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Vec
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie
Stavebník: CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00214973, podal 26.9.2018 na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej lej „inšpekcia“) návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na vybudovanú stavbu.

„Komplexná rekonštrukcia Z-tvárnicového betónového komína RP BC
+90m/2,2m“
Na pozemku:

parc. č. 735/92,

katastrálne územie:
ku ktorým má stavebník:
charakter stavby:
stavebník:

Rohožník,
vlastnícke právo na základe LV č. 152,
stavba trvalá,
CRH (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník,

Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné
povolenie na uvedenú stavbu, vydanej rozhodnutím inšpekcie č. 7144-34882/37/2017/
Heg/370840106/Z39-SP z 15.11.2017.
Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.
Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako príslušný orgán integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania
podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej
len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), na základe § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 o správnom konaní
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oznamuje
začatie kolaudačného konania a zároveň nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
25.10.2018 (štvrtok) o 9.30 h
so stretnutím účastníkov na mieste stavby – „Komplexná rekonštrukcia Z-tvárnicového betónového
komína RP BC +90m/2,2m“.
K ústnemu konaniu je navrhovateľ povinný pripraviť najmä:
1. Právoplatné rozhodnutie o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky.
2. Dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
3. Doklad o vytýčení stavby.
4. Stavebný denník.
5. Projekt skutočného zrealizovania stavby potvrdený zhotoviteľom prác.
6. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
7. Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
8. Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok (skúšky vyhradených technických zariadení...).
9. Doklady o preukázaní zhody použitých výrobkov a osvedčenia o kvalite použitých
materiálov a konštrukcií.
10. Bilanciu odpadov počas výstavby.
11. Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia.
12. Súpis zmien uskutočnených v priebehu výstavby.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc.

Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ
Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. CRH, (Slovensko) a. s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Dotknutým orgánom:
2. Okresný úrad Malacky, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
3. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
4. Obec Rohožník - stavebný úrad, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
5. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
6. OR Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky

