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Vec
oznámenie o začatí kolaudačného konania a naľiadenie ústneho konania

Stavebník Jarovce Investment s.r.o', Strojáľenská lC, 9I7 02 Trnava, ICo: 43 848222, zastiryený
splnomocnencom - Miroslava Štefanovičová, Ambroseho 5, 851 0l Bratislava (ďalej len,,stavebník"),
podal návľh na kolaudáciu stavebného objektu:

so 27 Stavebné úpravy na ulici Jantárovát

ako súčasť stavby,,obýný súboľ Jarovce - Dvor - Juhozápad" (ďalej len,,stavba").

Stavba je umiestnená na pozemkoch vedených okresným úradom Bľatislava katastľálnym odborom
v registri,,C-KN", parc. č. 870/|,43218,432/13, kat. územie Jaľovce.

Stavba bola povolená stavebným povolením č. oU-BA-oCDPKz-202ll37702-3 zo dňa 08'06.202I,
ktoľé nadobudlo právoplatnosť dňa 09 '07 .202l.

Dňom podania žiadosti začalo kolaudačné konanie.

okresný úrad Bľatislava odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny
stavebný úľad podl'a $ 3a ods. 2) zélkona č,' 1351196l Zb. o pozemných komunikáciirch v zneni
neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,cestný zákon") vsúlade s$ 80 zákona é.5011976 Zb. oúzemnom
plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších pľedpisov

naľiad'u j e

k pľedloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 24.8.2022 (stľeda) o 10.3000 hod.

so stretnutím na stavbe.

Učastníci konania a dotknuté orgány štátnej spľávy a oľganizácie sa upozorňujú' Že svoje námietky
a stanoviská môžu uplatniť najneskôľ na tomto konaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

Prizvané organizácie musí na konaní zastupovať štatutrárny orgán. V prípade, že sa niektoý
z účastníkov konania nechá zastupovať, musí sa zást.upcapreukánať písomným plnomocenstvom.



Na ústne konanie spojené s miestnym zistbvaním je navrhovatel' povinný pripľaviť doklady podl'a

$ 17, l8 ods. 1) vyhlášky č,.453/2000 Z'z.ktoľou savykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zátkona
a to najmä:

1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
2. opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia.
3 ' Projekt skutočného vyhotovenia potvrdený pľojektantom a zhotovitelbm stavby.
4. Záryis o odovzdaní aprevzati stavebných objektoV stavby podpísaný všetkými budúcimi spľávcami *

odstránenie závad' 
'o}oĺrlĺrr5. Doklady o vyýčení priestorovej polohy stavby.

6. Geometrický plán potvrdený katastrálnym úľadom.
7. Doklady o výsledkoch pľedpísaných skúšok a miľaní'
8. Doklady o oveľení požadovaných vlastností všetkých zabudovaných výľobkov amateriáiov,

certifikáty a atesty pouŽi!ých materiálov, ceľtifikáty dopľavných značiek, náteľov pľi
vodorovnom dopľ. značení'

9. Doklady o evidencii odpadov zo stavby a doklady o ich uložení a zneškodnení.
10. Stavebný denník, časť !ýkajúca sa kolaudovaného objektu
1 l . Uľčenie defi nitívneho dopravnéh o značenia.
12. Potvľdenie správcu digitálnej mapy mesta o splnení ohlasovacej povinnosti.
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JUDr Bíróová
vedúca odboru

Toto oznámenie sa doručuje foľmou veľejnej vylrlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli
okľesného úradu Bľatislava. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia na úľadnej tabuli
okresného úradu Bľatislava, Tomášikova 46, 832 05 Bľatislava.

t.

W,ffiľkt*ľDátum vyvesenia ď- .ť-''/o-,{Ú'.'.... Pečiatka a podpis

Dátum zvesenia

Oznámenie sa doručuje:

Pečiatka a podpis .'..

So žiadost'ou o vyvesenie a vľátenie po uplynutí lehoty:
1. okresný urad Bratislava, Tomášikova 46,832 05 Bľatislava

Hlavné mesto SR Bľatislava, Pľimaciálne nám. l,8l4 99 Bľatislava
MČ Bratislava - Jarovce, Palmová l , 85 1 10 Bratislava

konania:
1. Jarovce Investment s.r'o', Strojáľenská lC, 9l7 02 Tľnava, IČo: +: 848222, zastúpený Miroslava

Štefanovičová, Ambroseho 5, 85 1 01 Bľatislava,
2. Hlavné mesto SR Bľatislava' Primaciálne ĺám. l,8l4 99 Bratislava - vlastník cesty
3. PavelHaás, Pílová 15, 85l 0l Bratislava
4. ostatní účastníci konania veľejnou vyhláškou
Dotknuté oľgány a organizáciez
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l,8l4 99 Bľatislava
2. Magistľát hl. m. SR Bratislavy, oSK, Primaciálne nám. l,814 99 Bľatislava
3. MČ Bratislava - Jarovce, Palmová l, 85 l 10 Bľatislava
4. KR PZ v Bľatislave, KDI, odboľ dopravného inžinieľstva, Špitálska 14,8l2 28 Bratislava
5' oÚ Bľatislava odbor starostlivosti o životné pľostľedie, Tomášikova 46,832 05 Bratislava
6. Inšpektoľát pľáce Bľatislava, Za kasárňou 1,832 64 Bľatislava,
7 ' Bľatislavská vodáľenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratis|ava29
8. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44h,825 11 Bratislava 26
9. Západoslovenská distribučná, a's', Čulenova 6,816 47 Bratislava 1

Navedomie: Jaľovce Investment s.r.o., Strojárenská lC' 9l7 02 Tľnava, ĺČo: +:848222, zastúpený Miroslava
Štefanovičová, Ambroseho 5, 85l 01 Bľatislava,


