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O Z N Á M E N I E 

o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie 
        

Spoločnosť wolfcraft SK, s.r.o., so sídlom 929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 600, IČO 

35 794 780 podala dňa 15.01. 2020  na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu časti stavby „ 

Wolfcraft 3 Malé Dvorníky – Objekt SO 04 Spevnené plochy a komunikácie „  na pozemkoch 

parc. č. 346/12 a 346/28 v k. ú. Malé Dvorníky obce Malé Dvorníky. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

 

Obec Malé Dvorníky ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust. § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ 

 

n a r i a ď u j e 

 

k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12. februára 2020 / 

streda / o 14,45 hod. so zrazom na tunajšom obecnom úrade. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade 

v Malých Dvorníkoch , každý deň ( pondelok – piatok ) od 8,00 do 15,00 hod. a pri ústnom konaní. 

 

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním stavebník pripraví : 

 

a/ projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní 

b/ písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom 

v zisťovacom konaní    

c/ zápis o odovzdaní a prevzatí stavby a oprávnenie dodávateľa stavby 

d/ stavebný denník 

e/ certifikáty použitých materiálov a dopravných značení 

f/ geometrický plán zamerania stavby  

g/ vyjadrenie OÚ Dun. Streda, OSŹP podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch 

h/ kladné stanovisko regionálneho hygienika 

ch/ kolaudačné rozhodnutie na vodné stavby  

i/ správu o vykonaní archeologického výskumu 

j/ dokladom o zaplatení správneho poplatku vo výške 60,- EUR do pokladne obce. 

 

 

     Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 

najneskoršie pri ústnom konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 
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    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. 

 

 

 

                                                                                          Ing. Zoltán Marczell 

                                                                                              starosta obce 

                                                                                     

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí : 

1. wolfcraft SK, s.r.o., Malé Dvorníky, Dunajskostredská 600 

2. Ing. Viktor Neumann – Nvia s.r.o., Veľký Biel, Nová 5 – projektant 

3. Goldbeck, s.r.o., Bratislava, Dvojkrížna 9 – dodávateľ stavby 

4. Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28 

5. SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b 

6. Západoslovenská Distribučná, a.s. Bratislava, Čulenova 6 

7. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, Dun. Streda, Korzo B. Bartóka 789/3 

8. Okresné riaditeľstvo H a ZZ Dunajská Streda, Trhovisko 1102/1 

9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067 

11. ZsVS, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 

12. Hydromeliorácie š.p., Bratislava, Vrakunská 29 

13. Orange Slovensko a.s., Bratislava, Metodova 8 

14. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI Dunajská Streda, Muzejná 231/6 

15. Správa a údržba ciest TTSK Dunajská Streda, Bratislavská 10 

16. a/a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


