
Mesto Pezinok 

Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok 

V Pezinku, dňa 03.10.2017 
Zn.: GubJa/EB41 /360-29130-2017 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 
a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym šetrením 

Navrhovateľ: PK REAL SERVIS s. r. o., Radničné námestie 5, 902 01 Pezinok 

v zastúpení: PORTIK spol. s r.o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava-Ružinov 

podal dňa 17.08.2016 na Mesto Pezinok žiadosť o súhlas s výrubom 17 ks stromov a 32 m2 
kríkov, ktoré rastú v k. ú. Pezinok na pozemkoch pod pare. č. 351012 a 35101121 vo vlastníctve 
navrhovateľa ( LV č. 10080) a na pozemku pod pare. č. 3510111 vo vlastníctve Ing. Miloša 
Slabého, Gorkého 2674112, 902 01 Pezinok ( LV č. 11324) z dôvodu výstavby „Novostavba 
radových garáží", ul. Obrancov mieru, Pezinok. 

Uvedeným dňom bolo zahájené konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. 

Mesto Pezinok, ako príslušný orgán miestnej štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 
písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky 
v znení neskorších predpisov, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti PK REAL SERVIS 
s.r.o„ so sídlom Radničné námestie č. 5, 902 01 Pezinok zo dňa 17.08.2016 vydalo dňa 
05.10.2016 rozhodnutie o súhlase s výrubom zn. 5/4-9./EB41 /1437-28569-2016 a určilo finančnú 
náhradu za vyrúbané dreviny a krovitý porast vo výške 800,00 €. 

Dňa 05.12.2016 a dňa 07.12.2016 účastníci konania podali návrh na obnovu konania vo 
vyššie uvedenej veci. Na základe spomínaných návrhov a ich zdôvodnenia dňa 05.01.2017 
Mesto Pezinok vydalo rozhodnutie zn.: 5/4-9./EB41/360-285-2017 o obnove konania vo veci 
súhlasu s výrubom drevín žiadateľa PK REAL SERVIS s.r.o. so sídlom Radničné námestie 5, 
902 01 Pezinok. V obnovenom konaní bolo Mestom Pezinok dňa 30.03.2017 vydané rozhodnutie 
zn.: GubJa/EB41/360-8683-2017 o súhlase s vyššie uvedeným výrubom a určilo finančnú náhradu 
za vyrúbané dreviny a krovitý porast vo výške 1.560,00 €. Voči tomuto rozhodnutiu sa účastníci 
konania odvolali. Listom zo dňa 05.07.2017 zn.: GubJa/EB41/360-16214-2017 Mesto Pezinok 
postúpilo uvedené odvolania aj s kompletným spisovým materiálom na Okresný úrad v Pezinku, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok ako správnemu 
orgánu príslušnému na rozhodnutie v podanom odvolaní. V odvolacom konaní dňa 26.07.2017 
menovaný správny orgán vydal rozhodnutie zn.: OU-PK-OSZP.2017/007376-002/Do, ktorým zrušil 
rozhodnutie Mesta Pezinok zn.: GubJa/EB41 /360-8683-2017 zo dňa 30.03.2017 a vec vrátil na 
nové konanie a rozhodnutie. 

Mesto Pezinok, ako príslušný orgán miestnej štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 
2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné 
celky v znení neskorších predpisov, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti PK REAL 
SERVIS s.r.o„ so sídlom Radničné námestie č. 5, 902 01 Pezinok zo dňa 17.08.2016 podľa 
§ 18 ods. 3 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny 
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poriadok) oznamuje začatie konania známym účastníkom tohto konania a súčasne nariaďuje za 
účelom objasnenia veci podľa § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie s miestnym šetrením 
na 

dňa 31.10.2017 (utorok) o 14:00 hod. 
na mieste výrubu - ul. Obrancov mieru č. 42, Pezinok. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom 
úrade Pezinok, Radničné námestie č. 7, !.poschodie, č.dv.11. ( Po, Út, št.: 7.30-16.00 hod., St: 
7.30-17.00 hod., Pia: 7.30-15.00 hod., obedná prestávka 11.30-12.30 hod.) a pri ústnom 
pojednávaní. 

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
lebo inak k ním nebude prihliadnuté. 

Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 
moc. 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v tomto 
konaní. 

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

Vyvesené dňa: t/t 1tJ- tDľ1 
Pečiatka a podpis: M / 
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Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 
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Doručí sa: 
verejnou vyhláškou : 
navrhovate/'." PK REAL SERVIS s. r. o., Radničné námestie 5, 902 01 Pezinok 
navrhovateľ v zast. : PORTIK spol. s r.o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava-Ružinov 
vlastník pozemku parc. č. 3510111: Ing. Miloš Slabý 
susedia: 

vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na Obrancov mieru č. 38, 40, 
42, 44, 46, 48,50, 52, 54, 56, 58 

vlastníci pozemkov KN C parc.č. 3510/3, 3510/4, 3510/6, 3510/98, 3510/108, 3510/109, 
3510/110, 3510/111, 2209 

účastníci konania: Ing. Pavol Stanko, Milan Blahušiak, Vladislav Marušic 

Na vedomie: 
1. navrhovateľ: PK REAL SERVIS s. r. o., Radničné námestie 5, 902 01 Pezinok 
2. navrhovaleľ v zastúpení: PORTIK spol. s r.o., Trnavská cesta 102, 821 01, Bratislava 
3. Ing. Miloš Slabý 
4. Spojená škola Kamenského 25 Pezinok, Kamenského 25, 902 01 Pezinok 
5. Ing. Pavol Stanko 
6. Milan Blahušiak 
7. Vladislav Marušic 
8. Mesto Pezinok - oddelenie majetkovo právne, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
9. Mesto Pezinok - oddelenie výstavby a ŽP, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
1 O. Mesto Pezinok - primátor mesta, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 

Vybavuje: Ing. Jana Gubániová, 033/6901 503 
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