
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavby: 

Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok, ul. Obchodná, Pezinok, (pare. č. 756/1, 756/19, 
756/20, 756/49, 756/52, KN C, kat. úz. Grinava). 

Stavebné objekty 
SO 201 Parkovisko 
SO 021.1 Verejný chodník 

v zmysle § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Rozhodnutie v zisťovacom konaní je prístupné na: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-parkoviska-kaufland-pezinok 

Zverejnené od: !f 1/ · f 'J Zverejnené do: 

Pečiatka, podpis: A)! Pečiatka, podpis: 



Mesto Pezinok 

Mestský úrad v Pezinku 
Radničné nám. 7 
902 14 Pezinok 
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Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podl'a § 58 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) v znení neskorších noviel 

1. Stavebník (Stavebníci): 

Meno, priezvi�ko a titul: KAUFLAND Slovenská republika, v.o.s„ Trnavská cesta 41/A, 831 04 .Bratislava 

Adresa (pri právr1ickej osobe jej sídlo): v zastúpení DJ engineering, s.r.o„ Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná 

t.č. 0917 080 800 

II. Druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby: 

(Pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania) 
Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok, stavebné objekty : 
SO 201 - Parkovisko (p.č. 756/1; 756/19; 756/20; 756/52) 

SO 201.1 - Verejný chodník (p.č. 756/52; 756/49) 

III. Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku: 

Podľa katastra nehnuteľností: 

Pozemok parcelné číslo: 756/1, 756/19, 756/20, 756/49, 756/52 

Katastrálne územie: Grinava 

Druh (kultúra): Katastr. územie: Grinava 

Parcelné čísla susedných pozemkov, podľa katastra nehnuteľností, ktoré sa majú použiť ako 

stavenisko (napr. časť verejného priestranstva): 

Druh (kultúra): ostatná plocha, Katastr. územie: 
zastavané plochy a nádvoria 

K stavebnému pozemku (prípadne k existujúcej stavbe) má stavebník: 

• vlastnícke právo LV č. 1430 
• iné právo (uviesť aké): nájomná zmluva, LV č. 1035 

K susedným pozemkom má stavebník: 

• vlastnícke právd 

• iné právo (uviesť aké): 

Vyvesené dňa: fÍ'�. f / 
P tiatka a podpis:/)/ 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 



IV. Údaje o dokumentácii a jej spracovateľovi: 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (uvedie sa meno, resp. názov, adresa, dátum a číslo povolenia, 
resp. oprávnenia): ABJ Architekti BOBE K JÁVORKA, s.r.o., Bratislavská cesta 80, 931 01 Šamorín 

V. Spôsob uskutočňovania stavby: 

• svojpomocou - odborný dozor bude vykonávať (meno, adresa, kvalifikácia): 

• dodávateľsky- práce vykoná organizácia (názov a adresa): 
generálny dodávateľ stavby - výberové konanie 

Vl. Rozpočtový náklad stavby: 70.000 € 

VII. Základné údaje o stavbe: 

Jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyvu na životné 
prostredie a súvisiacich opatreniach: 

5/76-UR/1027-19559/2017-18 
Vydané územné rozhodnutie č.: 

kým: Mesto Pezinok 

VIII. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania: 

dňa: 15.01.2018 

Ktorí sú stavebníkovi známi. Pri líniových stavbách mimoriadne rozsiahlych, s veľkým počtom 
účastníkov stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú: 

1) Miloš Slabý, Gorkého 12, 902 01 Pezinok 

2) Lesy SR, Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica 

3) Vinohradnícke vinárske družstvo podielnikov Karpaty, Limbašská cesta 2, 902 03 Pezinok 

4) Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava 
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právnickú osobu (pečiatka a podpis) 
pri fyzických osobách podpisy všetkých žiadateľov 
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