
OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181, 90042

Vaša žiadosť zo dňa Naše číslo
4.7.2022 05427-08829/2022/ Gr

Vybavuje / linka 
Ing. Peter Grajciar

V Miloslavove
25.7.2022

Vec : Oznámenie o začatí stavebného konania zmena stavby pred dokončením, 
upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Mgr.Ľudmila Strašková,Stropkovská 103/15,821 03 Bratislava
v zastúpení: Zdislav Dobrcnko, Stropkovská 15,821 03 Bratislava

podal dňa 4.7.2022 na stavebný úrad Obec Miloslavov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu 
stavby pred dokončením stavbu „Objekt na individuálnu rekreáciu ,MilosIavov-Alžbetin Dvor “ na 
pozemku pare. č. 187/27,187/28 , k.ú. Miloslavov.

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podľa § 117 ods.l zákona č.50/1976 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 § 61 ods.l, §68 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom

oznamuje 
začatie stavebného konania zmena stavby pred dokončením

stavby: „Objekt na individuálnu rekreáciu ,Miloslavov-Alžbetin Dvor “
miesto stavby: pozemok pare. č. 187/27,187/28 , k.ú. Miloslavov
druh stavby: novostavba jednoduchej stavby podľa 139b, ods.l, písm. b.) stavebného zákona 
účel stavby : stavby na individuálnu rekreáciu

Na stavbu záhradnej chaty na parcele 187/27,187/28,187/29 k.ú. Miloslavov bolo vydané stavebné 
povolenie 3293-4662/2021/Ra zo dňa 18.6.2021, právoplatnosť 17.1.2022
Zmeny voči pôvodnej dokumentácii overenej v uvedenom stavebnom konaní sú nasledovné:
- Zmena spočíva v zmene dispozičného riešenia stavby. Zároveň je zrušený presah strechy a odstránený 

balkón z 2. nadzemného podlažia. Na juhovýchodnej fasáde je v návrhu vytiahnutý obrys stavby,ktorý 
tvorí prestrašenie terasy. Preriešená je nová statika vzhľadom na novú dispozíciu. Rovnako v tejto 
nadväznosti ,sú zmenené dvere a okná ,nová fasáda .Zmena je aj materiálová,obvodové aj vnútorné 
nosné a nenosné priečky a zateplenie.Komín je nerezový .Preriešený je vstup aj vjazd na pozemok. 
Celkové umiestnenie stavebného pozemku objektu ako aj jeho zastavaná plocha nie je zmenená. Výška 
stavby je zachovaná,rozdiel pár cm môže spôsobiť odlišná krytina.Fasáda juhozápadná,orientovaná na 
hranicu so susednou parcelou č. 187/198 nemá žiadne okná,má jedny dvere do technickej miestnosti. 
Na fasáde , ktorá je orientovaná na parcelu č. 187/203 sa nachádzajú celkom 4 okná, z toho jedno okno 
na 1 .np na chodbe a tri okná na 2 np na schodisko vorn priestore, v kúpeľni a jedno vo wc.

- Výstavba objektu si vyžaduje aj vyvolané investície na vybudovanie inžinierských sietí: napojenie na 
navrhovanú studňu a navrhovanú žumpu(SO 02) a zriadenie novej prípojky elektriny (SO 04)

Popis stavby:
SO 01- jednoduchá stavba určená na rekreačné účely s pôdorysom 8,00 m x 7,5 m .Objekt so sedlovou 
strechou, s obytným podkrovým, bez podpivničenia.



Konštrukčné riešenie: obvodové steny budú z muriva Porotherm 30 Profi s tepelnou izoláciou Knauf 
Insulation fasádna vata FKD S Thermal hr. 140 mm.
Konštrukcia sedlovej strechy tvorí krov hambálkovej sústavy so stredovými väznicami.strešná krytina je 
betónová.
Objekt pozostáva z prízemia a obytného podkrovia. Cez vstupnú chodbu, v ktorom je umiestnená kúpeľňa 
v ktorej súčasťou je schodisko sa prechádza do obývacej izby, ktorá je prepojená s kuchyňou.Schodisko 
prepája dennú časť na prízemí s nočnou časťou podkroví. V podkroví sa z chodby vchdza do hlavnej 
spálne,dvoch izieb , kúpeľne a wc.
Stavba obsahuje na 1 .N.P. obývacia izba + kuchyňa, chodba + schodisko, kúpeľňa, technická miestnosť 
s úžitkovou plochou 49,40 m2.
2.N.P. obsahuje - hlavná spálňa, izbal , izba 2 ,chodba+ schodisko, kúpeľňa, wc s úžitkovou plochou 
45,96 m2. Celková úžitková plocha objektu je 95,36 m2.

Zásobovanie vodou Zásobovanie objektu bude pitnou vodou zo studne s hĺbkou 10,0 m s ponorným 
čerpadlom Grudfos SQE 3-65, ostatná technológia studne s riadiacou jednotkou je umiestnená vo betónovej 
šachte nad vrtom. Na domovú vodáreň - tlakovú nádobu Grudfos GT cez tlakový snímač je pripojený 
navrhovaný vonkajší areálový vodovod PE DN 32. Studňa je povolená vodoprávným konaním č.j. VOD 
3654-4658/2020/BM a zároveň bolo povolené osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bodu 1 
vodného zákona v znení neskorších predpisov na odber podzemných vôd na pozemku p.č. 187/27 
v katastrálnom území Miloslavov na úžitkové a pitné účelys platnosťou povolenia na 10 rokov.
Zásobovanie objektu vodou zo studne je riešené dočasne pokiaľ sa v lokalite nebude vybudovaný veejný 
vodovod.
Okanalizovanie objektu SO 02 Vonkajšia kanalizácia bude vedená do izolovanej žumpy potrubím DN 
125 .Kanalizácia sa vyhotoví z hladkých kanalizačných rúr z tvrdého polyvinylchloridu (PVC-U) bez 
zmäkčovadiel pre vonkajšiu kanalizáciu uložený v zemi. Žumpa je navrhnutá prefabrikovaná betónová 
s objemom 10 m3
Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch sú odvedené na terén na pozemku stavebníka.V zmysle 
zákona o vodách podľa § 36 odst. 2,3,4 môže byť povolenie na odkanalizovanie do navrhovanej žumpy len 
dočasné .Ak bude v lokalite vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia, bude povinnosťou 
stavebníka sa na verejnú kanalizáciu pripojiť, s preukazom na § 23 ods. 2 zákona 2030/2005 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách, je vlastník 
nehnuteľností, na ktorej vznikajú odpadové vody povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu. 
Vykurovanie v objekte je navrhnuté ako teplovodný vykurovací systém s rádiatormi, zdrojom tepla bude 
elektrický kotol a ohrev TÚV je zabezpečené, elektrickým bojlerom.
Spevnené plochy SO 05 Na pozemku 187/27 sú navrhnuté v celkovej výmere 70,00 m2 , z toho terasa 
4,85 m x 3,85 m je 18,67 m2 , 2 parkovacie miest zo zámkovej betónovej dlažby 36 m2 a prístupový 
chodník 15,33 m2 . Vjazd na pozemok je z existujúcej nespevnenej komunikácie v záhradkárskej osade, 
ktorá je na parcele 187/29, k.ú. Miloslavov. Navrhované spevnené plochy budú vyspádované a tak 
odvodnené smerom na vlastný pozemok stavebníka pare. C. 187/27, k.ú. Miloslavov.
Súčasťou povoľovacej stavby je aj uličné oplotenie SO 03 - z dvoch strán rohového pozemku na hranici 
s parcelou 187/29- oplotenie s bránou a bráničkou. Na hraniciach s parcelami 187/198,187/144 zostáva 
existujúce oplotenie. Oplotenie parcely č. 187/27 a 28 je jestvujúce a ostáva bez zmeny, okrem uličného , 
ktoré je navrhované ako betónový plot s kovovou bránkou pre peších a posúvnou bránkou pre osobné 
automobily. Za posúvnou bránou je navrhnuté parkovacie státie pre 2 osobné automobily.
NN prípojka SO 04 Napojenie novostavby z jestvujúceho NN vedenia nachádzajúceho sa oproti pozemku 
investora.Pre napojenie novostavby je potrebné vybudovať prípoju NN vedenú od istiacej skrine SPP 0 
umiestnenej na podpernom stĺpe vzdušného vedenia zemou k navrhovanému elektromerovému rozvádzaču 
umiestnenom v oplotení pozemku investora. Rozvádzač merania bude na hranici parcely 187/27, k.ú. 
Miloslavov.

Umiestnenie stavby:
- od parcely č. 187/29 (východná strana) .... 11,75m
- od parcely č. 187/29 (južná strana) .... 11,45m
- od parcely č. 187/198 .... 1,70m



- od parcely č. 187/203 .... 2,00m
- výška herebňa sedlovej strechy ... 8,185 m od ± 0,000 m

podlaha prízemia ± 0,000 m podlaha prízemia = 128,20 m n.m. BvP ,
rastlý terén 128,00 mn.m BvP

Všetky ostatné podmienky z pôvodného stavebného povolenia na realizáciu predmetnej 
stavby zostali nezmenené.

Dňom podania návrhu bolo začaté správne konanie. Stavebné konanie je zlúčené s územným konaním 
v súlade s 39a, ods. 4 a § 139b, odst. 1, písm. a. Preto že sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska 
a podaná žiadosť s priloženými dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa §61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a 
miestneho zisťovania.

V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, dotknutí účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky do 
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky 
a námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 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 rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v stránkové dni
počas stránkových dní v pondelok a v stredu od 8.00 - 16.45 hod., s obednou prestávkou od 12.00 - 13.00.

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

Milan Baďanský

Obec Miloslavov starosta obce
Radničné námestie 181/1 (p)
900 42 Miloslavov

IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182

Oznámenie sa doručí účastníkom konania :
Mgr.Ľudmila Strašková ,Stropkovská 103/15,821 03 Bratislava ( stavebník)
Zdislav Dobrenko, Stropkovská 15,821 03 Bratislava ( v zastúpení)
MosnárLibor, Nám. hraničiarov 10, Bratislava 851 03
Struhár Stanislav r. Struhár, Mgr., Sklenárova 1360/12, 821 09 Bratislava-Ružinov
Struhárová Michaela r. Struhárová, Mgr., Bagarova 2544/5, 831 52 Bratislava-Rača
Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 
právo k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím 
priamo dotknuté.

CO: Stavebný úrad - spis Obec Miloslavov



Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v zmysle ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov doručuje neznámym účastníkom územného konania verejnou vyhláškou a vyvesí 
sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Miloslavov a súčasne sa zverejní na jej webovom sídle. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia a v súlade s § 69 ods. 1,2 stavebného zákona musí byť 
vyvesené na úradnej tabuli obce Miloslavov najmenej 15 dní.

v f'^^'2
Vyvesene dna:..................... Zvesené dňa:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 (g) 
900 42 Miloslavov

IČO: 00 30-1948 DIČ: 2020662182

odtlačok úradnej pečiatky a p 
oprávnenej osoby vyhlášku zv


