
OBEC  MILOSLAVOV
Radničné  námestie  181/1,900  42 Miloslavov

OZNÁMENIE  FORMOU  VEREJNEJ  VYHLÁŠKY

Váš  list  číslo/zo  dňa

/l  1.05.2022

Vec:

Naše  číslo

SÚ- 5187-10167/2022/FLM

Vybavuje/linka
Mgr. Fleischerová/  0907 298 494

Miloslavov

26.09.2022

Dodatočné  oznámenie  o začatí  konania  o povolení  zmeny  stavby  pred  jej dokončením

a o upustení  od ústneho  pojednávania

Stavebný  úrad obce Miloslavov  obdržal  dňa  11.05.2022  žiadost'  stavebníčky:  Martina

Groslambert  Stefunková,  bytom  Landererova  6, Bratislava  o vydanie  povolenia  na zmenu  stavby:

,,Rodinný  dom",  na pozernku  parcelné  číslo  229/6,  katastrálne  územie  Miloslavov  s prislúchajúcou

tecmickou  a dopravnou  vybavenost'ou  na  pozemkoch  a dopravným  prístupom  na  pozemok

parcelné  čísla  419  (Južná  ulica),  katastrálne  územie  Miloslavov.

K žiadosti  stavebník  predložil  predpísanú

dokončením  vypracovanú  vauguste  2021

projektantom:  Ing. arch. Filip  Kellenberger,

Samorín.

projektovú  dokumentáciu  zmeny  stavby  pred  jej

spoločnost'ou  MAARCHITEKTI,  zodpovedným

reg.  č. 2441 AA,  sídlom  Mestský  Majer  č. 999/23,

Na  novostavbu  ,,Rodinný  dom"  s prislúchajúcou  technickou  a dopravnou  vybavenost'ou,

na  Južnej  ulici  vMiloslavove,  pozemky  parcelné  čísla  2296/6  a 419,  katastrálne  územie

Miloslavov  bolo  vydané  stavebným  úradom  Obce  Miloslavov  stavebné  povolenie  pod č.j. SÚ-
3408-8491/2019/Ra  zo  dňa  11.11.2019,  ktoré  nadobudlo  právoplatnost'  dňa 27.01.2020,  pre

stavebníkov:  Mathieu  Groslambert,  Landererova  6, Bratislava  a Martina  Groslambert,  Rozvodná

11B,  Bratislava.

Stavba  bola  povolená  o objektovej  skladbe:

SO-01-  Rodinný  dom  s prípojkami

SO 02 - Spevnené  plochy.

Predmetom  stavebného  povolenia  bolo  povolenie  realizácie  novostavby  rodinného  domu

s garážou,  s ustúpeným  2NP  s valbovou  strechou  bez  podpivničenia.  Podlažná  plocha  ustúpeného

2.N.  P. bola  87,40m2.  Pôdorys  objektu  bol  povolený  s maximálnymi  rozmermi  lO,OOm  x 19,15m.

Stavba  bola  napojená  domovými  prípojkami  na jestvujúce  verejné  rozvody  elektriny,  plynu,  vody

a kanalizácie,  ktoré  boli  dovedené  na pozemok  stavebníka.

Zmeny  oproti  pôvodnému  projektu  stavby  overenej  stavebným  úradom  v zmysle

predloženej  projektovej  dokumentácie  spočívajú:

1.  Vo zväčšení  zastavanej  plochy  stavby  rodinného  domu  o 33,7 m2 na 211,70  m2. Pôvodná

zastavaná  plocha  stavby  bola  178  m2.

2. V zmene  pôdorysných  rozrnerov  stavby  na 21, x 10,O m (pôvodne  bol  rozmer  stavby  19,15  x

lO,OO m),  koeficient  zastavanej  plochy  21%.

3. Vzmene  podlažnosti  stavby  zpôvodne  povolenej  jednopodlažnej  stavby  sustúpeným

podlažím  na  jednopodlažnú  stavbu.

4. Nová  výška  stavby  bude:  +5,615  m od *O,OO (pôvodná  výška  + 7,610  m).



V zmene  podlahovej  plochy  stavby  z 203,3  m2 na 163,30  m2.

Vo  zväčšení  výmery  spevnej  plochy  z 156  m2 na 225,80  m2 -  koeficient  23%.

Vo  zmenšení  výmery  zelene  plochy  zo 640 m2 na 558,80  m2 -  koeficient  zelene  58%.

V zmene  vnútornej  dispozície  stavby.

Polohové  umiestnenie  stavby  voči  susedným  nehnuternostiam  sa zmenilo:

- K  pozemku  parcelné  číslo  228/3  min.  3,0 m

- K  pozemku  parcelné  číslo  229/4  min.  2,0 m

- K  pozemku  parcelné  číslo  419  (Južná  ul. ) min.  12,50  m

- K  pozemku  parcelné  číslo  229/8  min.  30,0  m

Dňom podania žiadosti začalo konanie o zmene stavby pre jej dokončením podra FB 68
stavebného  zákona.

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

,,stavebný úrad") podl'a F3 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 znenď neskorších predpisov a podra ífi 117 zákona číslo
50/1976  Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení  neskorších

predpisov  (d'alej  len,,stavebný  zákon")

o z n a m u j e

účastníkom  konania-  budúcim  dedičom  po  zomrelom  Imrichovi  Csivre,  ktorých  sa uvedená

zmena stavby dotýka, že dňom podania žiadosti bolo v zmysle fi 68 stavebného zákona začaté
konanie  o povolení  zmeny  stavby  pred  jej  dokončením.

Stavebný  úrad  }istom  č.j.  SÚ- 5187/9765/2022/FLM  zo dňa  03.08.2022  oznámil  začatie

konania  o povolení  zmeny  stavby  pred  jej dokončením  vo veci  povolenia  horeuvedenej

stavby.  Zásielka  s oznámením  určená  pre  Imricha  Csivre  sa vrátila  spät',  s oznámením

pošty,  že adresát  zomrel.

Stavebnému  úradu  nepodarilo  zistit'  oprávnených  dedičov  po zomrelom.  Nakol'ko

práva  a právom  chránené  záujmy  budúcich  dedičov  po zomrelom  Imrichovi  Csivre  môžu

byt'  vtomto  konaní  dotknuté  rozhodnutím  stavebného  úradu,  týmto  oznámením  im

stavebný  úrad  dodatočne  oznamuje  formou  verejnej  ohlášky,  začatie  konania  vo veci

povolenia  zmeny  stavby:  ,,Rodinný  dom",  na pozemku  parcelné  číslo  229/6,  katastrálne

územie  Miloslavov  pred  jej  dokončením.

Nakol'ko  stavebnému  úradu  sú dobre  známe  pomery  staveniska  a súčasne žiadost'

poskytuje  dostatočný  podklad  pre posúdenie  nawhovanej  stavby,  stavebný  úrad  podra  Fg 61 ods. 2

stavebného  zákona  od miestneho  zist'ovania  a ústneho  konania.

Stavebný  úrad  upozorňuje  účastníkov  konania  a dotknuté  orgány,  že námietky a stanoviská môžu

uplatnit' naineskoršie  do 7 pracovných  dní odo dňa doručenia, inak sa na ne neprihliadne.

Ak  sa niektorý  z účastníkov  konania  nechá  zastupovat',  predloží  jeho  zástupca  plnú

moc  s podpisom  toho  účastníka  konania,  ktorý  sa nechá  zastupovat'.

Do  podkladov  pre vydanie  rozhodnutia  možno  nahliadnuť  na stavebnom  úrade  Miloslavov,
v určené  dni: pondelok  8,00-11,30  a13,00-15.30  hod.,  streda 8,00-11,30  a 13,00-16,30 hod.
Predtým  je  potrebné  sa vopred  telefonicky  alebo  mailom  dohodnút'  so zodpovedným  pracovnfkom
stavebného  úradu.

Spisový  materiál  bude  poskytnutý  k nahliadnutiu  len v prípade,  že účastník  konania  bude

vopred  dohodnutý  so zodpovedným  pracovníkom.
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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  úradu  Miloslavov).  Dňom  doručenia  oznámenia  účastníkom  konania  je  15.  deň

vyvesenia  verejnej  vyhlášky.

Milan  B a d'a  n s k  ý

starosta  obce

Na  doručenie  so žiadost'ou  o zverejnenie:

l.  Obec  Miloslavov

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:

2.  Neznámi  dediči  po  zomrelom  Imrich  Csivre,  naposledy  bytom  Miloslavov  48,  900 42

Miloslavov

Na  vedomie:

3. Martina  Groslambert  Štefunková,  Landererova  7743/6,  81109  Bratislava

Potvrdenie  dátumu  vyvesenia  a zvesenia  verejnej  vyhlášky:

Dátum  vyvesenia:

Pečiatka  a podpa

9, SEP 2D22 Dátum  zvesenia:

Pečiatka  a podpis:

Co:  spis  2x
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