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Vec
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 18.07.2019 podal stavebník Ing. Viliam Gruska, bytom Osadná ul. č. 14, 831 03
Bratislava návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Rekonštrukcia balkóna, byt
č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc.
č. 11573/1, katastrálne územie – Nové Mesto. Pre stavbu bolo vydané stavebné povolenie
č. 8848/2018/UKSP/HAVK-SP-87 zo dňa 28.11.2018 právoplatné dňa 07.01.2019.

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 ust. § 80 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania
a zároveň nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

dňa 10.09.2019 (utorok) o 10,00 hod.

so stretnutím prizvaných pred vstupom do bytového domu na ul. Osadná č. 14, na pozemku
parc. č. 11573/1 v Bratislave.

Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú podľa ust. § 80 ods. 2) stavebného
zákona, 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 Kusý
Starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto
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Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Osadná 14, 831 03 Bratislava

uvedeným na LV č. 3468,
2. Ing. Viliam Gruska, Osadná 14, 831 03 Bratislava – stavebník,
Doručuje sa jednotlivo:
Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odpadové hospodárstvo,
Na vedomie bez účinkov na doručenie:
1.     Ing. Viliam Gruska, Osadná 14, 831 03 Bratislava + predpis
Doručí sa za účelom vyvesenia:

1. BLAHO-BYT, s.r.o., Bosákova 5/A, 851 04 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie -
vyvesením  na verejne prístupnom mieste vo vchode bytového domu po dobu 15 dní,
o vyznačenie dátumov vyvesenia  a zvesenia a o spätné vrátenie na tunajší stavebný úrad

  2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1,832 91 Bratislava .
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )


