
 
 
 

    

Číslo: OU-SC-OSZP/2020/005647/VY-13/Ke                                               Dňa: 15.06.2020 

   

Vec: „Technická infraštruktúra obec Miloslavov, Lokalita RZ 12/II“ SO03 Verejná 

kanalizácia a prípojky, verejné kanalizačné rady na p. č.: 426/107, 426/49, 426/167, odbočky 

z verejnej kanalizácie po RŠ na p. č.: 426/134, 426/135, 426/137, 426/138, 426/139, 426/140, 

426/141, 426/142, 426/143, 426/144, 426/145, 426/146, 426/147, 426/148, 426/149, 426/150, 

426/151, 426/152, 426/153, 426/154, 426/155, 426/156, 426/157, 426/158, 426/159, 426/160, 

426/161, 426/162, 426/163, 426/164, 426/165, 426/166,  PS01 Prečerpávacia šachta kanalizácie 

na p. č.: 426/49  k. ú. Miloslavov.  

_____________________________________________________________________________ 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou. 

 

Stavebník Miloslavov RZ12, o.z., Miloslavov 426, 900 42 Miloslavov IČO 52 862 593 

v zastúpení Pozemné stavby TTK s. r. o., Slnečná 38, 900 42 Miloslavov IČO 36 626 881 

dňa 11.02.2020, doplnením dňa 29.04.2020, 11.05.2020, 10.06.2020 v zmysle podľa ust. § 26, 

ods.1 zák. č. 364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  požiadali Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 

vodného zákona na vyššie uvedené stavby. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.  

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, ako 

vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy, podľa ust. § 5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 

č.364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov  a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov vypisuje začiatok  vodoprávneho konania a upúšťa od miestneho 

zisťovania. 

 

Predloženú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie autorizoval  Ing. Otto Tokár, reg. 

č.: 5544*A2,  Slnečná 38, 900 42 Miloslavov v 08/2019. Zainteresovaní môžu do nej nazrieť na 

tunajšom úrade počas úradných hodín v stránkových dňoch ( pondelok 8
00

- 15
00

hod., utorok 8
00

- 

15
00

hod , streda 8
00

- 17
00

hod., štvrtok 8
00

- 15
00

hod, piatok 8
00

- 15
00

hod). 

 

Podmienky, vyjadrenie a námietky možno podať písomne, alebo ústne najneskôr do 8 dní odo 

dňa doručenia verejnej vyhlášky. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány 

štátnej správy a obec. Ak v určenej lehote dotknutí účastníci konania svoje stanoviská neoznámia 

v zmysle ust. § 61 odst.5 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou súhlasia.      

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú 

plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

Obci Miloslavov sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie 

na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom 

doručenia. 

 

 

 

                      

                                                           Ing. Beáta Adameová   

                                                        vedúca odboru 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej vodnej správy 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 
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Toto  oznámenie (vyhláška)  musí  byť vyvesené 15 dní na  verejnej  tabuli obce, aj na 

stránke príslušného orgánu: http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20). Posledný deň 

vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej  na vyvesenie žiadame, 

aby verejná vyhláška bola vrátená na Okresný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia 

a zvesenia vyhlášky. 

 

Vyvesená dňa.......................................                                 Zvesená dňa........................................ 

 

Podpis, pečiatka      Podpis, pečiatka 

 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:  

1. Stavebník Miloslavov RZ12, o.z., Miloslavov 426, 900 42 Miloslavov IČO 52 862 593 

v zastúpení Pozemné stavby TTK s. r. o., Slnečná 38, 900 42 Miloslavov IČO 36 626 881  

2. Obec Miloslavov, Obecný úrad č.181, 900 42 Miloslavov - vyhláška na vyvesenie 

3. Obec Miloslavov, Obecný úrad č.181, 900 42 Miloslavov 

4. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

5. 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 

výstavbou priamo, alebo nepriamo dotknuté. 

 

Na vedomie:  

6. Hydromeliorácie, š. p., Vrakúnská 29, 825 63 Bratislava 211 

7. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,   

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava 

9. Okresné  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 

Pezinok 

10. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

11. Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave – okolie, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, 

Hollého 8, P. O. Box 59, 903 01 Senec 

12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

13. Slovak Telecom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

14. Technická Inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

 

 

 

 

Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 
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