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VEC
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a p upustení od ústneho 
pojednávania

Navrhovateľ Obec Miloslavov, sídlom Radničné námestie 181/1, Miloslavov, podala 
na tunajší stavebný úrad obce Rovinka dňa 07.09.2021 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica - SO 03 Verejné 
osvetlenie“, ktorý bol doplnený dňa 16.09.2021 a 01.12.2021, umiestnený na pozemkoch reg. 
„C“ parcelné čísla 418, 407/1, 271/44, 513, 271/16, 271/2, 415, 410, 287, 436/1, 275/8, 414, 
432/2, a reg. „E“ 1076/16, katastrálne územie Miloslavov.

Dňom podania návrhu sa začalo vo veci územné konanie o umiestnení stavby (ďalej 
len „konanie“).

Obec Rovinka, zastúpená starostom obce, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len 
„stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 117 a § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

oznamuje

podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania, dotknutým orgánom, 
právnickým osobám začatie územného konania o umiestnení
stavby „Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica - SO 03 Verejné osvetlenie“

o objektovej skladby:
SO 03 Verejné osvetlenie

navrhovateľ: Obec Miloslavov, IČO: 00 304 948
v zastúpení starostom: Milan Baďanský
sídlom Radničné námestie 181/1, Miloslavov

miesto stavby: katastrálne územie Miloslavov, pozemok reg. „C“ parcelné čísla 418, 407/1, 
271/44, 513, 271/16, 271/2, 415, 410, 287, 436/1, 275/8, 414, 432/2, a reg. 
„E“ 1076/16, katastrálne územie Miloslavov

druh stavby : inžinierska líniová stavba
účel stavby : technická infraštruktúra - verejné osvetlenie



Predmetom toho konania je úprava jestvujúceho vonkajšieho vedenia NN vrátane 
stožiarov, na ktorých sú osadené svietidlá verejného osvetlenia. Vonkajšie vedenie NN 
sa nahradí káblovým vedením v zemi s novými distribučnými rozvádzačmi SR.

Lesná ulica sa osvetlí 30 ks novými oceľovými prírubovými stožiarmi výšky 7 m, 
so svietidlami TITANIA 2G LED na výložníkoch.

Stožiare č. 29 a 30 slúžia na osvetlenie priechodu pre chodcov, na tieto sa osadia 
svietidlá s pravostranným vyžarovaním THOME 2285 PRELED 2G.

Stožiare sa napoja káblami CYKY-J 4x10 z rozvádzačov RVOL3, v rozvádzačoch sú 
navrhnuté vývody aj pre jestv. verejné osvetlenie odbočujúcich ulíc. Rozvádzače RVO sa 
napoja z najbližších nových distribučných rozvádzačov SR.

V rozvádzačoch RVO je zabezpečené meranie elektrickej energie a ovládanie VO 
astronomickým spínačom, s možnosťou vypnutia, resp. zapnutia osvetlenia pri údržbe, 
Astronomické hodiny na základe informácie o aktuálnom dátume, samostatne určujú

denné časové body zapnutia a vypnutia kontaktu hodín v súlade s. astronomickými časmi 
východu a západu slnka.

Zmena zimného času na letný čas a naopak sa vykonáva automaticky.
Nakoľko pri rekonštrukcii komunikácii, dôjde k rozšíreniu a výmene povrchov, 

v mieste Wemerovej aleje sa pod komunikáciu uloží rezervná prázdna trubka FXP 90, pre 
prípadné napájanie výhľadového osvetlenia Wernerovej aleje. Trubka sa na oboch koncoch 
zaslepí a utesní proti vnikaniu vody a zeminy.

V prílohe technickej správy je priložený vzorový výpočet osvetlenia s vyhovujúcimi 
výsledkami pri dodržaní plánovacích údajov.

Stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona určuje účastníkom konania 
lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok 
a pripomienok. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Stavebný úrad, podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 
Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa 
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona ostatné dotknuté orgány sú povinné oznámiť 
svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade obce 
Rovinka v určené dni a hodiny: pondelok 8,00-12,00 hod. a 13,00-15,30 hod., streda 8,00- 
12,00 hod a 13,00-16,30 hod.

Účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť 
vydaným rozhodnutím priamo dotknuté, sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou 
vyvesenou po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli Obce Rovinka 
a na intemetovej stránke Obecného úradu Rovinka). Dňom doručenia oznámenia 
účastníkom konania je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.
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Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú 
moc s originálom podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

OBEC ROVINKA
Hlavná 350/95
900 41 Rovinka £0% 

t,,. _ "H"
Milan Kubeš 
starosta obce

Príloha: situácia (výkres 1)

Na doručenie so žiadosťou o zverejnenie:
1. Obec Rovinka

Obec Rovinku, žiadame, aby predmetné oznámenie vyvesili po dobu 15 dní spôsobom 
v mieste obvyklým a po zvesení zaslali kópiu na tunajší úrad, s potvrdením dátumu 
vyvesenia a zvesenia oznámenia.
Účastníci konania:
Verejnou vyhláškou sa doručuje všetkým účastníkom konania, ktorých práva a právom 
chránené záujmy by mohli byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté.
2. Vlastníkom pozemkov reg. „C“ par. č. 418, 407/1, 271/44, 513, 271/16, 271/2, 415, 410, 

287, 436/1, 275/8, 414, 432/2, a reg. „E“ 1076/16 katastrálne územie Miloslavov
3. Vlastníkom susedných pozemkov, neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých 

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

4. Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov - navrhovateľ

Dotknuté orgány:
5. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a komunikácií, Hurbanova č.21, 903 01 Senec
6. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova č.21, 903 01 Senec
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava
9. SPP - distribučná a.s., Mlynské Nivy č.44/b, 825 11 Bratislava
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská č.28, 817 62 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo PZ, KDI - ODI, Hollého 8, P.O.BOX 59, 903 01 Senec
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská č.8, 821 01 Bratislava
13. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
14. MO SR, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
16. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
17. Regionálne cesty BA, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
18. BSK, oddelenie pozemných komunikácií, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
19. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
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20. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
21. Dopravný úrad, referát ochranných pásiem, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
22. Krajský pamiatkový úrad, Lešková 17, 811 04 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

Co: spis

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Obsc Miloslavov 
Kadnicné námestie 181/1 
900 42 M i ] o s i a v o v

ICO: 00 304 948 DIČ 2020662182

4


