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Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur 
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Vybavuje: lng.Polakovičová, t.č.49202309 

e-mail: zuzana.polakovicova@svatyjur.sk 

Svätý Jur, dňa 05.03.2019 

Vec : Odvolanie proti územnému rozhodnutiu vydané Mestom Svätý Jur dňa 18.12.2018 pod 
č.Výst./16060/1076/2018-Po-Oznámenie o odstúpení spisového materiálu 

Mesto Svätý Jur ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení 
noviel a príslušný na územné konanie podľa § 119 ods.3 stavebného zákona oznamuje, že odvolania podané 
účastníkom konania Obyvateľmi bytových domov na Komenského ul.16, 18,20 v Pezinku zo dňa 23.01.2019 na 
tunajšom úrade v zákonom stanovenej lehote proti rozhodnutiu Mesta Svätý Jur zo dňa 18.12.2018 pod 
č.Výst./16060/1076/2018-Po, ktorým sa povolilo umiestniť stavbu : „Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, 
vybudovanie ZPS" na ul.Komenského č.súp.1214 v Pezinku bolo dňa 05.03.2019 spolu so spisovým materiálom 
odoslané na druhostupňový odvolací orgán Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, 
Tomášikova 46, Bratislava. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle§ 26 ods. 2 zákona. č. 71/1967 Zb.o správnom konaní a 
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 tego lehoty je dňom 
doručenia. 

vl Mesto Svätý Jur 
Stavebný úrad 

900 21 Svätý Jur Ing. Zuzana P .akovičová 
Prostredná 29 Stavebný ·rad 

Ďalej sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou : 

1. účastníkom konania verejnou vvhláškou 
navrhovateľ: Mesto Pezinok, Radničné nám.č.7, Pezinok 

2. účastníkom konania, vlastníkom pozemkov dotknutvch stavbou- verejnou vvhláškou 
p.č.3331/1 - Mesto Pezinok 

3. Účastníkom konania, ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté a neznámym účastníkom konania vlastníkom pozemkov podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku 
verejnou vyhláškou 
Všetci (známi aj neznámi) vlastníci susedných nehnuteľnosti pozemkov a stavieb rodinných domov, bytových 
domov, materskej školy a iných nehnuteľností v predmetnom území - právnické a fyzické osoby na 
ul.Komenského, Obrancov mieru, Nerudová v k.ú. Pezinok 

Na vedomie: 
Mesto Pezinok, Radničné nám.č.7, Pezinok so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli 
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