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p. č. 1310/8462/2019/OKK-RA                                                                                  Vrbové, 22.07.2019 

Vybavuje: Ing. Radošinský, t.č. 033/735 06 37, stavebnyurad@vrbove.sk                
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Podľa rozdeľovníka 
 

 

 

 

 

Vec: O z n á m e n i e  o začatí kolaudačného konania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

    Dňa 12.07.2019 prijal Mestský úrad Vrbové (Mesto Vrbové) návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu     „TA_Vrbové, Nová TS, VNK, NNK“, za družstvom, 

pozemok parc. č. CKN 1222/13, 1219/2 (v tom EKN 1319/1), 1367/2 (v tom EKN 1320), 1381 

(v tom  EKN 1320), 1324, 1222/12, 1324, 1366/2 (v tom EKN 1319/1), 1169 (v tom EKN 

1316/2, 1317/2), 1222/18 - TS, Vrbové, k. ú. Vrbové. od navrhovateľa Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. 31655/15/2016-Ka zo dňa 06.02.2016, 

právoplatné dňa 21.03.2016.   

  Mesto Vrbové ako miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) 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“) podľa § 80 stavebného zákona 

 

o z n a m u j e 

začatie kolaudačného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom 

a súčasne určuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

20. augusta 2019 (utorok) o 10:00 hod. 

so stretnutím na miestnej komunikácii pred budovou PS 01-Transformačnou stanicou stojacou na 

pozemku parc. č. 1222/18 v k.u. Vrbové 

 

Podľa § 80 ods. (2) stavebného zákona účastníci konania sa upozorňujú, že svoje námietky, 

pripomienky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 

neprihliadne. 

    Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade vo Vrbovom, Spoločný 

úrad samosprávy, stavebný úrad, ul. M. R. Štefánika 15/4, I. poschodie počas úradných dní, t.j. 

v pondelok, stredu a piatok. 

      Ak sa niektorý z  účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc 

toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhovateľ podľa § 17 a § 18 Vyhl. č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povinný 

predložiť: 

-   doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby, 

-   doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,  

-   doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené 

v podmienkach stavebného povolenia, 
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-   stavebný denník, 

-   projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri 

povoľovaní zmeny stavby pred dokončením, 

-     výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, 

tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej 

dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich 

stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním, 

-      geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní , 

ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia, 

-      doklad o odovzdaní odpadu. 

 

Navrhovateľ zabezpečí účasť zhotoviteľa stavby. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         primátorka Mesta Vrbové 

 

Doručuje sa: 

- účastníkom konania: 

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (navrhovateľ) 

2. Mesto Vrbové, M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

3. Mesto Vrbové, M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové- verejná vyhláška so žiadosťou 

o vyvesenie písomnosti na internete po dobu 15 dní 

- dotknutým orgánom: 

3.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1,  

917 09 Trnava 

4.    Inšpektorát práce, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 

 -    ďalej sa prizývajú: 

5.    Ing. Dušan Banič (projektant) 

 

Kópia: Mesto Vrbové – Spoločný stavebný úrad - spis 

 


