OBEC LOZORNO
Hlavná ulica Č. 1, 900 55 Lozorno
číslo: SÚ-259/2018

Lozorno 26.03.2018

Vec
Oznámenje o začatí konania
Obec Lozorno, stavebný úrad príslušný podľa * 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnorn plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d‘alej len stavebný zákon),
podľa * 61 stavebného zákona oznamuje

začatie stavebného konania
na stavbu: „So 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica“, ktorá
sa bude realizovat‘ na pozemkoch parcela registra „C“ KN Č. 9117/11, 9117/15, 9117/17, 9117/2,
9115/3, 9116/2, 9112, 9089/25, 9089/26, 9089/63, 9089/62 a registra .‚E“ KN Č. 9097/1, 9100/2,
9103/2, 9103/102,9102/2, 9101/1 líniová stavba v k. ú. Lozorno pre stavebníka Západoslovenská
distribučná, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, JCO 36 361 518 a o vydanie stavebného povolenia
požiadaí tunajší stavebný úrad dua 28.02.20 18.
—

Objektová skladba:
SO 01 VN Káblové vedenie
SO 02 NN rozvody
PS 01 Transfonnačná stanica
Na uvedenú stavbu bob vydané obcou Lozorno rozhodnutie o umiestnení stavby č, SÚ-959/2016
dňa 11.04.2017 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2017).
Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podl‘a * 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania spojeného s miestnym zisfovaním.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuf na Obeenorn úrade v Lozorne v stránkové hodiny.
Učastníci konania m6žu uplatniť svoje námietky najneskór do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tejto vÝzvy, zápisom do protokolu, alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrado.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté organizácie.
V súlade s * 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol
vyrozumený So začatím stavebného konania, neoznámí v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej
stavbo, má sa za to, že so stavbou z hl‘adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak niektorý
z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehoto neoznámi svoje
stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Na námietky a uripomienkv. ktoré nebudú v určenom tenníne uplatnené sa nebude prihliadaf.
Toto oznámenie má povahu verejnej v hlášky podľa ~ 61 ods. 4 stavebného zákona.
Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15. deň vyvesenia
a zverejnenia oznámenia (~ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov) na úradnej tabuli obce Lozorno.

DotknutÝm orgánom štátnej správ), spravcotu inžinierskych sjetí a vlastnikom dotkrnitých pozemkov
bob oznámenie o začatí konania oznámené osobitne obvyklou formou.

OBEC LOZO~N3
Hlavná 1
900 55 Lozorno

Doručuje

Sa:

I.
Západoslovenská distribtičná. os., Čulenova 6.916 47 Bratislava
2.
PD BA 03 s,r.o.. 90055 Lozorno Č. 996 domčenie ver~nou vyhláškou
3.
Tatiana Slobodová, Bernolákova I A. 901 Ot Malacky doničenie verejnou vyhláškou
4.
projektant: Ing, Juraj Szabo. Romanova 27, 851 02 Bratislava doručenie verejnou vyhláškou
5.
01 Lozorno pre občanov. 900 55 Lozorno č. 1135 doručenie verejnou vyhláškou
Vlastnici dotknutých pozeinkov:
6.
vcrejnou vyhláškou pre vlastnikov pozernkov parcela registra „C Č. 9117 tI. 9117 IS, 9117 17. 91172, 91153. 91162, 9112.
9089/25, 9089/26. 9089/63, 908962 aregistra .JZ“ Č. 90971.9100/2.91032.9103 t02. 91022.91011 k ú. Lozorno aostatir/‘ch
ne-znánsych vlastnikov. ktorÝch vlastnicke alebo mé práva k nehnutefnostiam můžu byť vydaným rozhodnutím prianto dotknuté
7
vcrejnou vyhláškou pre vlaslníkov susedných pozeinkov, ktor~ch vlastnicke aleho ině práva L pozenskom alebo stavbám můžu byť
navrhovanou stavbou priamo dotknuté
Dotknuté orgány štátnej sprán, samosprávya správcovia inžinicrskych sieti:
8
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostrcdie - posudzovanie vplyvov. Zálioracka 2942 60A, 901 01 Malacky
9
Okresný úrad Malacky. odborstarostlivosti o životné prostredie - ochrana pnrod~ a krajiny, Záhorácka 2942 60.4. 901 01 Malacky
10 Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie- švs, Záhorácka 2942/60A. 901 Ot Malack~
11 Okresný úrad Malacky. odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, Záhorácka 2942 60A 901 01 Malack~
12 Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný úrad. Záhorácka 2942 60.4, 90! 01 Malacky
13. Okresnýúrad Nlalack~odborkrizovéhodadc,ua, Záhorácka 2942 60A. 90101 Malacky
14 Okrcsné riaditel‘stvo HasiČského a záchranného zboru, Legionárska 882, 901 01 Malacky
IS Regionálnv úrad verejného zdravotnictva. Rttžinovská 8, 82009 Bratislava
16 Krajský pamiatkov~ úrad, Leškova 17,811 04 Bratislava
17 SVP.š.p.. Správa po~odia Ntoravv. Pri Maline 1,90101 Malack~
18 Západoslovenská distribučná. as., Čulenova 6,91647 Bratislava
19 SPP- distribúcia, as.. i\tlvnské Nivy 44;b, 825 19 Bratislava
20 BVS. as., Prešovská 48. 826 46 Bratislava
21 Lozorno spol. s r o.. Hlavná ulica Č. 1.90055 Lozorno
22 Slovak Telekom. a s Bajkalská 28.81762 Bratislava
23 MO SR, Agcntúra správ~ majetku. Kutuzovova 8. 83247 BraIisla~a
24 Mitiistcrstvo obran~ SR, úrad iesného hospodárstva a poľovnict~a. Kutuzovova 8.8324 Hratisla~a
25 Hvdroineliorácic, sp., \ rakunská 29. 82563 Bratislava
26. Organizácie alebo ohČania. ktorých vlastnickc aleho inc prava k pozcmkorn alebo stavbani !nožLI byť navrhovanou slavhou priamo
dotknuté
27 tti

Na ~cdoinic (nemá uČinky doručenia):
28 Boris čambalik čcn‘cňákova 1816 8.841 01 Bratislava
29 Radovan Nlišik. Haydnova 19,81102 Bratislava
30 Slovenský pozensko‘~; fond. Budkova 36, 817 IS Bratislava
31. Slovensk~ pozemkový fond, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
32 Vojenské lesy a majetky SR. šp.. 01 Malacky, Lesnicka 23. 962 63 Plicsovce
33 Lesy SR, šp., Námestie SNP 8.97401 Banská Bystrica
34 Lesné spoloČenstvo. Jozef Haramia, Nová 44662.900 55 Lozorno

Doručuje Sa:
1.
2.

3.
4.
5.

Obec Lozorno, zastúpená starostom So žiadosťou o vvvesenic tohto oziiánsenia
ven~nou vvldaskou pre vlastníkov pozernkov parcela registra ..C‘ Č. 9117 11,911715,911717,91172,91153,91162,9112
9089 25, 908926 908963. 9089/62 a registra ‚E‘ Č. 9097!, 91002, 91032, 9103 102, 91022, 9101 I vL ú. Lozorno
a ostatných neznamych v!astnikov. ktorých vlastnicke aiebo mé práva k nehnutcfnosLiain můžu byť ‘ydan~n rozhodnutirn prianto
dotknuté
verejnou vvhlaškou pre v!astníkov sused,iých pozeinkov, ktorých vlastnicke alebo mé práva k pozenikons alebo stavbám můžu byt
navrhovanou stavbou priamo dotknuté
Organizacic alebo občania, ktor els vlastnicke abbo mé práva k pozemkom abbo stavbám máz‘i byť navrhovanou stavbou priamo
dotknuté
tti

Obec Lozorno

—
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Interneto~a stránka obce Lozorno www‘.bozorno.sk

uradna tabura, Acrejneníe po dobu IS dni:

