
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 

špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 

1 
 

č.j. SÚ/20/22/Krl-o                                       Vysoká pri Morave    19. 01. 2022 

Mgr. Karlovská           

  
 

Oznámenie 
o začatí kolaudačného konania so zmenou  a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie   

    

    Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO 36 063 606 

podal  dňa  18. 01. 2022  na  obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad, návrh na kolaudáciu stavby 

„VYSOMARCH "Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom“  

SO 101-00 Úprava cyklistickej komunikácie 

SO 201-00 Cyklomost ponad rieku Morava -hlavný objekt 
(SO 202-00 Cyklomost ponad rieku Morava - predpolie Rakúsko, samostatné povolenie na území Rakúska) 

na pozemkoch KN E parc.č. 5643/8, 5643/9, 5643/10, 5643/11, 5643/12, 5643/13, 5643/14, 5643/15, 
5643/16, 5703/1, 5641/4, 5641/5, 5703/2 KN C parc.č. 5644/4, 5703/1, 5644/9, 5703/2- líniová stavba  v 

k. ú. Vysoká pri Morave. 

            Uvedeným dňom začalo kolaudačné konanie.  

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

v zmysle §2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky a podľa §3a zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle  § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s 

ustanovením  § 80 a §81 ods. 4 stavebného zákona začatie kolaudačného konania a zároveň nariaďuje k 

predloženému návrhu ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním  na deň 

 
22. februára  2022 o 11,00  hod. 

 
so stretnutím na obecnom úrade.   
    Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  pred dňom ústneho konania na obecnom úrade vo 

Vysokej pri Morave.   

 
Na ústne konanie pripraví stavebník: 
1 geometrický plán (overený katastrálnym úradom), protokol o vytýčení stavby 

2 fotokópiu stavebného povolenia a rozhodnutia o umiestnení stavby 

3 doklad o výsledkoch revíznych správ, funkčných skúšok 

4 projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní  

5 doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 43f zákona)  

6 protokoly o odovzdaní a prevzatí stavby a doklady o spôsobilosti na vykonávanie činnosti 

zhotoviteľa stavby ( ŽL, výpis z OR) (odovzdávací a preberací protokol + oprávnenie na činnosť, 

osvedčenie stavbyvedúceho) 

7 ďalšie doklady ustanovené v podmienkach stavebného povolenia 

8 stavebný denník. 
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            Účastníci konania a dotknuté orgány podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona môžu svoje námietky 

a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na  neprihliadne.  

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

plnú moc toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 

Z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania   má toto  oznámenie podľa § 61 

ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky. 

 Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  obce.  Posledný deň 

vyvesenia sa považuje za deň doručenia. 

  Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená  na obec Vysoká pri 

Morave – špeciálny 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 KN E parc.č. 

5643/8, 5643/9, 5643/10, 5643/11, 5643/12, 5643/13, 5643/14, 5643/15, 5643/16, 5703/1, 

5641/4, 5641/5, 5703/2 KN C parc.č.5644/4, 5703/1, 5644/9, 5703/2 ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté 

2. tu 

Prizvaní: 
1. projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o.,Ing. Martin Číž, Somolického 1/B, 811 06 

Bratislava 

2. zhotoviteľ: GLS Bau und Montage G.M.B.H., Weinzierl-Süd 3, 4320 Perg, Oberösterreich, 

Austria 

Dotknuté orgány: 

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

2. MV SR, ORPZ v MA, ODI, Zámocká 5, Malacky 

3. MV SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava 

4. MV SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 

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

 

Na vedomie: 

1.navrhovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava 

2.SPF, Búdkova cesta 36, Bratislava 

3. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, oddelenie štátnej správy vôd s vybraných zložiek životného 

prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 BA 

4.ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky 

5.Ministerstvo ŽP, sekcia vôd, Nám.Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

 

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

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


