
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

St a v e b n ý  ú r a d  

V Pezinku, dňa 05.10.2017 
Zn.: 5/73-DSP+Kol./1021-33417/12-17 

Vec: Oprava zrejmej chyby v písaní v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 7111967 

Zb. o správnom konaní - oznámenie 

Mesto Pezinok, stavebný úrad oznámilo dňa 18.09.2017 pod zn. 5/73-
DSP+Kol/1021-33417/12-17 začatie konania na dodatočné povolenie stavby a kolaudačného 
konania na stavbu: „Firemný byt - zmena stavby a účelu užívania," Bratislavská 39, 
Pezinok (pare. č. 3198/2, 3199/2, k. ú. Pezinok). 

V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
oznamujeme, že došlo ku chybe v písaní pri písomnom vyhotovovaní oznámenia -
k nesprávnemu uvedenému miestu ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním. 

Správny údaj je: 

dňa 17.10.2017 o 13:30 hod. so zrazom na mieste stavby, Bratislavská 39, Pezinok 

Toto oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o začatí konania vydaného 
Mestom Pezinok, stavebným úradom pod zn. 5/73-DSP+Kol/1021-33417/12-17 zo dňa 
18.09.2017. 

Uvedené skutočnosti Vám dávame na vedomie. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Mesta Pezinok v mieste obvyklým spôsobom a taktiež je zverejnené aj 
na internetovej stránke Mesta Pezinok - www.pezinok.sk. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. 

STAVEE��y u· ti:�D 
i '"' „ .. 

MESTO PEZJNOK 
.3. 

Vyvesené dňa: O.P-: fO, tfo f:/ 

".... 

-� 
�r. Oliver S o lga 

primátor mesta 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 



Vybavuje: lng.Šimová, tel. 033/6901 703 

Doručí sa: 

verejnou vyhláškou: 
1. stavebník: Ján Mikletič, -
2. susedia a vlastníci pozemku parc.č. 3199/2: Ema Bauerová, 
3. Michaela Bauerová, 
4. Magdaléna Hollanová, 

5. Anna Klamavá, · 

6. Ľudovít Slimák 
7. susedia: Jaroslav Leban, . 
8. Vlasta Lebanová, 
9. Gottfried Leban , 
1 O. projektant a stavebný dozor: Ing.Ján Michal, 

Dotknutým orgánom: 
11. OÚ Pezinok - OSŽP - OPaK, OH, M.R.Štefánika 1 O, 902 01 Pezinok 

Na vedomie: 
12. stavebník: Ján Mikletič, 
13. susedia a vlastníci pozemku parc.č. 3199/2: Ema Bauerová, 
14. Michaela Bauerová, 
15. Magdaléna Hollanová, ·- , 

16. Anna Klamavá,. 
17. susedia: Jaroslav Leban, 
18. Vlasta Lebanová, -
19. Gottfried Leban , 
20. projektant a stavebný dozor: Ing.Ján Michal, _ -·--· · ·-· ·-· . - -- , . -�„ ·�" 

21. Mesto Pezinok - primátor mesta, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
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