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Verejná vyhláška 

·oošlo: 

Vec: Upovedomenie o podaní odvolania voči „SO 02 Spevnené plochy", ktorá je súčasťou stavby 
„Polyfunkčný objekt s pripojením na IS" vydaného obcou Viničné pod č. j. 0102-sp/ 2018-v zo dňa 
19.06.2018 � 

Obec, Viničné, prostredníctvom Spoločného obecného úradu so sídlom v obci Viničné (SOU), 
stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §56 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, up o v e d o m u j e účastníkov konania, o podanom 
odvolaní Ing. Adriána Vavra, Javorová 1, 900 23 Viničné a Silvera Zuskina, Javorová 17, 900 23 Viničné, 
proti rozhodnutiu tunajšieho stavebného úradu vydaného pod č. 0102-sp/ 2018 -v zo dňa 19.06.2018 v 
zákonnej 15 dňovej lehote. 

Účastníci konania trvajú na pripomienkach a námietkach, ktoré podali v rámci konania: 
stavebné povolenie je v rozpore s územným rozhodnutím, 
dopravné napojenie „SO 02 Spevnené plochy" na pozemné komunikácie nie je v zmysle platných 
právnych predpisov, 

· 

stavba je v rozpore s verejnými záujmami v území, 
v stavebnom konaní došlo k porušeniu zákonných povinností stavebného úradu. 

Do podkladov rozhodnutia a s podrobnejším obsahom odvolania sa môžete oboznámiť na tunajšom úrade 
v úradné dni ( po., str. 8,00-12,00 a 13,00-15,00 hod., štv.8,00-12,00 ). 

Zároveň vyzývame účastníkov konania a stavebníka, aby sa najneskôr do 7 prac. dní od doručenie
tohto oznámenia vyjadrili k jeho obsahu. 
Po uplynutí predmetnej lehoty bude spis zaslaný na odvolací orgán, ktorým je Okresný úrad Pezinok, Odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok. 

Mgr. Štefan Lenghart 
starosta obce 

RoZhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku, preto bude po dobu 15 dní 
vyvesené na verejnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia 
rozhodnutia. 

Zverejnené na stránke obce: www.viničné.sk 

Zvesené: 



Doručí sa verejnou vyhláškou: 
l. všetkým známym aj neznámym účastníkom konania 
Doručí sa: 
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Ing. P. Kyrinovič Andrej Kyrinovič, · -

splne mocnený zástupca stavebníka 
Mgr. Pavel Škvára 
Peter Škvára 
Ing. Lilia Škvárová, Lt'v. � ... ... - .. __ , , _ _  !..:>, 
Ing. Ľubomír Slocík, 
Ing. Beáta Slocíková, 
Peter Jureníl 
Elena Jureníková:_.;.·'-"'. 
Peter Ferenč1 __ :•mtr•n· 
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Mesto Pezinok, Radničné nám. 7 , 902 14 Pezinok - uč. konania 
Ing. Andrej Vachaja, 
Ing. Adrián Vavrc 
JUDr. Igor Chovan _ 

Ing. Danka Mäsiara" 
Martin J aloveck:-
Ing. Silver Zuski· 

Vybavuje: Ing. Ľ. Labuda, tel: 033/2028977, e-mail: lubos.labuda@vinicne.sk 
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