Č.j. :

V Hurbanove, dňa 7.10.2020

847/2020-3

330/2020 - 6 KK
Vybavuje:

hg. Kovácsová -tel. 035/37 00 240
( 241, 239)

E-mail :

zuzana. kovacs ova@hurb anovo. sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
0 ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEH0 POJEDNÁVANIA

Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., so sĺdlom Pri železničnej stanici, 946 31 Chotín, IČO: 36 536 288

konatel' Ing. Otto Jonnek, Staničná 3, Zlaté Moravce
(spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.11919/N),
v zastúpení lng. AIžbeta Szalay, Lesná 56, 945 01 Komámo na základe plnomocenstva zo dňa
30.09.2020

(ďalej len "navrhovatel") dňa 6.10.2020 podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu
(zmena stavby) :

Prestavba skladovej haly UREA bez súp. čísla
(ďalej len "stavba") v zastavanom území obce Svätý Peter, na pozemku register "C" parc. č. 3773/33
v katastrálnom území Svätý Peter. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovam' a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konaiiia všetkým známym
účastiiíkom konania v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") verejnou vyhláškou ( vel'Iý počet účastníkov
konaria) a dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo obvyklou fomou. Súčasne stavebný úrad nariaďuje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
5. novembra o 9.00 hodine

so stretnutím pozvaných na mieste stavby: areál navrhovatel'a Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Pri železničnej
stanici, 946 31 Chotín ( bývalý areál ACIIP Chotín).

(tel. kontakt na navrhovatel'a: 0915 769875)

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatnit'
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadat'.
Účastníci konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na Spoločnom stavebnom úrade
Hubanovo so sídlom Nám. Dr. M. Konkoly Thege č. 3, 947 01 Hubanovo, úradné hodiny: Po: 7.30-15.30,
St:7.30-17.00 a Pi:7.30-15.00.

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:
1.
2.

Doklad o vytýčení stavby.
Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácia, vodoinštalácia a kanalizácia, komíny,

ústredné kúrenie, plyn) a meraní.
3.

Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.

4.

Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povol'ovaní zmeny
stavby pred j ej dokončením.

5.

Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
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6.

Zápis o odovzdaní a prevzatĺ stavby, pokial' bol spísaný.

7.

Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 43f stavebného zákona).

8.

Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, prípadne navrhnút'
ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložit' písomnú plnú moc
s podpisom toho

Toto oznámenie sa vyhlási ako verQjná vyhláška ( § 26 zákona

o správnom poriadku) spôsobom

v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabu" Obce Svätý Peter a súčasne sa zverejní aj na internetovej
stránke obce Svätý Peter www.svatypeter.eu na dobu 15 dní. Posledný deň tQjto lehotyje dňom doručenia.

1.

úradná tabul'a -zverejnenie po dobu l5 dní:

Vyvesené od

Potvrdené dňa

Intemetová stránka obce Svätý Peter www.svatvDeter.eu -zverQjnenie po dobu 15 dní:

Zverej nené dňa:

TJkončené dňa:

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

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania -vel'IÚ počet účastníkov konania ( t.j. navrhovatel',
vlastníci nehnutel'nosti pod stavbou vedený na LV č. 3828 k. ú. Svätý Peter)
Na vedomie:
1. Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Pri železničnej stanici, 946 31 Chotín , v zastúpení lng. Alžbetou Szalay,
Lesná 56, 945 01 Komámo
2. GRAPHITE s.r.o. Ing. arch. Zoltán Bartal, Vel'kodunajské nábr. 4964/1A, 945 01 Komámo
3. H+H STEEL, s.r.o., Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky

Doručí sa dotknutým orgánom:
4. Okresný úrad Komámo, odbor starostlivosti o ŽP, Záhradnícka 6, 945 01 Komámo
5. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komámo
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39, 945 01 Komámo
7. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

ostatný
8. Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter -do spisu

