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č.j. SÚ/016/22/Krl-o                                       Vysoká pri Morave    29. 03. 2022 
Mgr. Karlovská           

  
 

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

    

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

739  podala  dňa  13. 01. 2022  na  obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad, návrh na kolaudáciu stavby 

„rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 1.SC " na pozemkoch parc.č. líniová 
stavba v k. ú. Vysoká pri  Morave. 
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 
            Uvedeným dňom začalo kolaudačné konanie.  

 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 (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, oznamuje v súlade s ustanovením  § 80 stavebného zákona začatie kolaudačného konania a 

zároveň nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním  na deň 

 

03. mája  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 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, osvedčenia a pod. 

2 fotokópiu rozhodnutia o umiestnení stavby 

3 fotokópiu stavebného povolenia 

4 odovzdávací a preberací protokol 

5 osvedčenie stavbyvedúceho 

6 projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní  

7 skutočné zameranie stavby 

8 doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 43f stavebného zákona)   
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9 ďalšie doklady ustanovené v podmienkach stavebného povolenia 

10 stavebný denník. 

      

            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. 

 

Toto oznámenie  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 oznámením  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. 

 

 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:............................................. 
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