
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

S t a v e b n ý  ú r a d  
V Pezinku, dňa 25.07.2019 
Zn.: 5/72-prer. U R/2814-19490/2019 

ROZHODNUTIE 

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto 
v zastúpení: Peter Ferenčík, Vinohradnícka 1012/55, 900 23 Viničné 

podal dňa 23.07.2018 na Mesto Pezinok návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: NN 
káblový rozvod, Šancova, Pezinok (pare. KN C č. 4857/5, 4895/14; pare. KN E č. 1166/5, 1273, kat. 
úz. Pezinok). 

Mesto Pezinok vydalo dňa 21.12.2018 rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby pod č. 5/76-
ÚR/3412-26031 /2018, ktoré Okresný úrad Bratislava rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2019/55491 /MES 
zo dňa 17.05.2019 zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vzhľadom na 
neúplnosť predložených podkladov 

vyzýva 
navrhovateľa v súlade s ustanovením§ 35 stavebného zákona a §3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000Z.z., 
aby najneskoršie do 90 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia predloženú žiadosť doplnil v zmysle 
citovaného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava. 

Mesto Pezinok, územné konanie podľa § 29 ods.1 zák. č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v súčinnosti s § 35 ods. 3 stavebného zákona 

prerušuje. 
Správny orgán bude v konaní pokračovať z vlastného podnetu, len čo pominú prekážky, pre 

ktoré sa konanie prerušilo. 

Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. 

Súčasne stavebný úrad upozorňuje navrhovateľa, že ak v určenej lehote nedostatky podania 
neodstráni, bude konanie zastavené podľa §35 ods. 3 stavebného zákona v súčinnosti s § 30 ods.1 
písm. d) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Odôvodnenie 
Dňa 23.07.2018 podal navrhovateľ na Mesto Pezinok návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby NN káblový rozvod, Šancova, Pezinok (pare. KN C č. 4857/5, 4895/14; pare.
KN E č. 1166/5, 1273, kat. úz. Pezinok). 

Mesto Pezinok vydalo dňa 21.12.2018 rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby pod č. 5/76-
ÚR/3412-2603112018, ktoré Okresný úrad Bratislava rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2019/55491/MES 
zo dňa 17.05.2019 zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. 



Odvolací orgán vytkol nedostatky v procese povol'ovania a tieto treba v novom prejednaní 
odstrániť. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad územné konanie prerušuje, tak ako je uvedené vo 
výrokovej časti. 

Navrhovatel' bol oboznámený s právnymi následkami nedoplnenia návrhu na územné rozhodnutie 
o umiestnení vyššie uvedenej stavby.

Poučenie 
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podl'a § 29 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. (správny 

poriadok) nemožno odvolať. Počas prerušenia konania neplynú lehoty podl'a správneho poriadku. 

Ako rozhodnutie správneho orgánu procesnej povahy týkajúce sa vedenia konania je podl'a § 
248 zákona č. 99/1963 Zb. vylúčené zo súdneho preskúmania. 

Toto rozhodnutie 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 tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa: :. J. / f' 
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Vybavuje: Ing. Vojčináková 

Doručí sa: 
Verejnou vyhláškou: 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 

1. Navrhovatel': Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
2. Navrhovatel' v zastúpení: Peter Ferenčík, Vinohradnícka 1012/55, 900 23 Viničné
3. Vlastníci pozemkov, cez ktoré prechádza stavba: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, Pezinok
4. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb dotknutí navrhovanou stavbou

Dotknutým orgánom: 
5. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
6. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava-Ružinov
8. Orange Slovensko, a.s„ Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava
1 O. SPP - distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
11. OÚ Pezinok - OSŽP - OPaK, OH, M.R.Štefánika 1 O, 902 01 Pezinok
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12. SWAN PK, s.r.o„ Glejovka 1, 902 01 Pezinok
13. SVP, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava

Na vedomie: 
14. Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
15. Navrhovateľ v zastúpení: Peter Ferenčík, Vinohradnícka 1012/55, 900 23 Viničné
16. Mesto Pezinok, primátor mesta
17. Mesto Pezinok - oddelenie výstavby a životného prostredia
18. Mesto Pezinok - oddelenie majetkovo právne, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
19. Mestské múzeum v Pezinku, M. R.Štefánika 1, 902 01 Pezinok, tel.: 0336402255
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