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Ing.Holubkovičová

Bratislava
02.10.2019

Vec: Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania.

Dňa 25.09.2019 podali stavebník – Grand Koliba, s r.o., so sídlom Révová 7, 811 02
Bratislava v zastúpení IRS – inžiniering, s r.o., so sídlom Česká 7, 831 03 Bratislava návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt „SO 511 STL plynovod“, ktorý je
súčasťou líniovej stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA“ na
pozemku parc. č. 4886/2, 4866/48, 4859/1, 4897/3, 4897/2, 4846, 4858,4824/1,v katastrálnom
území Vinohrady. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. 7149/2017/UKSP/VIDM-46
zo dňa 14.06.2017, právoplatné 01.03.2018.
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 31.10.2019 (štvrtok) o 10,00 hod.

so stretnutím účastníkov konania na ulici Frankovská pri stavbe Grand Koliba v Bratislave.
Na konanie stavebný úrad žiada stavebníka pripraviť:
- Projektovú dokumentáciu skutočne realizovanej stavby
- Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby
- Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní
- Plnú moc na zastupovanie stavebníka

Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú podľa § 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 K u s ý
starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1/ Vlastníkom pozemkov podľa LV č. 7317, 7242, 7442, 3605, 7392, 7218, 7317, 3605, 7405
2/ GRAND KOLIBA, s r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava
3/ IRS – inžiniering, s r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava
Doručuje sa jednotlivo:
4/ Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
5/ Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava
6/ Okresný úrad Bratislava, odbor star.o ŽP-odp.hosp., Tomášikova 46, 832 05
7/ SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8/ 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.
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