
OBEC  M  I L O S L  A  V O V

Radničné  nái'nestie  181/1,  900  42  Miloslavov

Vaša  žiadosť  zo dňa

20.]0.2021

Naše  číslo

SU-5770-1  1640/202  l/Me

Vybavuje  / linka

Ing.  Meršaková

danica.inersakovaômi]oslavov.sk

V Miloslavove

19.11.2021

VERE  JNÁ  VYHLÁ  Š KA

Vec:  Oznáinenie  o začatí  stavebného  konania  vo  veci  zmeny  dokončenej  stavby

bez  ústneho  pojednávania  spojeného  s miestnym  zisťovaním

Stavebník:  Ján  Polák  a Monika  Po}áková,  029 64 0ravská  Jasenica  387 podal  dňa

2010.2021  návrh  na vydanie  stavebného  povolenia  na zmenu  dokončenej  stavby,,Prestavba  a

prístavba  chaty"  na pozemku  parc.  č. 187/13,14  v k. ú.  Miloslavov  vzmysle  zákona  č.

50/1976  Zb.  e) 58 a 139b,  ods. (5).

Uvedeným  dňom  bolo  začaté  stavebné  konanie.

V súčasnosti  sa na pozernku  nachádza  záhradná  chata.  Prístavba  a prestavba  zahtňa  búracie

práce  na juhozápadnej  strane  existujúcej  chaty  a jej  rozšírenie  a zmenu  dispozície  v rozsahu

všetkých  troch  podlaží  -  suterénu,  I.NP  a podkrovia.

Odstránenie  okeru'iých  a dverných  konštrukcií,  krovu,  čast'  nosných  stien  a priečok,  d'alej

stropu  a podláh,  odstránenie  kornína  a zábradlia.

*  Prístavba  a prestavba  predstavuje  nové  umiestnenie  niektorých  okenných  otvorov,

zväčšenie  zastavanej  plochy  z 32,00  rn2  na 63,22  m2.

*  Výška  zrekonštniovanej  chaty  bude  v najvyššom  bode  +7,325  m a výška  podlahy

@ Plánovaná  pďstavba  bude  napojená  na rozvod  elektňny  azdroj  tepla  pôvodného

objektu.

Druh  pozemku  p. č. 187/13,14  podl'a  LV  570:

Kapacitné  údaje:

zastavaná  plocha  prístavba

zastavaná  plocha  spolu

výška  šikmej  strechy  v najvyššom  bode  od  +O,OOO:

sklon  strechy:

koeficient  zastavanosti:

zastavané  plochy  a nádvoňa

31,22  m2

63,22  m2

+7,325  m

45 o

0,19

Jej umiestnenie  sa navrhuje  takto:

(vzdialenost'  navrhovanej  stavby  - všetky  pozemky  sú v k. ú. Miloslavov):

- od  hranice  pozemku  parc.  č. 187/29  (cesty)  12,740  m

- ostatné  vzdialenosti  od susedných  pozemkov  sa nemenia

Stavba bude realizovaná  svoipomocou,  pod odbomým  vederffm:
Ing.  Ondrej  Sova,  Rumančekova  22, 821 01 Bratislava,  ev. č. 06608*10*

Ing.  Peter  Neilinger,  Verkoblahovská  cesta  69/27,  929  01 Dunajská  Streda
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Obec  Miloslavov,  stavebný  úrad  príslušný  podra  g117  ods.  l Zák.  č. 50/1976  Zb. o

územnom plánovai'ff  a stavebnoi'n  poriadku (stavebný zákon) podra S, 2 písin. e) a fi 4 zákona
č. 416/2001  Z. z. o prechode  niektorých  pôsobnosti  z orgánov  štátnej  správy  na obce  a vyššie

úzeinné  celky  v znení  neskorších  predpisov  oznamuje  začatie  územného  a stavebného  konania

v zlúčenom konaní podl'a fi 39 a), odst. 4 a v súlade s ustanoverffm q 61 ods.l zák. stavebného
zákona.

Nakol'ko  je  pre  územie  spracovaná  územnoplánovacia  dokumentácia,  na základe  ktorej  je

možné  návrh  na vydanie  stavebného  povolerňa  v zlúčenom  konani  posúdit',  stavebný  úrad

podra  8, 36 ods.  2 a e) 61 ods.2  stavebného  zákona  upúšt'a  od  ústneho  konania.  Plošné,  kapacitné

bilancie  a koncepcia  nawhovanej  stavby  sú v súlade  s regulatívmi  územného  plánu.  Účastníci

konania  môžu  svoje  pripomienky  a námietky  uplatnit'  do 7 dní odo dňa doručenia  tohto

oznámenia,  na neskoršie  podané  námietky  sa neprihliadne.

Na  pripomienky  a námietky,  ktoré  boli  alebo  mohli  byt'uplatnené  pň  prerokúvaní  územného

plánu  zóny  sa neprihliada.  V  rovnakej  lehote  oznámia  svoje  stanoviská  dotknuté  orgány.  Ak

niektorý  z orgánov  potrebuje  na riadne  posúdenie  dlhší  čas, predÍži  stavebný  úrad  na jeho

žiadost'  lehotu  pred  jej  uplynutím.  Ak  dotknutý  orgán  v určenej  alebo  v predÍženej  lehote  svoje

stanovisko k povol'ovanej stavbe neoznámi podl'a % 61 ods. 5 stavebného zákona sa
predpokladá,  že z hl'adiska  ním  sledovaných  záujmov  súhlasí.

Do podkladov  územného  rozhodnutia  možno  nahliadnut'  na tunajšom  úrade  v dňoch

pondelok  a streda  8,00  -16,45  hod.  s obednou  prestávkou  od 12.00-13.00.

Ak  sa niektorý  účastník  konania  nechá  v tomto  stavebnom  konaní  zastupovat',  musí  sa v

súlade  s e) 17 ods. 4 správneho  poriadku  sa preukázat'  písomným  plnomocenstvom,  pričom

podpis  účastníka  konania  musí  byt'  overený.

Príloha:  situácia  v M  1:200

Milan  B a d'a  n s k

starosta  obce

Toto oznámenie má povahu  verejnej  vyhlášky  a v súlade s % 61 ods. 4 stavebného zákona
musí  byt'  vyvesené  na úradnej  tabuli  obce  Miloslavov  najmenej  15  dní  pred  uplynutím

lehoty  podl'a % 61 ods. 3 stavebného zákona.

2 3. NOV. 2021
Vyvesené  dňa: Zvesené  &a:

Í / -I .-

odtlačok  úradnej  pečiatky  a

oprávnenej  osoby  vyhlášku  zv
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Oznámenie  sa doručí:

Nedoručuje  sa: Ján Polák  a Monika  Poláková,  029 64 0ravská  Jasenica  387 (stavebník)

Silvia  Gyurcsiová,  Hálova  20, 851 01 Bratislava  (splnomocnenec)

NV-projekt,  s.r.o.,  Vel'koblahovská  cesta 69/27,  929 01 Dunajská  Streda,  IČO:  46 780 556

(projektant)

Ing.  Ondrej  Sova,  Ruinančekova  22, 821 01 Bratislava  (stavebný  dozor)

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastnďkom podl'a F3 61
ods. 4 stavebného  zákona,  ktorých  vlastnícke  a iné práva  môž.u byt'  realizáciou  stavby  pňamo

dotknuté.

Dotknuté  orgány:

Bratislavská  vodárenská  spoločnost',  a. s., Prešovská  48, 826 46 Bratislava,

Západoslovenská  distribučná  a. s., Čulenova  6, 816 47 Bratislava,

SPP -  Distribúcia  a. s., Mlynské  Nivy  44íb,  825 1l  Bratislava  25
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