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Vec 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

 

Vlastníci bytov a NP M. Medveďovej 12, 14, 16, 18, Bratislava (ďalej len "navrhovateľ"), v zastúpení 

spoločnosťou Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava, IČO: 36 821 012, 

dňa 13.9.2022 podali návrh na kolaudáciu stavebných úprav bytového domu: Výmena výťahov 

v bytovom dome M. Medveďovej 12, 14, 16, 18, Bratislava, súp. č. 1570, postavenom 

na pozemkoch registra "C" parc. č. 587, 588, 589, 590 v katastrálnom území Petržalka. 

Na predmetné stavebné úpravy vydala Mestská časť Bratislava-Petržalka stavebné povolenie 

č. 6039/2020/10-UKSP/5-Vč-49 dňa 6.10.2020, právoplatné dňom 10.11.2020. 

Stavebné úpravy bytového domu majú podľa stavebného povolenia obsahovať výmenu výťahov 

vo vchodoch 12, 14 a uskutočnenie výťahov vo vchodoch 16, 18. 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona 

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

predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 

Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade 

s ustanovením § 80 stavebného zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom 

a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

28. februára 2023 (utorok) o 10:00 hodine 

so stretnutím prizvaných na mieste stavby, pred vchodom Medveďovej 12,  Bratislava. 

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky a stanoviská 

uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu 

nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (mestská časť Bratislava-Petržalka, úradné hodiny: pondelok 

8:00-17:00, streda 8:00-16:30, piatok 8:00-12:00). 
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K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží: 

1. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní. 

2. Právoplatné stavebné povolenie na predmetné stavebné úpravy. 

3. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní. 

4. Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby. 

5. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný. 

6. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona). 

7. Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, OH, 

ku kolaudácii, k nakladaniu s odpadmi vzniknutými uskutočňovaním predmetných stavebných 

úprav. 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť 

ich doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc 

toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

Ján Hrčka, starosta 

v z. Ing. Monika Vidličková na základe poverenia 

  

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Petržalka: 

účastníci 

1. Vlastníci bytov a NP M. Medveďovej 12, 14, 16, 18, súp. č. 1570, LV č. 2755 - k. ú. Petržalka 

2. Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23  Bratislava,  IČO: 36 821 012 

  

Doručí sa jednotlivo: 

dotknuté orgány 

3. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava 1, 

    IČO: 00 151 866 

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, Tomášikova 46, 

    832 05  Bratislava 3,  IČO: 00 151 866 

5. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava 3,  IČO: 00 166 367 

6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  IČO: 00 603 481 

projektant 

7. Ing. arch. Alan Krajčír - plán B, Polárna 6, 821 02  Bratislava,  IČO: 42 176 981 

na vedomie 

2. Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23  Bratislava,  IČO: 36 821 012      so žiadosťou 

 o informatívne zverejnenie vo všetkých vchodoch bytového domu M. Medveďovej 12, 14, 16, 18, 

 Bratislava 
 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia 


