
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/484/19/Krl                                       Vysoká pri Morave   03.12. 2019           

   

 

 

Vec 

Oznámenie  o začatí konania o odstránení stavby 

------------------------------------------------------------- 

 

       Obec Vysoká pri Morave  ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, začalo 

správne konanie o odstránení stavby  „letná kuchynka“ na pozemku  parc. č. 2605/37  v k.ú. Vysoká pri 

Morave  podľa § 88 odst. 2  stavebného zákona.   

            Konanie bolo začaté na základe návrhu  Ing. Erika Joštiaka, Záhradnícka 74, 821 08 

Bratislava.  O odstránenie požiadala z dôvodu zlého technického stavu.  

            Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad oznamuje začatie  konania  podľa § 18 odst. 3 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a nakoľko sú mu dobre známe pomery 

predmetnej stavby upúšťa od miestneho šetrenia.  

 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obci Vysoká pri Morave, stavebnom úrade. 

            Účastníci  konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do 

7pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej 

lehote oznámi svoje stanovisko dotknutý orgán. 

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

moc. 

Z dôvodu  neznámych účastníkov konania má toto oznámenie 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     

 

  Účastníci konania: 

1. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností parc.č. 2605/37, 

2605/3, 2605/21, 102, 103, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť 

vydaným rozhodnutím priamo dotknuté 
 

 

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

 

 

 

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

 

 

 



 2 

 Na vedomie: 

 

1. navrhovateľ:  Ing. Erik Joštiak, Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava 

 

      

Dotknuté orgány: 

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

2. tu 

 

 

 


