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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO 
POJEDNÁVANIA 

 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 537/19 a 21 na ul. 
Kukučínovej v Šali, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
„Kukučínova A/XII“, zastúpení Gabrielou Kunderlíkovou, predsedkyňou spoločenstva 
 (ďalej len "navrhovateľ") podali dňa 10.01.2020 návrh na kolaudáciu zmeny dokončenej 
stavby: 

Dodatočná realizácia lodžií na bytovom dome súp. č. 537 v Šali 
 
(ďalej len "stavba") na ul. Kukučínovej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 867, 
v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 12035/2019/SU/2100 
28.05.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 01.07.2019. 
Stavba obsahuje: 
- Na bytovom dome súp. č. 537 boli realizované predsadené lodžie prefabrikovaného typu, 

na zadnej fasáde objektu. 
- Pôvodné balkóny v počte 12 ks s oceľovým zábradlím s výplňou z tvrdeného skla boli 

odstránené. 
- Namiesto pôvodných balkónov sa osadili prefabrikované betónové predsadené lodžie 

v počte 12 ks, rozmerov 3600 x 1450 mm, s plnými betónovými zábradliami výšky 1100 
mm, lodžie boli vytvorené spájaním žb prefabrikátov a kotvené cez dilatáciu 
do obvodových stien. 

 
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 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 
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účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na deň 

25. 02. 2020  o  10:00 hodine  

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, 
miestnosť č. 4.20. 

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 (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 
8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00). 

 
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 toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šaľa. Za deň 
doručenia sa považuje posledný (15.) deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.  
 
Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad na internetovej stránke mesta – www.sala.sk  

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli 
www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:  

 
 
 
 

 
 

 
 

Doručí sa: 
účastníkom konania – verejnou vyhláškou 

1. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 537/19 a 21, 
ul. Kukučínova v Šali, parc. č. 867 k. ú. Šaľa   

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní 
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dotknutým orgánom jednotlivo 

2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra 
3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra 
4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa 
na vedomie: 

5. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Kukučínova A/XII“,  
Gabriela Kunderlíková – predseda SVB, Kukučínova č. 537/21, 927 01 Šaľa 
(na vyvesenie) 

ostatní: 

6. Ing. Ján Noga, PRONOX, Hviezdoslavova č. 46/15, 965 01 Žiar nad Hronom 
7. REVITALSTAV SK s.r.o., Hviezdoslavova č. 36/33, 036 01 Martin 
- k spisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Mgr. Eva Lukačovičová 
                vedúca stavebného úradu 
   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016 


