
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/016/22/Krl                                                           Vysoká pri Morave  28. 06. 2022  
Mgr.Karlovská            

 

 

K o l a u d a č n é     r o z h o d n u t i e 
 

           Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad, vydal dňa 13. 10. 2020  pod č.j. SÚ/276/20/Krl-r  

stavebné povolenie na stavbu „rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná, 1.SC"  

Na uliciach : Hlavná, Zemianske, rybárska, Družstevná. 

Stavba bude na parceliach: 

Ulica Hlavná 
KN-C 769, E769/1, C771, E771, C772, E772, C556/2, C775/6, C774/1, E774/1, C1140/1, 

E1140, C20/7, E20/7, C2438/2, C2256/1, E2259 

Ulica Zemianske 
KN-C711/1, C689,2, C666/1 

Ulica Rybárska  
KN- C773/1, E773/1 

Ulica Družstevná 
KN-E 775/6 

 na pozemkoch parc.č. líniová stavba v  k.ú. Vysoká pri Morave, pre stavebníka spoločnosť   SPP – 

distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO 35 910 739. 

   

    Po preskúmaní návrhu spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava 26, IČO 35 910 739 na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „rekonštrukcia 
plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná, 1.SC " na pozemkoch parc.č. líniová stavba v  k.ú. Vysoká 

pri Morav,  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), podľa § 82 odst. 1 stavebného zákona  

 
 

p o v o ľ u j e    u ž í v a n i e  
 
 
stavby:                              „rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná, 1.SC 
na pozemku parcela č.:           líniová stavba 

katastrálne územie:  Vysoká pri Morave 

navrhovateľ: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO 

35 910 739 
 
 
            Pre užívanie stavby stanovuje obec Vysoká pri Morave podľa § 82 odst. 2 stavebného zákona 

tieto podmienky:  

• Počas užívania budú dodržané požiarnobezpečnostné a hygienické predpisy a slovenské technické 
normy. 

• Následné revízie a skúšky vedení a zariadení vykonávať v zmysle platných STN 
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O d ô v o d n e n i e 

 

spoločnosť  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO 35 910 739 

podala dňa 07. 06. 2021 na obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad  návrh na kolaudáciu stavby 
„rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná, 1.SC“  na pozemku parc. č.  líniová stavba  v  

k.ú. Vysoká pri Morave. 

    Stavebný úrad oznámil  dňa 29.03.2022  začatie kolaudačného konania  a dňa 03.05. 2022 

vykonal miestne šetrenie spojené s ústnym pojednávaním. Pri tomto šetrení neboli zistené  žiadne závady, 

ktoré by bránili jej užívaniu. Stavba bola postavená podľa projektovej dokumentácie, overenej v 

stavebnom konaní. 

              Na základe výsledkov konania a predložených podkladov (odovzdávací – preberací protokol, 

oprávnenie na činnosť, osvedčenie stavbyvedúceho, tlakové skúšky, zápisy a záznamy, inšpekčné správy, 

osvedčenia TUV, fotokópia stavebného povolenie, územného rozhodnutia, k nahliadnutiu stavebný 

denník...)tunajší úrad konštatuje,  stavba môže byť užívaná, nakoľko užívaním nie je ohrozený život, ani 

zdravie osôb, ani životné prostredie. 

             Svoje stanoviská doručili dotknuté orgány Inšpektorát práce Bratislava, RÚVZ v Bratislave, 

ORHZ v Malackách (do zápisnice), Okresný úrad Malacky, OSoŽP – odpadové hospodárstvo.  

 Tým boli splnené všetky zákonné náležitosti a užívaním stavby nie je ohrozený život ani 

zdravie osôb, ani životné prostredie.         

              Na základe uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia. 

              Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona NR SR  č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov bezhotovostným prevodom dňa 24.06.2022  v hodnote 250,- €. 

 
P o u č e n i e 

 

 
       Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),  a to v lehote 

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

             Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri 

Morave.          

            Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 

podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

                       
 Toto  rozhodnutie   má z dôvodu neznámych účastníkov konania podľa ustanovenia 26 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok), ktorých vlastnícke alebo iné práva k 

nehnuteľnostiam môžu byť vydaným  rozhodnutím  priamo dotknuté, povahu verejnej vyhlášky, preto 

musí byť podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vysoká 

pri Morave. 
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 Posledný deň tejto lehoty 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 

Obdržia: 
Účastníci konania: 

1. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností pozemky parc.č. 

KN-C 769, E769/1, C771, E771, C772, E772, C556/2, C775/6, C774/1, E774/1, 

C1140/1, E1140, C20/7, E20/7, C2438/2, C2256/1, E2259, KN-C711/1, C689,2, C666/1, 

KN- C773/1, E773/1, KN-E 775/6, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam 

môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté  

2. tu 

Prizvaní: 
1. projektant: Ing. Anna Valová, SPP-Distribúcia a..s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 BA 26 
2. zhotoviteľ: PETROSTAV  SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 

Dotknuté orgány: 

1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, odpadové hospodárstvo 

2. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, Malacky 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29 

4. Inšpektorát práce, Za kasárňou 3, 832 31 Bratislava  3  

 

Na vedomie: 

1. navrhovateľ: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
2. SPF, Búdkova cesta 36, Bratislava 

 

 

Vyvesené dňa: ..............................................  

 

 
Zvesené dňa:............................................. 

 
 

 
 
 


