MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
č. j. ÚVaŽP/3267/41981/2019/Bub
Malacky 05.09.2019

Vybavuje: Ing. Andrea Bubeníková
034/79 66 129

Vec
O z n á m e n i e o začatí stavebného konania
Dňa 02.09.20109 podala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
Bratislava, vz. spoločnosťou LGR Invest, s.r.o., Mierové námestie 10A, 901 01 Malacky,
stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „BA_ Malacky
POLYFUNKČNÝ OBJEKT SEVERÍN, SO 102.5 Prípojka VN – VNK, TS, NNK“ na
pozemkoch KN“C“ 4440/13, 4455, 4457/1, 4446/3, 2872/3 a KN „E“ parc.č. 1473/1 v k.ú.
Malacky v stavebnom konaní. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom pod
č.j. ÚVaŽP/2122/32815/2019/Bub, zo dňa 08.07.2019, právoplatné 19.08.2019.
Mesto Malacky ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov oznamuje podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), začatie stavebného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upúšťa v zmysle §
61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V
rovnakej lehote oznámi svoje stanovisko aj dotknutý orgán.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania neoznámi v určenej
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, má tunajší úrad
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a podľa § 26 správneho poriadku má toto oznámenie
povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.
Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.
Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená na Mesto Malacky stavebný úrad, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia
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Účastníci konania:
1. verejnou vyhláškou pre všetkých majiteľov pozemkov a taktiež pre všetkých účastníkov
konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným
rozhodnutím priamo dotknuté.
Na vedomie:
2. navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
3. vz. LGR Invest, s.r.o., Mierové námestie 10A, 901 01 Malacky
4. vlastníci pozemku: Mesto Malacky, správa majetku
5. projektant: NOST- Ing. Norbert Šteflovič, 900 32 Borinka 30
Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o žp, ochrana krajiny a prírody
2. Okresný úrad v Malackách, odpadové hospodárstvo
3. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o žp, odbor krízového riadenia
4. Okresný úrad v Malackách, ochrana ovzdušia
5. Okresný úrad v Malackách, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
6. ORPZ ODi, Malacky, Zámocká 5, Malacky
7. ORHZ Legionárska, Malacky
8. RúVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava
9. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
11. SPP –distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
12. Ministerstvo obrany, správa majetku štátu
13. Ministerstvo vnútra, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava
14. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42, Bratislava
15. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
16. Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava
17. Eustream, a.s., Votrubova 11/a, Bratislava
18. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
19. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
20. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. Mesto Malacky, ochrana zelene
22. Mesto Malacky, doprava
23. TEKOS, spol. s r.o., Partizánska 1089/2, Malacky
24. tu

Toto oznámenie o začatí stavebného konania sa oznamuje všetkým vlastníkom pozemkov, ktorých
vlastnícke, alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté;
preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnení
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na Mestskom úrade v Malackách.
Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená na Mesto Malacky –
stavebný úrad, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

Mesto Malacky – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

oznámenie bolo vyvesené dňa .....................................

oznámenie bolo zvesené dňa ........................................

