
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 
č.j. ŠSÚ/20/22/Krl                                                                                 Vysoká pri Morave  24. 02. 2022 

Mgr. Karlovská             
 

 

P r e d č a s n é    u ž í v a n i e    s t a v b y 
 

           Obec Vysoká pri Morave, špeciálny stavebný úrad, vydal dňa  23. 09. 2020 pod č.j. 

ŠSÚ/454/19/Krl stavebné povolenie na stavbu „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 pre stavebníka Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16, 820 

05 Bratislava. 
            Po preskúmaní návrhu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16254/16, 820 05 
Bratislava IČO 36 063 606  zo  dňa  18. 01. 2022  na vydanie užívania 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  a na základe výsledkov ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením 

konaného dňa 22. 02. 2022, 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,  

podľa § 81 ods. 4 (§68) a   § 83 stavebného zákona  

 

p o v o ľ u j e    p r e d č a s n é    u ž í v a n i e  
 

 

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 
 

na pozemku parcela č.:       5644/16, 5644/17, 5644/18, 5644/19, 5644/20, 5644/21, 5644/22, 

      5644/23, 5703/6, 5644/15, 5644/14, 5644/13, 5644/12 
v k.ú.:                                  Vysoká pri Morave 
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navrhovateľ:   Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16254/16, 820 05   

  Bratislava IČO 36 063 606 
 

 
 
            Predčasné  užívanie stavby sa povoľuje za týchto podmienok: 

• Predčasné užívanie stavby sa povoľuje do doby vydania vysporiadania pozemok v správe SPF a do 

doby dokončenia povrchovej úpravy mosta, určenia dopravného značenia  príslušným cestným správnym 

orgánom a dokončenia vodorovného dopravného značenia. 

• Navrhovateľ je povinný požiadať o kolaudáciu stavby v zmysle § 83 stavebného zákona. 

• Počas predčasného užívania budú dodržané požiarnobezpečnostné, hygienické predpisy, EN a STN. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

    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 užívanie  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. 

            Špeciálny stavebný úrad oznámil dňa 19. 01. 2022  začatie konania  a dňa 22. 02. 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 

s odchýlkou ktorá neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.  

            Na základe výsledkov konania a predložených podkladov (geometrický plán (overený 

katastrálnym úradom), protokol o vytýčení stavby, fotokópiu stavebného povolenia a rozhodnutia 

o umiestnení stavby, doklady o výsledkoch revíznych správ, funkčných skúšok, projektovú dokumentáciu 

overenú stavebným úradom v stavebnom konaní a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 

stavby, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 43f zákona), protokol o odovzdaní 

a prevzatí stavby a doklady o spôsobilosti na vykonávanie činnosti zhotoviteľa stavby, k nahliadnutiu 

stavebný denník, dohodu stavebníka so zhotoviteľom stavby o predčasnom užívaní stavby,  tunajší úrad 

konštatuje,  stavba môže byť predčasne užívaná, nakoľko predčasným užívaním nie je ohrozená 

bezpečnosť a zdravie  osôb. 

             Svoje stanoviská doručili dotknuté orgány Inšpektorát práce Bratislava (IPBA_ODD 

BOZP/KON/2022/719-2022/1143 zo dňa 24.01.2022), Prezídium HaZZ (PHZ-OPP4-2022/002090-002 

zo dňa 16.02.2022), RUVZ hl.mesto Bratislava  HŽP/4684/2022 zo dňa 24.02.2022) ORPZ, ODI 

v Malackách (v zápisnici zo dňa 22.02.2022 s podmienkami) Okresný úrad, OSoŽP, odpadové 

hospodárstvo (OU-MA-OSZP-2022/011050-002 zo dňa 03.02.2022).  

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

ani zdravie osôb, ani životné prostredie ani bezpečnosť.         
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              Na základe uvedených skutočností rozhodol špeciálny stavebný úrad tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti rozhodnutia. 

Podľa §4 zákona NR SR  č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch  je  štátny orgán oslobodený od 

platenia správnych poplatkov. 

 
 

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.). 
                     

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

ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky. 

 Toto rozhodnutie  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  

6. RUVZ  Bratislava hl.mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
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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:............................................. 

 


