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VEREJNÁ  VYHLASKA
Vec:

Oznámenie  o začatí spojeného  územného  konania  o umiestnení  stavby  a stavebného

konania  a o upustení  od ústneho  pojednávania

Obec  Miloslavov,  zastúpená  starostom,  ako príslušný  stavebný  úrad  I. stupňa  (d'alej  len

,,stavebný úrad") podra fl 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 podra  8)117  zákona  číslo

50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení  neskorších

predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") a v súlade s íS) 36 ods. 2, 4 a 83 61 ods. 2, 4, stavebného
zákona ako aj fl 39a ods. 4 stavebného zákona

o z n a m u j e

účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom,  že dňom  podania  žiadosti  dňa 08.09.2021  bolo

začaté  spojené  územné  konanie  o umiestnení  stavby  so stavebným  konaním  o povolení  stavby:

Názovstavby:  ,,Rodinný  dom  DUO  81"  sprislúchajúcou  technickou  adopravnou

vybavenost'ou

stavebníkovi:  Zet  Investment,  s.r.o.,  IČO: 52 260  593

sídlom  Popradská  34,  Bratislava

v zastúpení:  Mgr.  Martin  Martiny,  bytom  Nezvalova  54A,  Bratislava

miesto  stavby:  Obec  Miloslavov  -  čast'  Alžbetin  Dvor,  pozemok  parcelné  čísla  521/355,

katastrálne  územie  Miloslavov  s prislúchajúcou  technickou  a dopravnou

vybavenost'ou  adopravným  prístupom  cez  pozemok  parcelné  číslo

480/286,  katastrálne  územie  Miloslavov

druh  stavby:  bytová  budova-  novostavba

účel  stavby:  stavba  na  bývanie  s dvomi  bytovými  jednotkami,  chodníky,  kontajnerové

stojisko,  terasa  aspevnené  plochy  pre  pokrytie  nárokov  na statickú

dopravu.

Projekt  pre  stavebné  povolenie  vypracovala  spoločnost'  ISMONT,  s.r.o.,  zodpovedný  projektant:

Ing.  Vladimfr  Bôhm  a Ing.  Juraj  Hreus,  sídlom  Strojárenská  lC,  Trnava,  v 08/2021.

Podra Ffi 39a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby
so stavebným  konaním  pri  jednoduchej  stavbe  alebo  jej  prístavbe  a nadstavbe,  ak sú podmienky
umiestnenia  jednoznačné  vzhl'adom  na pomery  v území;  pri  ostatných  stavbách tak urobí za
predpokladu,  že podmienky  na ich  umiestnenie  vyplývajú  z územného  plánu  zóny. Predložený
návrh  zástavby  je  klasifikovaný  ako  jednoduchá  stavba.

Predmetom  konania  je  umiestnenie  a povolenie  novostavby  nepodpivničeného,  jednopodlažného
rodinného  domu  zastrešeného  plochou  strechou.  Stavba  RD  je  tvaru obdÍžnika s maximálnymi



rozmermi  16,505  m x ll,OO  m s terasami  o rozmeroch  16,505  x 2,000  m. V  objekte  sa budú
nachádzat'  dve  identické  len  otočené  bytové  jednotky  s trorni  izbami.  Každá  bytová  jednotka  má
vlastný  vstup  z bočnej  strany  stavby  (JZ).  Z architektonického  hl'adiska  sa jedná  o dve sekcie
obdÍžnikových  tvarov,  ktoré  sú navzájom  spojené  stredovým  deliacim  múrom,  ktorá  je riešená
ako sendvičová  akustická.  Ku  každému  bytu  prináleží  terasa,  záhrada,  kontajnerové  stojisko
a parkovanie  pre  2 motorové  vozidlá  a jedno  pre  návštevy.

Stavba  rodinného  domu  bude  napojená  na verejné  rozvody  inžinierskych  sietí  vedenými
vúčelovej  komunikácii,  pozemok  parcelné  číslo  480/286,  katastrálne  územie  Miloslavov
areálovými  rozvodmi:  vodovodnou,  kanalizačnou  a elektrickou  prípojkou.  Odvedenie
dažď  ových  vôd  zo strechy  stavby  bude  riešené  strešnými  zvodmi  do vsakovacej  šachty,  ktorá  je
umiestnená  na pozemku  stavebníka.'  Stavba  bude  dopravne  napojená  vjazdom  avýjazdom
z pozemku  na  komunikáciu  III.  triedy,  pozemok  parcelné  č. 480/286,  kat.  územie  Miloslavov.

Dňom  podania  žiadosti  bolo  začaté  v súlade  s 8, 39a  ods. 4 stavebného  zákona  spojené
územné  konanie  o umiestnení  stavby  a stavebné  konanie  (ďalej  len  konanie).

Dotknutý  pozemok  zástavbou  parcelné  číslo  521/355,  katastrálne  územie  Miloslavov  je súčast'ou
rozvojového  zámeru  RZ  lO v zmysle  platného  Územného  plánu  obce  Miloslavov,  rok 2009
v znení  zmien  a doplnkov  určeného  funkčne  určenej  pre  funkciu  bývanie,  formou  výstavby
rodinných  domov.

Navrhovaná  zástavba  je  charakterizovaná  nasledovnými  koeficientmi:  Celková  plocha  riešeného
pozemku  je  728  m2, zastavaná  plocha  stavby  je 181,54  m2, plocha  zelene je 484,75 m2, spevnené
plochy  sú 61,71  m2.

koeficient  zastavanosti

koeficient  zelene

0,25

0 67

Z vyššie  uvádzaného  vyplýva,  že uvažovaný  zámer  je v súlade  s Územným  plánom  Obce
Miloslavov,  r. 2009,  v znení  zmien  a doplnkov.

Základné  údaje  stavby:

zastavaná  plocha  navrhovanej  stavby:

úžitková  plocha  stavby

obytná  plocha  stavby

celková  výmera  pozernku

spevnené  plochy:

plocha  zelene:

Polohové  a výškové  osadenie  stavby:

181,54  m2

144,76  m2

112,46m2

728,00  m2

max.  61,71  m2

min.  484,75  m2

Stavba  bude  umiestnená  podra  priloženej  situácie  v M 1:200.

polohové  umiestnenie  stavby  RD  voči  susedným  nehnuternostiam:
kpozernkuparcelnéčíslo521/356  -min.  3,985m
k pozernku  parcelné  číslo  521/354  -  min. 11,750  m
kpozemkomparcelnéčís1a480/78,480/992  -min.  6,390m
k pozernkom  reg.,,E"  parcelné  č. 721/7, 722  -  min.  7,345 m
k pozemku  parcelné  číslo  480/286  (komunikácia)  -  min.  6,000 m

výškové  umiestnenie  stavby  RD:
- 0,150  m  =  úroveň  územia

-í O,OOO m =  podlaha  I. NP

+  3,470  m =  max.  výška  stavby  (atika).
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Nakorko  stavebnému  úradu  sú dobre  známe  pomery  staveniska  a súčasne žiadosť
poskytuje dostatočný podklad  pre posúdenie  nawhovanej  stavby,  stavebný  úrad  v zmysle F4 36
ods. 2 a !!> 61 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a  od ústneho po.iednávania a.i miestneho zist'ovania
a zároveň  určuje  účastníkom  konania  lehotu  07 pracovných  dní  odo dňa doručenia  tohto
oznámenia  na uplatnenie  si námietok  a pripomienok.  Na neskoršie  podané  námietky  sa
neprihliadne.

Stavebný úrad, podra F3 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na námietky
a pripomienky,  ktoré  sú v rozpore  so schválenou  územnoplánovacou  dokumentáciou.  Stavebný
úrad upozorňuje, že podl'a F3 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  byt'.

V zmysle 83 36 ods. 3 a 83 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné
oznámit'  svoje  stanovisko  v rovnakej  lehote,  v ktorej  môžu  uplatniť  svoje  námietky  účastníci
konania.  Ak  niektorý  z dotknutých  orgánov  potrebuje  na riadne  posúdenie  dlhší  čas, predlži
stavebný  úrad  na jeho  žiadost'  lehotu  pred  jej uplynutím.  Ak  dotknutý  orgán  v určenej  alebo
predÍženej lehote  neoznámi  svoje  stanovisko  k povorovanej  stavbe,  predpokladá  sa, že
so stavbou  z hradiska  ním  sledovaných  záujmov  súhlasí.

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

Účastníkom  konania,  ktorých  práva  a právom  chránené  záujmy  by mohli  byt'  vydaným
rozhodnutím  priamo  dotknuté,  sa oznámenie  doručuje  verejnou  vyhláškou  vyvesenou  po dobu
15 dní spôsobom  v mieste  obvyklým  (na úradnej  tabuli  Obce  Miloslavov  a na internetovej
stránke  Obecného  úraďu  Miloslavov).  Dňom  doručenia  oznámenia  účastníkom  konania  je 15.
deň  vyvesenia  verejnej  vyhlášky.

Do podkladov  pre vydanie  rozhodnutia  možno  nahliadnut'  na stavebnom  úrade  obce
Miloslavov,  v určené  dni:  pondelok  8,00-11,30  a 13,00-15.30  hod.,  streda  8,00-11,30  a 13,00-
16,30  hod.  Predtým  je  potrebné  sa vopred  telefonicky  alebo  mailom  dohodnút'  so zodpovedným
pracovníkom  stavebného  úradu.

Spisový  materiál  bude  poskytnutý  k nahliadnutiu  len  v prípade,  že účastník  konania  bude
vopred  dohodnutý  so zodpovedným  pracovníkom.

Milan  B a d'a  n s k ý

starosta  obce

Príloha:  situácia  umiestnenia  stavby

Na  doručenie  so žiadost'ou  o zverejnenie:

1.  Obec  Miloslavov
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Obec  Miloslavov,  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.

Verejnou  vyhláškou  sa doručuje  všetkým  účastníkom  konania,  ktorých  práva  a právom  chránené
záujmy  by mohli  byt'  vydaným  rozhodnutím  priamo  dotknuté.

Účastníci  konania:

Vlastníci  susedného  pozemku  registra,,E"  parcelné  číslo  721/7,  kat.  územie  Miloslavov
Zet  Investment,  s.r.o.,  Popradská  34, 821 06 Bratislava  v zastúpern:  splnomocneného
'Mgr.  Martin  Martiny,  bytom  Nezvalova  54A,  821 06 Bratislava
Martipe  s. r. o., Popradská  34, 821 06 Bratislava
S&S  Land  s.r.o.,  Popradská  34, 821 06 Bratislava
Mgr.  Dudo  Matúš,  Sekvojová  1288/29B,  900 42 Miloslavov
Mrázik  Juraj,  Vážska  10,  914  41 Nemšová
RfSJDr. Horváth  Jozef,  Záhradnícka  30, 81107  Bratislava
r!Ví Trading&Consulting,  s.r.o.,  Jozefínska  711/12,  930  40 Štvrtok  na Ostrove
Dobňanský  Martin,  'Miletičova  35, 821 09 Bratislava
ISMONT,  s.r.o.,  Strojárenská  1C,  917  02 Tnnava  -  projektant,  stavebník  tech.  infraštruktúry

Dotknuté  orgány  a právnické  osoby:
l1. BVS,  a.s., Prešovská  č.48,  826  46 Bratislava
12. Západoslovenská  distribučná  a.s., Čulenova  6, 816  47 Bratislava
13. SPP distribúcia  a.s., Mlynské  Nivy  44/b,  82511  Bratislava
14. Okresný  úrad  Senec,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  Hurbanova  č.21,  903 01 Senec
15. Okresný  úrad  Senec,  pozemkový  a lesný  odbor,  Hurbanova  č.21,  903 0l Senec
16. Slovak  Telekom,  a.s., Bajkalská  28, 825 13 Bratislava
17. Progres  -TS  s.r.o.,  Kosodrevinová  42,  821 07 Bratislava

18.  Hydromeliorácie,  š.p., Vrakunská  29, 8251 06 Bratislava

Potvrdenie  dátumu  vyvesenia  a zvesenia  verejnej  vyhlášky:

Dátum  vyvesenia:
11, JÚL 2022

Dátum  zvesenia:

Pečiatka  a podpis: Pečiatka  a podpis:
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