
Váš list /zo dňa 
30.03.2022

OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

podľa rozdeľovníka

Naše číslo 
4986-6480/2022/Sas.

Vybavuje / linka 
Ing.Sasinková 0907298494

Miloslavov
21.06.2022

VEC:
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním- „Rodinný dom 
s bazénom / oplotenie“, na pozemkoch KN reg. „C“ parcela č.146/115, 146/275, 146/276, 
146/277 katastrálne územie Miloslavov- opakované doručenie oznámenia verejnou 
vyhláškou

Obec Miloslovov, ako príslušný stavebný úrad, obdržala dňa 30.03.2022 žiadosť 
stavebníka, Alexandra Mihoka, bytom Stromová ulica 2349/37, 917 02 Trnava, 
zastúpeného na základe plnomocenstva Monikou Hollou, bytom Tulipánová 24A, 900 27 
Bernolákovo o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom s bazénom / 
oplotenie“, na pozemkoch KN reg. „C“ parcela č.146/115, 146/275, 146/276, 146/277 
katastrálne územie Miloslavov, v spojenom územnom konaní so stavebným konaním.

Predmetom konania je samostatne stojaci jednopoldažný rodinný dom s 1 b.j. bez 
podpivničenia so šikmou strechou s garážou.

Dňom podania návrhu bolo začaté správne konanie. Dňa vydal dňa 30.05.2022 pod 
číslom jednania 4986-4222/2022/Sas. Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so 
stavebným konaním.

Vzhľadom na skutočnosť že doručenie rozhodnutia účastníkovi konania Jozefovi
Petákovi, bytom Platanova ulica 2069/33, 900 42 Miloslavov nebolo vzhľadom na fakt, že
adresát zomrel možné, stavebný úrad doručí vydané oznámenie pre známych aj neznámych
dedičov po zosnulej formou verejnej vyhlášky.

Obec Miloslavov
Radničné námestse 181/1 02) 
900 2 Miloslavov

IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182
Milan B a ď a n s ký 

starosta obce

Príloha: Oznámenie č. 4986-4222/2022/Sas.zo dňa 30.05.2022.
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Doručuje sa:
Na vedomie stavebníkovi: Alexandovi Mihokovi, bytom Stromová ulica 2349/37, 917 02 
Trnava, zastúpeného na základe plnomocenstva Monikou Hollou, bytom Tulipánová 24A, 
900 27 Bernolákovo

Pre dedičov známych i neznámych po zosnulom Jozefovi Petákovi, bytom Platanova 
ulica 2069/33, 900 42 Miloslavov verejnou vyhláškou:

vyvesením podľa §26 ods.2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 
orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Správny orgán zverejňuje túto písomnosť súčasne na webovej stránke obce Miloslavov.

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky :

Dátum vyvesenia : ^4 . G . lO'lí-

Pečiatka, podpis

Dátum zvesenia :

Pečiatka, podpis
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OBEC MILOSLAVOV
Raditl čn é náipcstie 181 /t, 900 42 Miloslavov

podľa rozdeľovníka

Vaša žiadosť zo dňa Naše Číslo Vybavuje / linka V Miloslavove
30.03.2022 4986-4222/2022/Sas.. Ing.Sasinková 30.05.2022

0907/298 494

VEC : VEC : Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním- 
„Rodinný dom s bazénom / oplotenie“, na pozemkoch KN reg. „C“ parcela č. 146/115, 
146/275,146/276,146/277 katastrálne územie Miloslavov

Stavebník Alexandra M'ihoka, bytom Stromová ulica 2349/37, 917 02 Trnava, 
zastúpeného na základe plnomocenstva Monikou Hollou, bytom Tulipánová 24A, 900 27 
Bernolákovo, podal dňa 30.03.2022 na obecný úrad Miloslavov žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na „Rodinný dom s bazénom / oplotenie“, na pozemkoch KN reg. „C“ parcela 
č.146/115, 146/275, 146/276, 146/277 katastrálne územie Miloslavov, v spojenom 
územnom konaní so stavebným konaním. Dňom podania návrhu bolo začaté správne 
konanie.

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podľa § 1.17 ods.l zákona 
č.50/1.976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č, 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov, podľa § 18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
a podľa § 39a ods. 4, § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona

oznamuje
začatie spojeného územného konania so stavebným konaním 

účastníkom konania a dotknutým orgánom vo veci

stavby: „Rodinný dom s bazénom / oplotenie“, s prípojkami, spevnené plochy,
dažďová kanalizácia, garáž

stavebníkovi: Alexandrovi Mihokovi bytom Stromová ulica 2349/37, 917 02 Trnava 
miesto stavby: pozemok parcela č. 146/115, 146/275, 146/276, 146/277 katastrálne územie 
Miloslavov
druh stavby: novostavba jednoduchej stavby
účel stavby: bytová budova - 1 b j.
výška stavby: výška hrebeňa sedlovej strechy + 4,450 m od + 0,000 (= podlaha 1. NP) ” - 

0,120 m od osi priľahlej komunikácie 
podlažnosť: 1 NP

Stavebné objekty:
SO 01 - rodinný dom
SO 02- bazén
SO 03- oplotenie - riešený ako drobná stavba

Predmetom konania je samostatne stojaci jednopoldažný rodinný dom s 1. b.j. bez 
podpivničenia so šikmou strechou s garážou.



OBEC
Radničné námestie I8 t /1^ 900 4 2 Miloslavov

Spevnené plochy tvorí plocha pre parkovanie 2 motorových vozidiel vrátane prístupového 
chodníka.

Rodinný dom má 4 obytné miestností (obývacia izba, spálňa a dve izby). Rodinný 
dom bude napojený na verejnú kanalizáciu, vodovod, plynovú prípojku a elektrickú sieť. 
Vykurovanie objektu bude podlahové elektrické, doplnkovým zdrojom vykurovania bude 
krbová vložka na tuhé palivo. .Dažďová voda zo strechy objektu bude zvedená zo strešných 
žľabov do vsajkvacej šachty / blokov na pozemku stavbeníka. Vybudovaný bazén bude 
o rozmeroch 7,5m x 3,5 m. Bazén, bude napojený na vlstný zdroj vody- vŕtanú studňu. Studňa 
ako stavebný objekt nieje predmetom tohto konania. Odpadová voda z bazéna bude 
odvádzaná do vsakovacej jamy na pozmemku stavebníka. Parkovanie bude zabezpečené na 3 
parkovacích státiach na pozemku stavebníka (z toho 1 v garáži). Vjazd na pozemok je 
z Levanduľovej ulice.

zastavaná plocha RD:
plocha parcely:
úžitková (podlahová) plocha bytu RD:
obytná plocha bytu RD
index zastavanosti;
index zelených plôch:
navrhované umiestnenie stavby:
od pozemku pare. č. 146/3:
od pozemku pare. č. 146/112:
od pozemku pare. Č. 146/116:
od pozemku pare. č. 146/101:

197,04 m2
655 m2
150,88 m2
94,58 m2
0,30
0,61

- 8,000 m
- 2,000 m

- 2,000 m
- min. 5,500 m.

Súčasne stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko je pre územie spracovaná územnoplánovacia 
dokumentácia, ktorá predmetné územie v ktorom sa pozemok nachádza definuje pre funkciu: 
RZ20, funkčne určenej pre funkciu bývania a stavba spĺňa záväzné regulatívy pre výstavbu 
a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska.

Stavebník v konaní do vydania rozhodnutia doloží:
1) stanovisko OÚ Senec, odbor pozemkový a lesný
2) Hydromeliorácie, Š,p,
3) BVS, a.s,
4) Povolenie obce Miloslavov na vjazd a výjazd z miestnej komunikácie

Uvažovaný zámer je v súlade s platným Územným plánom Obce Miloslavov. 
Umiestnením stavby sú dodržané podmienky § 6 ods. 1 vyhlášky MŽP SR. č. 532/20.02 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie . Stavba nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, 
hygienickými, veterinárnej ochrany, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany 
pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavkami na denné osvetlenie 
a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy umožňujú údržbu stavieb a užívanie



OBEC MILOSLAVOM
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia 
s funkčným využitím územia.

V zmysle § 36 ods. I, § 61 ods. 1 stavebného zákona, dotknutí účastníci konania môžu 
uplatniť svoje námietky do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na 
neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Podľa § 36 ods.3, § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých 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, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade 
v Miloslavove na základe telefonického dohovoru.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú
moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

O b ec M í l o s l a v o v 
kí? AiO)’.' thíineslic IB'í/l 
90042 M i I u s 1 a v o v 

IČO: 00.304 940 J )JG 2020662182 Milan Baďanský 
starosta obce

Oznámenie sa doručí:
Navrhovateľ: Alexandra Mihoka, bytom Stromová ulica 2349/37, 91 7 02 Trnava, 
zastúpeného na základe plnomocenstva Monikou Hollou, bytom Tulipánová 24A, 900 27
Bernolákovo
Účastníci konania :

1. Jozef Peták, Miloslavov 2069, 900 42
2. Daniela Petáková, Miloslavov 2069, 900 42
3. Marek Parák, Čiemovodská 15, 821 07 Bratislava
4. Terézia Paráková, Čiemovodská 15, 821 07 Bratislava
5. Obec Miloslavov, Radničné nám. 181/1,900 42 Miloslavov
6. Ing. Karol Hollý, Tulipánová 24A, 900 27 Bernolákovo- stavebný dozor
7. Ing. árch. Juraj Harajčík, Johna dopyeru 19, 917 01 Trnava - projektant

Dotknuté orgány a organizácie :
1. Okresný úrad Senec - odbor OSŽP, Hurbanova 21,903 01 Sencc
2. Okresný úrad Senec - pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
3. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
4. Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, 811 46 Bratislava 1
5. SPP-distribúcia,a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Hydromeliorácie š.p. Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava
7. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. PROGRES TS , Kosodrevinová 42, 821 07 Ba

CO: Stavebný úrad-spis




