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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení líniovej stavby Rozšírenie 
komunikácie ~ Lesná ulica, stavebný objekt SO 03 - Verejné osvetlenie a upustenie od 
ústneho konania a miestneho zisťovania

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), na 
základe žiadosti stavebníka:

Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO:00304948

na vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt: SO 03 - Verejné osvetlenie, ktoré je 
súčasťou stavby Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica, na pozemkoch podľa KN C pare.č. : 
418, 407/1, 513, 271/16, 271/2, 415, 410, 287, 436/1, 275/8, 414, 432/2, k.ú. Miloslavov, tunajší 
stavebný úrad podľa § 61 ods.l,2,4 stavebného zákona a § 18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje
začatie stavebného konania

verejnou vyhláškou dotknutým orgánom a všetkým známym a neznámym účastníkom 
stavebného konania. Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné konanie. Navrhované verejné 
osvetlenie bolo riešené v územnom konaní. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané 
stavebným úradom Obce Rovinka pod č. j. SÚ-135/561/73/2021-2023/3/MK zo dňa 
12.01.2022, právoplatné od dňa 16.02.2022.

Názov stavby: 
stavebné objekty: 
miesto stavby:

druh stavby: 
účel stavby:

„Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica“
SO - 03 Verejné osvetlenie
Miloslavov, pare.č. 418, 407/1, 513,271/16, 271/2, 415, 410, 287,436/1, 275/8,
414, 432/2 podľa KN-C, k. ú. Miloslavov
inžinierska líniová stavba, podľa § 43a, ods. 3, písm. a stavebného zákona 
technická infraštruktúra ~ verejné osvetlenie

V zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania 
a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona 
účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská 
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného 
konania. Ale niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad 



na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý 
bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí.
Do podkladov pre vydanie stavebného povolenia 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 overenú plnú 
moc na predmet konania s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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starosta obce

Verejná vyhláška

Toto oznámenie o začatí stavebného konania sa v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona 
oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Obce Miloslavov. Súčasne sa zverejní na webovom sídle obce Miloslavov podľa § 26 ods. 2 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia.

Potvrdenie oznámenia o začatí stavebného konania líniovej stavby verejnou vyhláškou:

Oznámenie bolo zvesené dňa : 
Pečiatka, podpis

Oznámenie bolo vyvesené dňa : í y 2023 
Pečiatka, podpis

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania :
1. Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
2. Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastníkom podľa § 69 

ods. 1, 2 stavebného zákona, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť umiestnením líniovej 
stavby priamo dotknuté.

Dotknuté orgány a organizácie :
Okresný úrad Senec - odbor ŽP - odpadové hospodárstvo, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec - odbor OPaK , Hurbanova 21, 903 01 Senec
Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, 811 46 Bratislava 1
BVS,a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
SPP-distribúcia,a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stavebný úrad - spis


