
 

 č. : ÚKaSP-2011/2521-ABA-ozn                                                         Bratislava 19.12.2011  

 
O Z N Á M E N I E 

o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 
 
Na tunajší stavebný úrad podal dňa 15.12.2011 stavebník LAMA PLUS s.r.o., so sídlom 
Čakanková 66, 821 07 Bratislava, v zastúpení ARTPLAN, spol. s.r.o., Karadžičova 27, 811 
08  Bratislava, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu časti dokončenej stavby  
so zámerom zmeny v užívaní stavby s názvom: „Gastroentero – hepatologické centrum 
THALION a Lekáreň APOTEKA“ na Tomašíkovej ul. č. 50/ C v Bratislave, súp. č. 12571, 
na pozemku parc. č. 15111/130, v katastrálnom území Nové Mesto. Na uvedenú zmenu 
stavby bolo vydané stavebné povolenie pod č. ÚKaSP-2011/1718-ABA-SP zo dňa 
14.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2011 a na stavbu ako celok kolaudačné 
rozhodnutie č. ÚKaSP-2007/220-411-KR-MGR zo dňa 21.05.2007, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 29.05.2007. Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné 
konanie. 
 
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 čl. 67 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“) a §18 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 
v súlade s ustanovením § 80  stavebného zákona 

 
o z n a m u j e 

o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 
dňa 5. 01. 2012 (štvrtok) o 9,00 hod. 

so zrazom účastníkov pred vstupom do predmetných priestorov na Tomašíkovej ul. č. 50/ C v 
Bratislave 

 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal 
zastupovať.  
 
V zmysle § 80 stavebného zákona sa účastníci konania upozorňujú na to, že svoje námietky 
a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 10 dní od doručenia tohto  oznámenia, inak na ne 
nebude prihliadnuté. 

K miestnemu zisťovaniu sú stavebníci povinní pripraviť doklady podľa § 17 a § 18 vyhlášky 
č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ktorými 
preukážu zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí, životného prostredia ako aj riadneho 
užívania stavby na určený účel.   
 
 
                M g r.  R u d o l f  K u s ý 
                                                                    Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku 

 Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 



A/ účastníkom konania: 
1.  stavebník: LAMA PLUS s.r.o., Čakanková 66, 821 07 Bratislava 
2.  splnomocnený zástupca: ARTPLAN, spol. s.r.o., Karadžičova 27, 811 08  Bratislava 
3.  vlastníci bytových a nebytových priestorov Tomašíkova ul. č. 50/ C, verejnou vyhláškou  
 
B) dotknutým orgánom: 
1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 814 71 

Bratislava 1 
2. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská ul. č. 8,  

        820 09 Bratislava 29 
 
C) na vedomie: 
1.  projektant: TOP PROJEKT s.r.o., Koreničova 4, 811 04 Bratislava 
2.  správca: IMMO SERVICE GROUP s.r.o., Tomašíkova 46, 831 04 Bratislava 
3.  Tomášíková, spol. s r.o., Tomašíkova 50/E, 831 04 Bratislava 
 
D) verejnou vyhláškou:  
Stavebný úrad doručuje toto oznámenie o začatí kolaudačného konania predmetnej zmeny 
dokončenej stavby verejnou vyhláškou v súlade s § 26 správneho poriadku, z dôvodu veľkého 
počtu účastníkov konania - vlastníkov pozemku parc. č. 15111/130.    
 
1.  Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát ( TU ), Junácka 1, Bratislava 
2.  Hl. m. SR Bratislava -Magistrát, oddelenie ORM, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava1  
   - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
    a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
3.  IMMO SERVICE GROUP s.r.o., Tomašíkova 46, 831 04 Bratislava 
    - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením vo vchode č. 50/C predmetného 

bytového domu  po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
 
 
        
 
 
       Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
         
       ……………….                                                                                       ……………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje: Ing. arch. Andrea Bzdúchová     
 
tel. č.: 49 253 558     Stránkové dni: 
miestnosť č. 605, VI. poschodie                pondelok:         8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00  
stavebne@banm.sk     streda:  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30  
www.banm.sk       


