OBEC LOZORNO
číslo: SÚ-1 036/2018/1

Hlavná ulica Č. 1,90055 Lozorno
Lozorno 13.03.2019

ROZHODNUTIE
Dňa 16.07.2018 podal stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6,
816 47 Bratislava, ICO: 36 361 518 prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosti PD BA
03 s.r.o., so sídlom 900 55 Lozorno č. 996 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „SO 01 VN Káblovó vedenie, SO 02 NN rozvody, PS Transformačná
stanica“, na pozemkoch parcela registra „C“ KN Č. 9117/11, 9117/15, 9117/17, 9117/2, 91 15/3,
9116/2, 9112, 9089/12, 9089/62, 9089/63, 9089/57, 9089/26, 9089/25, 9089/6 a registra „E“ KN Č.
9097/1, 9100/1, 9103/1, 9103/2, 9103/102, 9106/102, 9107/102 líniová stavba v k. ú. Lozorno.
Podanie neposkytuje dostatočný podklad v zmysle ~ 8 a 9 vyhl. Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, preto tunajší stavebný úrad vvzýva v súlade s
ustanovením ~ 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení poslednej platnej novely (d‘alej len stavebný
zákon), stavebníka, aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia teito výzvy predloženú žiadosf
doplnili o nasledovné doklady:
—

1) stanovisko obce (podmienka daná v stanovisku SPF Bratislava č. SPFS/2017/04 102, SPFZ/2017/034957
zo dňa 04.04.2017 k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívatel‘a pozemku)
2) doklady preukazujúce, že stavebník Západoslovenská distribuČná, a.s. je oprávneným z územného
rozhodnutia Č. SÚ-959/2016 zo dňa 11.04.2017 alebo doplniť žiadosť o žiadosť o zmenu predmetného
rozhodnutia o umiestnení stavby vo veci zmeny stavebníka a to s ohl‘adom na ustanovenie Čl. VII. ods. I
písm. c) Zmluvy o spolupráci
—

Ďalšie doklady móžu vyplynúť z konania.
Vyjadrenia a stanoviská predkladať iba vo forme originálov (overená fotokópia) nie vo forme fotokópií.
Zároveň podl‘a ustanovenia ~ 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov stavebný úrad stavebné konanie
preruŠu

j

e.

na dobu 60 dní.
Súčasne stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že ak v urČenej lehote nedostatky podania
nebudú odstránené, podl‘a * 60 ods. 2) stavebného zákona stavebné konanie zastaví.
Správny orgán bude v konaní pokračovat‘ len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.
ODÓVODNENIE
Dňa 16.07.2018 podal stavebník Západoslovenská distribuČná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816
47 Bratislava, ICO: 36 361 518 prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosti PD BA 03
s.r.o., so sídlom 900 55 Lozorno č. 996 na tunajší stavebný úrad žiadosf o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „SO 01 VN Káblové vedenie, SO 02 MN rozvody, PS Transformačná stanica“,
na pozemkoch parcela registra „C“ KN Č. 9117/11,9117/15,9117/17,9117/2,9115/3,9116/2,9112,
9089/12, 9089/62, 9089/63, 9089/57, 9089/26, 9089/25, 9089/6 a registra „E“ KN Č. 9097/1, 9100/1,
9103/1, 9103/2, 9103/102, 9106/102, 9107/102 líniová stavba v k. ú. Lozorno.
K žiadosti neboli doložené všetky potrebné doklady, preto stavebný úrad vyzval stavebníka,
aby ich doložil v určenej lehote a konanie prerušil.
—

POUČENIE
Podl‘a ~ 29 ods. 3 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolat‘. Pokial‘ je konanie
prerušené, lehoty podl‘a správneho poriadku neplynú.
V zmysle ~ 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku správne súdy nepreskúmavajú rozhodnutia
orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo
poriadkovej povahy, ak nemohli mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania.

Mgr. L‘uboš TVRDOŇ
starosta obce

Doručuje Sa:
1.
2.
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4.

Západoslovenská distribuČná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava
PD BA s.r.o., 900 55 Lozorno Č. 996
Tatiana Slobodová, Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky
tu
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2
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Obec Lozorno, zastúpená starostom — so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia
verejnou vyhláškou pre vlastníkov pozemkov parcela registra „C“ Č. 9117/11, 9117/15, 9117/17, 9117/2, 9115/3, 9116/2,
9112, 9089/12, 9089/62, 9089/63, 9089/57, 9089/26, 9089/25, 9089/6 a registra „E“ KN Č. 9097/1, 9100/1, 9103/1, 9103/2,
9103/102, 9106/102, 9107/102 vk ú Lozorno a ostatných neznárnych vlastníkov ktoiých vlastníc.ke alebo ině práva
k nehnuteľnostiam móžu byť vydaným rozhodnutirn priamo dotknuté
verejnou vyhláškou pre vlastnikov susedných pozemkov, ktorých vlastnícke alebo ině práva k pozernkom alebo stavbám móžu
byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté
projektant: Ing. Juraj Szabo Romanova 27, 851 02 Bratislava doruČenie verejnou vyhláškou
OZ Lozorno pre obČanov 900 55 Lozorno Č 1135 doruČenie verejnou vyhláškou
Organizácie alebo obČania, ktorych vlastnicke alebo mé práva k pozemkom alebo stavbám rnožu byť navrhovanou stavbou
priamo dotknuté
tu

Obec Lozorno
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