jestvujúce káble odpojené z jestvujúcej stĺpovej 
TS 0002-007.
Doprava nového materiálu bude zabezpečená vozidlami dodávateľa stavby po štátnych 
cestách L, IL a III. triedy ako aj po miestnych komunikáciách. K doprave montážneho 
materiálu sa použijú vozidlá spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava.

Stavba sa bude realizovať dodávateľsky.

Vzhľadom k tomu, že pre stavbu bolo vydané dňa 08.07.2020 územné rozhodnutie č. SU-3612- 
4207/2020/Me, právoplatné dňa 14.08.2020, 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 dohode s referentkou stavebného 
úradu e-mailom.

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 najeho 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, mu^í sa 
v súlade s § 17 ods. 4 správneho poriadku sa preukázať písomným plnomocenstvom, 
podpis účastníka konania musí byť overený.

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 54) 
90042 Miloslavov

IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182

Milan B a ď a n s k 
starosta obce



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 .

08, JÚN 2021
Vyvesené dňa: Zvesené

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 
90042 Miloslavov 

IČO: 00 304 948 DIČ: 20206621

odtlačok úradnej pečiatky a 
oprávnenej osoby vyhlášku

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania :

1. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518 
(stavebník)

2. PÄTÁK, s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 362 670 31, Mgr. Rastislav Päták
3. Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica (splnomocnenec)

Všetkým známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - účastníkom podľa j? 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, Hurbanova 21, 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, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej 
správy, Hurbanova 21,903 01 Senec IČO: 00151866

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

5. Okresný úrad Senec, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21,903 01 Senec IČO: 
00151866

6. Okresný úrad Senec, Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Hurbanova
21, 903 01 Senec IČO: 00151866

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

8. Regionálne cesty Bratislava, a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 11 Pezinok



10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
11. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Pribinova 

2, 812 72 Bratislava IČO: 00151866
12. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
13. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518
14. SPP - Distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25 IČO: 35910739
15. BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava IČO: 35850370
16. Progres-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava IČO: 35 691 778
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava Karloveská 2, 

842 17 Bratislava
19. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 

IČO: 30845572
20. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava
21. OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Na vedomie: Obec Miloslavov


