
O B E C  V Y S O K Á  P R I  M O R A V E  

900 66  Vysoká pri Morave,  Hlavná 196 
č.j. SÚ/55/2017-o                                       Vysoká pri Morave    10.03. 2017          
   
 

 

  Vec 
  O z n á m e n i e   o  začatí konania na opatrenia na susednom pozemku 
  ______________________________________________________________ 

 

 

 

       Dňa 09.03.2017 podala  Lýdia Kružliaková rod. Šimuničová, Staničná 631/21, 900 
51 Zohor na Mesto Malacky žiadosť o vydanie rozhodnutia o opatrení na susednom pozemku za 

účelom dokončenia vonkajších omietok jej rodinného domu na pozemku parc.č. 322, 323, 325  v 

k. ú. Vysoká pri Morave zo strany suseda parc.č. 327 vo vlastníctve Eva Beťáková, Riazanska 

28, 831 03 Bratislava, Róbert Piľa, Pri vinohradoch 12, 831 06 Bratislava, Elena Mozová, 

Hlavná 147, 900 65 Záhorská Ves. 

.   

Obec Vysoká pri Morave ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v 

zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov  (stavebný zákon) a  podľa  § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o 

prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky  v 

znení zákona č. 567/2001 Z.z. a zákona č. 184/2002 Z.z., oznamuje začatie konania podľa § 18 

ods 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní náväzne na § 135 stavebného zákona, nakoľko 

stavebník vo svojej písomnej žiadosti uviedol, že jej nebolo umožnené dokončiť stavbu 

rodinného domu i napriek vydanému stavebnému povoleniu č. ŽP/997/Re/974 dňa 02.09. 1999 

a rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením SÚ/139/16/BS dňa 16.04.2016. 

       Tunajší úrad zároveň nariaďuje miestne šetrenie spojené s ústnym konaním na deň  

 

11. apríla 2017  o 9,00 hod. 
 

so stretnutím na obecnom úrade vo Vysokej pri Morave. 
 

             Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade vo Vysokej pri Morave, 

najneskoršie na miestnom šetrení.   

       Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri 

ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.  

      Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc. 

 

 

 



 2 

                     Z dôvodu  neznámych účastníkov konania,  má toto  oznámenie  podľa § 26 
správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky. 
 
 
      Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  mesta.  Posledný deň 
vyvesenia sa považuje za deň doručenia. 
 
 
      Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená  na obec Vysoká pri 

Morave – stavebný úrad, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia. 
 

 

 

 

  Dušan  D v o r a n  
             starosta obce  
   v.r.    

                                      
Obdržia:  

1. Lýdia Kružliaková, Staničná 631/21, 900 51 Zohor  

2. susedia: Eva Beťáková, Riazanska 28, 831 03 Bratislava 

3. Róbert Piľa, Pri vinohradoch 12, 831 06 Bratislava 

4. Elena Mozová, Hlavná 147, 900 65 Záhorská Ves 

 

    

 


