
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov 

Vaša žiadosť zo dňa
28.07.2021

Naše čislo
SU-5819-8422/2021/Me

Vybavuje / linka
Ing Meršaková

danica.mersakova@miloslavov.sk

V Miloslavove
16.08.2021

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania bez nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním verejnou vyhláškou

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podľa § 117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),

na základe návrhu navrhovateľa : Mgr. Ing. Peter Špeťko, PhD., Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava

v zastúpení:
Ing. Pavol Špeťko, Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava 
Silvia Gyurcsiová, Hálova 20, 851 01 Bratislava

ktorý podal dňa 28.07.2021 na stavebný úrad Obec Miloslavov návrh na vydanie stavebného povolenia pre 
líniovú stavbu „Trasa NN káblovej prípojky“ v katastrálnom území Miloslavov, na tunajší stavebný úrad 
podľa § 61 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

Názov stavby: „Trasa NN káblovej prípojky“

miesto stavby: Miloslavov, Alžbetin Dvor parc.č. KNC 477/1, 501/5, KNE 507, 502, k. ú.
Miloslavov, bod napojenia KNC p.č. 503/2 k. ú. Miloslavov

druh stavby: inžinierska líniová stavba podľa §43a, ods. 3. stavebného zákona

Umiestnenie stavby a popis stavby:
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. SU-3940-2440-2021-Me zo dňa 17.06.2021.
Stavba sa umiestňuje podľa dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie spracovanej EL.P.M., s.r.o., 
Vlčanská 6789/6A, Šaľa 927 01, IČO: 36 815 535, zodpovedný projektant Peter Karas, elektrotechnik 
špecialista, 172 INA 1998 EZ P A, B E2.

Spôsob výstavby:
Stavba sa bude realizovať dodávateľsky, dodávateľ sa určí vo výberovom konaní.

Záujmové územie pre plánovanú NN prípojku sa nachádza v katastri obci Miloslavov na severovýchodnom 
okraji miestnej časti Alžbetin Dvor, v rozsahu plochy ohraničenej parcelami 503/2, 501/7,-6,-8 a 500/229,-90,- 
65,-5 k. ú. Miloslavov a na ostatných parcelách 507, 477/1, 502, 501/5, 503/2 k. ú. Miloslavov bude vedená 
NN prípojka a jej napojovací bod.

Technické riešenie elektrickej káblovej prípojky:
Elektrická káblová prípojka bude riešená z existujúcej skrine SR č.2026001 v káblovej ryhe do navrhovaného 
elektromerového rozvádzača RE. Z uvedenej skrine SR bude napojený rozvádzač RE.
Rozvádzač RE bude osadený elektromerom pre priame jednotarifné, trojfázové meranie a nachádzať sa bude 
na verejno-prístupnom mieste, pri trafostanici č.0002-011. Z RE bude káblom NAYY-J 4x25 napojený 
navrhovaný rozvádzač R objektu, ktorý nie je predmetom tohto projektu.
Technické parametre navrhovaných elektrických zariadení sú špecifikované na výkrese č.: E-01,02,03.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. Nakoľko je pre územie spracovaná územnoplánovacia 
dokumentácia, na základe ktorej je možné návrh na vydanie územného rozhodnutia posúdiť, stavebný úrad
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podľa § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania. Plošné, kapacitné bilancie a koncepcia 
navrhovanej stavby sú v súlade s regulatívmi územného plánu.

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa 
účastníci konania upozorňujú, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Dotknuté orgány oznámia 
svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného 
konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť 
určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí 
stavebného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pre stavebné konanie možno nahliadnuť prostredníctvom emailovej a telefonickej komunikácie 
počas stránkových hodín v dňoch pondelok a streda 8,00 -16,45 hod. (12,00 - 13,00 hod. obedná prestávka).

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
IGciniá.é ,, , ;,,-mi., ifjl/j 

-'V M i ! ’ f, y o y
IČO: 00 102Qŕ-6?182

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 určenej podľa § 61 
odseku 3 stavebného zákona.

18. AUG. 2021
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: ........................

Obec Miloslavov
IWniôV námestie 181/1 
90f ? 42 M i I o s 1 a vo v 

IČO: 00 Ml Q4S Lllč: 2020662181

odtlačok úradnej peč^^Hu podpis 
oprávnenej osoby vyhlSFii zverejniť

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania :
Mgr. Ing. Peter Špeťko, PhD., Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava
Ing. Pavol Špeťko, Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava
Silvia Gyurcsiová, Hálova20, 851 01 Bratislava (splnomocnenec)
EL.P.M., s.r.o., Peter Karas, Vlčanská 6789/6A, Šaľa 927 01, IČO: 36 815 535 (projektant) 
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- Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastníkom podľa
§ 36 ods. 4 stavebného zákona, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť umiestnením líniovej stavby priamo 
dotknuté.

Dotknuté orgány a organizácie :
Okresný úrad Senec - odbor ŽP, IČO: 00151866
Okresný úrad Senec - odbor CDaPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO: 00151866
BVS,a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, 811 46 Bratislava 1, IČO: 36361518
SPP-distribúcia,a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
HYDROMELIORÁCIE,š.p„ Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839
Okresné riaditeľstvo PZ. Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec
Regionálne cesty Bratislava, a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
Úrad bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, SR, IČO: 17335345

Co:
Stavebný úrad - spis
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