Obec Hrubá Borša
oddelenie stavebného poriadku
Č. j. : Výst.1158-17-HB,Om

dňa 19.1.2018

Vec : Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania.
Stavebník Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava podal dňa 14.12.2017
návrh na kolaudáciu stavby 'ZS a RR bod Hrubá Borša ,stožiar + 40 m' parc. č.
214/2, E 213, 194/4 , 214/9 katastrálne územie Hrubá Borša. Uvedeným dňom bolo
začaté kolaudačné konanie.
Obec Hrubá Borša , stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením §80 ods. 1 stavebného zákona
nariaďuje
k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutoční dňa 15.2.2018 o 9.00 hod. na Obecnom úrade v Hrubej Borši
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na
tunajšom úrade počas stránkových dní pondelok od 8,00 – 17,00 hod., v stredu od
8,00 – 16,00 hod , v piatok od 8,00 – 12,00 hod. a pri ústnom konaní.
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním stavebník v súlade s § 18 ods. 1
Vyhl. č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona predloží:
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti
prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku ; ak bola vykonaná
skúšobná prevádzka jej vyhodnotenie alebo správu o výsledku komplexného
vyskúšania,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo
pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
- stavebný denník,
- ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 80 ods. 2
stavebného zákona môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho
zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania,
ktorý sa nechá zastupovať.
Mgr.Ján Klačko
starosta obce
v.z. Ing.Tibor Omasta
oddelenie stavebného poriadku

Oznámenie sa doručí :
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
Obec Hrubá Borša, Hrubá Borša č.73, 925 23
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19
Mgr. Miklas Andrej, Šancová 5840/8, Pezinok, 902 01
Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, Bratislava, 827 12
Okresné riaditeľstvo PZ v Senci,Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Holého 8,Sc

Bratislavský samosprávny kraj - odbor dopravy, Sabinovská16, Bratislava, 820 05
Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie , Hurbanova 21, Senec,
OR HZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01
Okresný úrad ŽP , Hurbanova 21, Senec, 90301
Inšpektorát práce, Za Kasárňou 1, Bratislava, 832 64
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8 (P.O. Box 26), Bratislava 29,
MAVIX s.r.o. -Ing.Ján Marušin, Račianska 66, Bratislava, 831 02
MAVIX s.r.o., Račianska 66, Bratislava, 831 02
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky . Toto oznámenie musí byť v súlade s §
26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
(mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: 19.1.2018

Zvesené dňa: ...................

.........................................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Vybavuje: Ing.Tibor Omasta

telefón :02/20205 138 mail: omastat@senec.sk

