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Vec 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania. 
 
 

Dňa 18.8.2011 podala spoločnosť ZSE Distribúcia a.s., so sídlom Čulenova 6, 
Bratislava, ktorú na základe plnej moci zastupuje Enermont s.r.o., so sídlom Hraničná 14, 
Bratislava, žiadosť o kolaudáciu stavebného objektu SO 03 Prípojka VN, ktorý je súčasťou 
stavby: "Budova  ústredia Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava Tomášikova ul.", ktorá bola 
povolená stavebným povolením č. ÚKaSP-2006/877-MBL zo dňa 23.8.2066, právoplatným 
dňa 27.9.2006. 

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 a § 77 stavebného zákona 
(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 6. októbra 2011 o 9,00 hod. 
 
so stretnutím účastníkov konania na stavebnom úrade v kanc. č. 608, Junácka č.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. 
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Oznámenie sa doručí: 
 

1. ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, doručuje sa Enermont s.r.o., 
Hraničná 14, 827 14 Bratislava 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR so sídlom 
v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29 

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 
ul. č.6, 811 03 Bratislava 1 

4. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
5. Vlastníci pozemkov parc. č. 15111/116, 15111/24, 15111/54, 15111/125, 

15111/55, 15111/12, 15111/13, 15111/118  a 1511/119 v katastrálnom území 
Nové Mesto doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní 

6. Vlastníci pozemkov parc. č. 22179/2, 22220/1, 23023/1 a 23023/2 v katastrálnom 
území Trnávka, doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli 
mestskej časti Bratislava-Ružinov na Mierovej ul. č. 21, 821 05 Bratislava po dobu 
15 dní  

7. Vlastníci pozemkov parc. č. 1207/13 a 1207/16 v katastrálnom území Ružinov, 
doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava-Ružinov na Mierovej ul. č. 21, 821 05 Bratislava po dobu 15 dní  

 
 

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 

 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:  Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 
 
 

pečiatka, podpis 
 


