
Obec, Slovenský Grob, 
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob 

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné 
č.j. :0625-zast. ur/2016-sg 
Viničné dňa: 09.06.2017. 

Rozhodnutie 

Dňa 28.12.2016 predložil navrhovateľ Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok, 

90201 v zastúpení primátorom mesta Mgr.Oliverom Solgom, návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby "Parkovisko Starý dvor Pezinok" na pozemkoch 
parc.č.665/1 (L V č.5463 ), katastrálne územie Pezinok. 

Obec, Slovenský Grob, prostredníctvom Spoločného obecného úradu so sídlom v obci 
Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné (SOU), stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení 

neskorších predpisov, podľa §35 odst.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 

rozhodla 

o zastavení územného konania, pre stavbu "Parkovisko Starý dvor Pezinok" na 
pozemkoch parc.č.665/1 (LV č.5463), katastrálne územie Pezinok, z dôvodu nedoplnenia 
návrhu požadovaným spôsobom a v stanovenom termíne. Navrhovateľ tak neurobil, a preto 
obec, Slovenský Grob, návrh na územné rozhodnutie a územné konanie 

zastavuje. 

Odôvodnenie. 

Navrhovateľ podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Parkovisko 
Starý dvor Pezinok" na pozemkoch parc.č.665/1 (L V č.5463), katastrálne územie Pezinok 

tak, že predmetný návrh zo dňa 28.12.2016 bolo potrebné doplniť súhlasným stanoviskom 
vlastníka pozemku p.č. 66511 (LV č. 5463, POSONIUM s.r.o., Súmračná 27, Bratislava, 821 
02) s umiestnením stavby. 

Konanie sa začalo na základe oznámenia stavebného úradu so sídlom v obci Viničné zo dňa 
7.03.2017, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou vyvesenou od 09.03.2017 do 
23.03.2017. Voči oznámeniu o začatí územného konania vzniesol námietky vlastník parc.č. 
665/1 (L V č.5463) POSONIUM s.r.o., Súmračná 27, Bratislava, 821 02, ktorý nesúhlasí 
s umiestnením stavby. Na základe uvedeného stavebný úrad dospel k záveru, že prerušenie 
konania je nevyhnutné, stavebník musí v stanovenej lehote doložiť požadované doklady, inak 
bude súlade s§ 35 ods. 2 stavebného zákona územné konanie zastavené. 

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ svoje podanie nedoplnil a neprišlo k dohode 
medzi stavebníkom a vlastníkom, stavebný úrad v zmysle §35 odst.2 stavebného zákona 
územné konanie zastavuje. 
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Poučenie . 

Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie V zmysle §54 odst. 1 sa odvolanie podáva na správnom 
orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Podľa §54 odst. 2 odvolanie treba podať v lehote 
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. 

!haif'� �tef.in Gašparovič v . ..rosta obce 

Rozhodnutie o zastavení územného konania sa oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle 
§42 odst2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, lebo sa jedná o líniovú stavbu. Z uvedených dôvodov 
bude oznámnie vyvesené po dobu 15. dní na verejnej tabuli obce spôsobom v mieste 
obvyklým. Posledný deň vyves�nia rozhodnutia, je dňom jeho doručenia. 

Zvesené dňa: 

Zasiela sa: 
1. Verejná vyhláška, vlastníci susedných pozemkov a stavieb v k.ú. Pezinok- úč. konania 
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, Pezinok, 902 O 1 - žiadateľ 
3. POSONIUM AGENCY s.r.o„ Sl.ag.pre audiovizuálne diela, Súmračná 27, Bratislava, 

821 02 

Dotknuté orgány: 
l .OR HaZZ, Hasičská 4, 902 O 1 Pezinok 
2.0kresný úrad Pezinok, odbor CO a KR, M. R. Štefánika 1 O, 902 O 1 Pezinok 
3.0kresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
4.0kresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný odbor, M.R.Štefánika 15, 902 O 1 Pezinok 
5.BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
6.0RPZv Pezinku, ODI, Šenkvická cesta 14, P.O. Box 29, 902 01 Pezinok 
7.Západoslovenská Distribučná a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8.SPP Distribúcia,a.s„ Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 
9.BVS, a.s„ Prešovská 48, 821 O 1 Bratislava 
1 O.Slovak Telekom a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
11.SVP š.p„ Riaditeľstvo OZ Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 
12.Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
13.SWAN PK s.r.o„ Glejovka 1, 902 05 Pezinok 
14.TERMMING a.s„ Jarošova 1, 831 03 Bratislava 

Vybavuje ' Ing.M.Vao1 t.č.: 033/2028976 
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