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Vec
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 18.06.2018 podali vlastníci bytov bytového domu na Janoškovej 4-6, ktorých
zastupuje spoločnosť NOVBYT, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO:
31369332, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na obnovu stavby „Obnova bytového
domu Janoškova 4-6, Bratislava“ so súpisným číslom 849, na ulici Janoškova 4-6
v Bratislave, uskutočňovanej na pozemkoch s parc. č. 12840/1, 12840/2 v katastrálnom
území Nové Mesto, povolenú stavebným povolením č. ÚKaSP-2015/2486/JAP-118 zo dňa
13.10.2015, s právoplatnosťou nadobudnutou dňa 26.10.2015.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods.
1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“) podľa § 80 ods. 1) stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

dňa 16.08.2018 (štvrtok) o 09:00 hod.

so zrazom pozvaných pred vstupom do bytovej budovy na Janoškovej 4 v Bratislave.
Podľa § 80 ods. 2) stavebného zákona sa účastníci konania upozorňujú, že námietky a

stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak
sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc.

   Mgr.  Rudolf   K u s ý
                                                                                                   starosta  mestskej časti
                                                                                                   Bratislava-Nové Mesto
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Doručuje sa:

A) účastníkom konania:
1. stavebníci: vlastníci bytov v bytovom dome na Janoškovej 4-6, 831 02 Bratislava –

doručí sa verejnou vyhláškou
2. NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava
3. projektant: Ing. arch. Tomáš Žáček, Páričková 18, 821 08 Bratislava
4. stavebný dozor: BELSTAV SK s.r.o., Kragujevská 398, 010 10 Žilina

B) dotknutým orgánom:
5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, odb. star. o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:

7. NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava so žiadosťou zverejniť po dobu 15
dní vo vchode bytového domu na Janoškovej 4-6, 831 02 Bratislava a potvrdené
vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:

Doručuje sa za účelom vyvesenia:

8. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
      so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


