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Obec Viničné 
Cintorínska 13, 900 23 Viničné 

Verejná vyhláška 
Oznámenie 

�t::ivPhnfk Milan Hunka. v zast. Ing. Peter Kyrinovič, 
---�•-'-'> -'vv-- · -------- -- -o 

_ .  
·Viničné podal dňa 07.03.2018 

návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt " SO 02 spevnené plochy " stavby 
polyfunkčný objekt s pripojením na inž. siete na pozemku p. č. 2920/487, 2920/268, 2920/1 a 2920/266 v 
k. ú. Viničné. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. 

Obec Viničné, prostredníctvom Spoločného obecného úradu (SOU) so sídlom v obci Viničné, 
stavebný úrad príslušný podľa §120 zákona č.50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa §61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania. V zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona 
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania upúšťa. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje 
pripomienky a námietky uplatniť najneskôr do 15 dní od doručenia tohto oznámenia. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v úradné dni (po., str., od S,00-
12,00 a 13,00-16,00 hod., štv. 8,00-12,00) a najneskôrv stanovenom termíne. 

Účastníci konania môžu svoje pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenom termíne. Na 
pripomienky, uplatnené neskôr, a na tie, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené pri prerokovávaní UPD sa 
neprihliada. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa §61 ods. 6 stavebného 
zákona sa má za to, že ich stanovisko so stavbou je súhlasné. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov v konaní zastupo�_predloží zástupca písomnú plnú moc toho 
účastníka, ktorý sa nechal zastupovať. /{:?}:;_ Vff;�;:-
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Upovedomenie účastníkov konania o začatí stavebného konania sa podľa §61 ods. 4 vykoná verejnou 
vyhláškou, ktorá bude po dobu 15 dní vyvesená na verejnej tabuli obce spôsobom v 

mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia je dňom oznámenia začatia konania. 
Zverejnené na stránke obce www.vinicne.sk 
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Zvesené dňa: 



Doručí sa verejnou vyhláškou: 
1. všetkým známym aj neznámym účastníkom konania 
Doručí sa: 
1. Milan Hupka, 
zast. Ing. P. Kyrinovič, ·. 

splnomocnený zástupca stavebníka 
_j a Mgr. Andrej Kyrinovič, 

2. Mgr. Pavel Škvára, . . . .. . . , .  v'"""'r:-„oo K„„�„„�. 

3. Peter Škvára, Lipová --· ,VV�J .„„v··- ... ·· - ·· ·· · · · ··· 

4. Ing. Lilia Škvárová, _ _ ___ ·· -- · ,  ____ _ „„. „. 

5. Ľubomír Slocík, . __ . -··-„v „'"'. n.vm11m1 

6. Beáta Slocíková, __ ___ . _ _  -�- =-, _ __ __ . _______ _ 

7. Peter Jureník, 
8. Elena Jureníková, 
9. Peter Ferenčík, 
1 O. Mesto Pezinok, 
11. Ing. Andrej · 

12. Ing. Adrián Vavro, T--

13. JUDr. Igor Chovan, 
14. Ing. Danka Mäsiarová, 
15. Martin Jalovecký, 
16. Ing. Silver Zuskin, -
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Vybavuje: Ing. Ľ. Labuda, tel: 033/2028 977, e-mail: lubos.labuda@vinicne.sk 
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