MESTO VEĽKÝ MEDER
Mestský úrad, Komárňanská 9, 932 01 Veľký Meder
Číslo:
SU-17147/12766/2022-17369/2022
Vybavuje: Ing. Silvester Vida

Veľký Meder, 20.09.2022

OZNÁMENIE
O Z A Č A T Í K O LA U D A Č N É H O K O N A N I A
A NARI A DEN I E ÚSTNEH O POJ EDNÁV ANIA
- VEREJNÁ VYHLÁŠKA Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164

v zastúpení AXA Projekt s.r.o., IČO: 48 008 931, Mierové nám. 3165/5, 924 01 Galanta v zastúpení
konateľom spoločnosti Kristián Szabó
(ďalej len "navrhovateľ") dňa 09.09.2022 podal návrh na kolaudáciu stavby:
„Obchodné centrum Veľký Meder – časť elektroinštalácia“
SO A601.1 – Prekládka VN 1071
SO A601.2 – Prekládka VN 1071
PS A01 – Trafostanica č. 1
SO A601.3 – Prekládka optického kábla
SO A601.4 – 22 kV VN prípojka

na pozemku register "C" parc. č. 1462/1 v kat. území Veľký Meder, LV č. 6956 vo vlastníctve
investora,
na pozemku register "C" parc. č. 1461/2 v kat. území Veľký Meder, LV č. 2287 vo vlastníctve mesta
Veľký Meder, na základe vecného bremena.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod. č. SU-/12384/2021-1357/2022 zo dňa
31.01.2022 s právoplatnosťou 13.04.2022, oprava v rozhodnutí pod č. SU-/12384/2021-1537/2022
zo dňa 03.02.2022 a oprava v rozhodnutí č. 2 pod č. SU-/12384/2021-11821/2022 zo dňa 19.04.2022,
stavebné povolenie pod číslom SU-14191/12362/2022-15652/2022 zo dňa 14.07.2022, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2022.
Mesto Veľký Meder, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"stavebný zákon"), 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
25.10.2022 (utorok) o 09:00 hodine
so stretnutím pozvaných na mieste stavby.
Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Stavebnom úrade, Komárňanská 9, 932 01 Veľký Meder,
úradné hodiny: Po.: 7:30 – 15:00, Str.: 7:30 – 16:30, Pi.: 7:30 - 13:30).
Telefón
031/590 49 29

E-mail
silvester.vida@velkymeder.sk

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:
1. Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.
2. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo
pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením.
3. Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný.
5. Geometrický plán, revízne správy, tlakové skúšky, tesniace skúšky, potvrdenie o uložení
odpadu počas výstavby.
6. Certifikáty a preukázania o zhode použitých stavebných materiálov podľa § 43f zákona
č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácii – energetický certifikát podľa ustanovení
§ 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
8. Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.
Poučenie:
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 s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Gergő Holényi
primátor mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
spôsobom v mieste obvyklým.
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:
1. AXA Projekt s.r.o., Mierové nám. 3165/5, 924 01 Galanta
2. Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9, 932 01 Veľký Meder
3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 01 Bratislava
4. Projektant a dodávateľ: HI-TECH ELEKTRO s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
Dotknuté orgány:
5. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. Mesto Veľký Meder, Odbor rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia
7. a/a
Na vedomie:
8. Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

