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PLNOMOCENSTVO
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom,
ako splnomocniteľ
udeľuje týmto
spoločnosti
sídlo
zastúpenej
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 196/B
ako splnomocnencovi
v súlade so zmluvou, ktorá je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie
služieb
architekta
a projektanta
pre
zadania
rôzneho
rozsahu“,
pri
realizácii
diela...........v katastrálnom území: ..............., špecifikácia pozemku, podľa ust. § 31 ods. 2
Občianskeho zákonníka
plnú moc
na zastupovanie splnomocniteľa, ako stavebníka, vo všetkých veciach súvisiacich s obstarávaním
prípravy, s vydaním stavebného povolenia, s realizáciou a kolaudáciou stavby:
......................................
Obstarávanie prípravy, realizácie a kolaudácie stavby predstavuje celý komplex inžinierskych
činností súvisiacich so zastupovaním splnomocniteľa v príslušných konaniach pred orgánmi verejnej
správy a samosprávy a inými dotknutými orgánmi a účastníkmi konania zahrňujúci:
-

územné konanie a prerokovanie projektovej dokumentácie v územnom konaní, zastupovanie
splnomocniteľa v územnom konaní,
prerokovanie projektovej dokumentácie v stavebnom konaní a pri ohlásení drobnej stavby
s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania,
obstaranie príslušných záväzných stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania
k stavebnému konaniu, k ohláseniu jednoduchej stavby,
vypracovanie žiadosti o stavebné povolenie, žiadosti o ohlásenie drobnej stavby a zastupovanie
v stavebnom konaní,
zaujímanie stanovísk k vyjadreniam dotknutých orgánov a účastníkov konania,
obstaranie vydania stavebného povolenia špeciálneho stavebného úradu a povolení príslušných
orgánov,
výber zhotoviteľa, zabezpečenie realizácie stavby pod dohľadom stavebného dozora, podľa
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia,
zabezpečenie atestov, skúšok, certifikátov, skutočného geodetického zamerania stavby pre
kolaudáciu stavby,
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-

podanie žiadosti o kolaudáciu stavby, zastupovanie splnomocniteľa kolaudačnom konaní,
geodetické zameranie dokončenej stavby,
zakreslenie stavby do digitálnej mapy a zápis stavby do katastra nehnuteľností,
zastupovanie splnomocniteľa pri reklamačnom konaní stavby.

Pri všetkých právnych úkonoch, na ktoré je splnomocnenec podľa tohto plnomocenstva oprávnený,
bude uvádzať, že koná v mene splnomocniteľa.

V Bratislave, dňa ..........................
Splnomocniteľ

..................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
Splnomocnenec vyhlasuje, že udelenú plnú moc prijíma.
V Bratislave, dňa ..........................

..................................................

