
OBEC  M  I L O S L  A V O V

Radničné  nárnestie 181/1,  900 42 Miloslavov

Vaša  žiadosť  zo dňa

20.06.2022
Naše Číslo

SU-535  7-8394/2022/Me
Vybavuje/  linka

Ing. Meršaková

danica.mersakovaí2,milosIavov.sk

V Miíosíavove

14.07.2022

VERE  JNÁ  VYHLÁ  Š KA

Vec: Oznámenie o začaff zlúčeného  územného  a stavebného  konania  a nariadenie  ústneho

pojednávania  spojeného  s miestnym  zist'ovaním

Stavebník:  Caglar  Aydin,  Malinová  266/32,  900  42 Dunajská  Lužná

Mgr.  Caglar  Veronika,  Malinová  266/32,  900  42 Dunajská  Lužná

v zastúpení : Silviou  Gyurcsiovou,  Hálova  20, 851 0l  Bratislava

podal dňa 20.06.2022 žiadost' o vydanie stavebného  povolenia  na stavbu  ,,Rodinný  dom

s garážou Cerešňa + prípojky  IS + spevnené  plochy"  na pozemku  p. č. 455/34,104

katastrálne územie Miloslavov  v zlúčenom  územnom  a stavebnom  konaní.

Uvedeným dňom  bolo  začaté  stavebné  konanie.

Rodinný dom bude jednopodlažný  RD  s garážou  typu  bungalov  so zastavanou  plochou

235,85 m2, samostatne stojaci,  členitého  obdÍžnikového pôdorysu  s plochou  strechou  bez

podpivničenia. Bude obsahovať  jednu  4i bytovú  jednotku.  Plánované  vykurovanie  bude

tepelným čerpadlom, doplnkovo  krbovou  vložkou.  Objekt  bude  vybavený  rekuperáciou

s centrálnou  jednotkou  umiestnenou  v garáži.

Všetky prípojky  inžinierskych  sietí  (okrem  plynu)  sú vedené  pod  cestou  pred  pozemkom

stavebníka.

Druh  pozemku  podra  LV  4153  : 

Jej umiestnenie  sa navrhuje  takto:

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

- od hranice  pozemku  parc.  č. 455/32,33  2,000  m

- od  hranice  pozemku  parc.  č. 455/35  6,270  m

- od hranice  pozemku  parc.  č. 455/25  4,260  m

Vzdialenost'  stavby  od uličnej  čiary  je 7,700  m

RD bude  založený  na pásových  základoch  a armovanej  doske  so štrkovým  zhutneným

vankúšom,  bude  murovaný  z tehál  POROTHERM  hr. 300  mm,  stropná  konštrukcia  sa bude

skladat'  zo stužujúcich  ŽB vencov,  dverné  anadokenné  monolitické  preklady  na ktorých  je

uložená  ZB  stropná  doska.  Dom  bude  zateplený  vonkajším  izolantom  STYRODUR  hr. 150

mm,  tepelná  izolácia  strechy  nad  obytným  priestorom  bude  z EPS  hrúbky  150  + 300  mm.

Výška  atiky  bude  + 3,880  m nad  okolitým  terénom,  kóta  prfzemia  *  O,OOO m bude + 0,200  m

nad  okolitým  terénom.

Prístup  na pozemok  parc.  č. 455/34,104  katastrálne  územie  Miloslavov  bude  z účelovej

komunikácie  parc.  č. 455/13  katastrálne  územie  Miloslavov,  kde  je  stavebník  spoluvlastníkom

tohto  prístupu  zapísanom  na LV  4027.
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Projektant:  Ing.  Michal  Janočko,  Creative  Projekting,  s.r.o.,  Záhorácka  54, 900  01 Mlalacky,

IČO:  47 430  672.

Stavba  bude  realizovaná  svojpomocou.

Výkon  stavebného  dozoru  bude  vykonávat'  Karol  Lieskovský,  Športová  6, 900  45 Malinovo.

Obec  Miloslavov,  stavebný  úrad  príslušný  podl'a  j117  ods.  1 Zák.  č. 50/1976  Zb. o

územnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) podra % 2 písm. e) a 6 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  oznamuje  začatie  územného  a stavebného

konania  v zlúčenom  konaní  podra e) 39 a), odst.  4 a v súlade  s ustanovením  e) 61 ods.l  zák.

stavebného  zákona.

Nakol'ko  je  pre  úzernie  spracovaná  územnoplánovacia  dokurnentácia,  na základe  ktorej  je

možné  náwh  na vydanie  stavebného  povolenia  v zlúčenom  konaní  posúdit',  stavebný  úrad

podl'a í4 36 ods. 2 a Fp 61 ods.2  stavebného  zákona  upúšt'a  od ústneho  konania.  Plošné,

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

ÚčastŇi  konania  môžu  svoje  pripomienky  a námietky  uplatnit'  do 15 dní  odo  dňa  doručenia

tohto  oznámenia,  na neskoršie  podané  námietky  sa nepňhliadne.

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

územného  plánu  zóny  sa nepňhliada.  V rovnakej  lehote  oznárnia  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  podra  e) 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 fi 17 ods. 4 správneho poriadku sa preukázat' písomným plnomocenstvom, pričom

podpis  účastika  konania  musí  byt'  overený.

Milan  B a d'a  n s k ý

starosta  obce

Príloha:  koordinačná  situácia  v M  1 :400

2



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.

Vyvesené  dňa:
2 0, ,iúi  2022

odtlačok  úradnej  pečiatky  a . is

oprávnenej  osoby  vyhlášku  zverejit'

Oznámenie  sa doručí  verejnou  vyhláškou:

Caglar  Aydin,  Malinová  266/32,  900  42 Dunajská  Lužná  (stavebník)

Mgr.  Caglar  Veronika,  Malinová  266/32,  900  42 Dunajská  Lužná  (stavebník)

Ing.  Michal  Janočko,  Creative  Projekting,  s.r.o.,  Záhorácka  54, 900  01 Mlalacky,  ICO:  47

430  672 (projektant)

Karol  Lieskovský,  Športová  6, 900  45 Malinovo  (stavebný  dozor)

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastníkom podl'a ei61
ods. 4 stavebného  zákona,  ktorých  vlastnícke  a iné  práva  môžu  byt'  realizáciou  stavby  priamo

dotknuté.

Dotknuté  orgány:

Ola'esný  úrad  Senec,  Pozernkový  a lesný  odbor,  Hurbanova  21, 903  01 Senec,

Slovak  Telekom  a. s., Bajkalská  28, 817  62 Bratislava,

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  44/b,  82511  Bratislava  25,

Progres  -  TS,  Kosodrevinová  42, 821 07 Bratislava,

Hydromeliorácie,  štátny  podnik,  Vrakunská  29, 825106  Bratislava

Na  vedomie:

Silvia  Gyurcsiová,  Hálova  20,  851  0I  Bratislava  (splnomocnenec)
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Názov  píojeklu

Rodinný  dom  Čerešňa

INTENZITA  využmq  ÚZEMIA
Miesío  síavby

l=::::'=:"::"'a'='-="-'-
Píofesia ISíavebná  časí

DOTKNLITÉ ÚZEMIE I Výmeía-787m2 I Daíum Iô2í20Z!

Invesíoí  síavby Veíonika  Caglaí Slupeň  PD' šíavebné  povolenie

ÚDAJE  O ST  ."lVBE
Revlzia FI OO

PODLAžNOSŤ 1 NP I ZASTAVANÁ PLOCHA 235,85m2
Adíesa  invesíora Malinova  32,  Dunajská  Lužna  90C142 Foímál 2A4 - 297í420  mm

Mieíka. 1.400
ZELEŇ  plocha  487m2

Názovs"u Situácia  osadenia Čislo

výkresu OIÚDAJE  0  KOEFICIENTOCH

IZP O,2997 (29,97%) I I KZ. 0,6188 (61,88oA) I


