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Bratislava 11. 10.20 17 

Vec Oznámenie o začatí kolaudačného konania 

Nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním 

Vlastníc i bytového domu Bezručova 1, Gajova 9, Grosslingová 20, ktorých v konaní 

zastupuj e sp. PF7 s. r. o ., Teslova 1, 821 02 Bratislava, IČO 43 882 072 (ďalej len „navrhovate l"'), 

podali dňa 28.09.20 17 návrh na povo lenie už ívať stavebné úpravy bytového domu. Dňom podania 

žiadosti sa zača lo ko laudačné konanie vo vec i: 

Stavba: 

stavebník: 

miesto: 

Bytový dom Bezručova 1 - Gajova 9 - Grosslingová 20, 

zateplenie a obnova, vrátane výmeny výťahov, zasklenia loggií a úpravy zábradlí 

Spoluvlastníci bytového domu, 

Bezručova 1 - Gajova 9 - Grosslingová 20, stavba súp č. 2529, na pozemku pare. 

reg. C KN č . 897 1 (stavba) a 8970 (ostatné plochy) v k.ú . Bratis lava - Staré Mesto. 

Stavebné povo lenie vyda l tunaj ší úrad pod zn. 4958/33 878/20 15/STA/Kno dňa 11.08 .20 15, 

pod ľa proj ektovej dokumentácie z apríla 20 13 (zhotovila sp. PF7 s.r.o„ Teslova 1, 821 02 

Brati slava, Ing. Karol Ferenčík, ASI), ktorú overil stave bný úrad v stavebnom konaní Stavebné 

povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.201 5. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znen í neskorších 

predpi sov v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republi ky Bratislave v znení neskorš ích predpisov (ďa lej len „zákon o h lavnom meste") a č l. 67 

štatútu hl avného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zá kona č. 608/2003 Z.z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a dop lnení stavebného 

zákona v znení neskorš ích predpisov, v nadväznosti na § 2 písm.e) zákona č . 416/200 1 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné ce lky 

v znení neskorších predpisov, v sú lade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje 

účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčas ne 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s mies tnym zisťovaním dňa 14.11.2017 (utorok) 

o 09:00 hodine, so stretnut ím pozvaných pri vstupe do budovy na Gaj ovej ul. č. 9 . 

Stavebný úrad upozori1uje účastníkov ko laudačného konania a dotknuté orgány, že námietky 

a stanov iská môžu uplatniť najneskorš ie pri ústnom pojednávan í, inak sa na ne nepri hliadne (§ 80 

ods. 2 stavebného zákona). 

Na ústne poj ednávanie spojené s m iestnym zisťovan ím navrhovateľ podľa § 18 ods. ! 

vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávaj ú niektoré ustanovenia stavebného zákona pred loží 

tieto doklady: 



a) Doklad o úhrade správneho poplatku za podanie návrhu na kolaudác iu podľa V . časti 

sadzobníka zákona o po platkoch, pol. 62a písm. c bod 2. v sume =50 € (VS 180954 1934), 

b) projektovú dokumentác iu overenú sta vebným úradom v stavebnom konaní ; 

c) projekt skutočného zhotovenia, výkresy s vyznačením zmien , ku ktorým došlo počas 

uskutočňovania stavby; 

d) doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov (podľa zák. č . 133/2003 

Z.z„ o stavebných výrobkoch a § 43f stavebného zákona); 

e) stanovisko (k nakladaniu s odpadmi zo stavebnej činnosti) Okresného úradu Bratis lava, odb . 

starostlivosti o ž ivotné prostredie, ako prís lušného orgánu odpadového hospodárstva podľa 

podmienok záväzného stanovi ska zn. OÚ-BA-OSZP3 -2014/93535/HEL/I zo dňa 11.12.201 4 

v stavebnom konaní ; 

f) energetický certifikát budovy podľa § 7 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárn osti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov. 

Upozornenie: 

V zmys le § 17 zákona č. 71/1967 Zb . o správnom konaní (správny poriadok) v zne ní 

neskorš ích predpisov účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníc i sa môžu dať 

zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, kto rého s i zvolia . Právnická osoba koná 

prostredníctvom svojich o rgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu . Splnomocnenie na 

zastupovanie tre ba preukázať písomným plnomocenstvom a lebo p lnomocenstvom vyh láseným do 

zápisnice. 

Podľa § 38 ods . 1 zá kona č. 7 111 967 Zb. o správ nom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpi sov v lastník pozemku , prípadne stavby, ktorá j e predmetom konania, j e pov inný 

strpi eť ohliadku na mieste stav by a k tomu úče l u ich sprístupniť. 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2 správneho pori adku . 

Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámeni a na 

úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhláš ky a predlož í sa do 

spisu na stavebn ý úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj 

úradná tabu ľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa: „ ... „ .„ . ... . .. . . „ . ...... . ....•.• „ .. Zvesené dň a: „ „„ „ „ . „. „„„„. „ . „ „„. „„„„„ „ . 

Peč iatka a podpis o rgánu, kto rý potvrdzuj e vyvesenie a zvesenie oznáme nia. 
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Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou sa doruč í účastníkom kona nia : 

• vlastníkom ne hnuteľností v k.ú . Bratis lava - Staré Mesto : 

• pozemku pare . reg. C KN č. 8971 (stavba) a 8970 (ostatné plochy) a stavby súp č. 2529 na 

ňom (bytový dom Bezručova 1 - Gajova 9 - Grosslingová 20), stavebník 

Na vedomie: 

2. PF7 s .r.o„ Teslova 1, 821 02 Bratislava 

3. Eurostav Slovak ia, s .r.o „ 1. mája 65, O 14 O 1 Bytča, zhotoviteľ 

4 . Spoločenstvo „GBG 2019", Grosslingová 20, 8 11 09 Bratis lava 

Dotknutým orgánom doporučene: 

5. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

6. Okresný úrad Brat islava, odb. starost livosti o ž ivotné prostredie, odd. OHo, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratis lava 3. 

7. Has ičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratis lava 
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