Mesto PEZINOK
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok
Stavebný úrad
V Pezinku, dňa 20.07.2020
Zn.: 5/71—UR/1006-19490/2019-20

ROZHODNUTIE
Navrhovatel': 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 umiestnenie
stavby: NN káblový rozvod, Šancova ul., Pezinok (KN C parc. č. 4857/5, 4895/14, KN E parc. č.
1166/6, 1273, 1300, kat. úz. Pezinok).
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-BA-OVBP22019/55491/MES zo dňa 17.05.2019 zrušil rozhodnutie Mesta Pezinok č. 5/76-UR/53412-26031/2018
zo dňa 21.12.2018 a vec vrátil správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Mesto Pezinok, stavebný úrad príslušný podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len „stavebný
zákon"), posúdilo v novom prejednaní veci predložený návrh podl'a § 37 a § 38 stavebného zákona a
podl'a § 39a stavebného zákona, §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva
územné rozhodnutie o umiestnení stavby
NN káblový rozvod, Šancová ul., Pezinok
na pozemkoch:
katastr. územia:

KN C parc.č.: 4857/5, 4895/14 a KN E parc.č.: 1166/6, 1273, 1300
Pezinok

Stavba sa bude realizovat' na pozemkoch KN „C" parc. č. 4857/5, 4895/14, kat. úz. Pezinok a KN „E"
parc. č. 1166/6, 1273 1300, k.ú.: Pezinok, ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý je priložený k
tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddelitel'nú súčast'.
Popis stavby:
Na pozemku parc. č. 1166/6, 1273 sa existujúci zemný kábel NAYY-J 4x240 rozpojí, naspojkuje
a vytvorí sa slučka do navrhovanej skrine SR4. Cez komunikáciu Šancová ul. bude vedenie uložené
v chráničke, d'alej smeruje na parcele 4857/5 podl'a nakreslenej situácie, ku koncu prechádza
v chráničke cez parcelu 4895/14 do skrine SR4. Skriňa SR4 bude plastová, pilierová, HASMA SR4
3x400A/2x160A, 660x1305x245 mm, vývody/prívody spodom, IP/44/20. Dĺžka riešeného rozvodu
bude cca 50m.
Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu sa v súlade s ust. § 39a odst. 2 a
súvisiacimi ustanoveniami stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto záväzné
podmienky:
1. Umiestnenie — trasovanie NN káblov bude v súlade s priloženou situáciou. Situácia bola overená
tunajším stavebným úradom a tvorí nedelitel'nú prílohu tohto rozhodnutia.
2. Projektová dokumentácia pre uskutočňovanie stavby musí byt' spracovaná oprávnenými osobami
v zmysle. §45 ods. 1, 2 a 4 a §46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí
byt' vypracovaná v zmysle všetkých platných právnych predpisov v súlade s §§43, 43a - i) a
nasledujúcich a §§47 — 53 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými
normami a predpismi, hlavne z hl'adiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej
nezávadnosti a ochrany životného prostredia a požiadavkami vyhl. MžP SR č. 532/2002 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu.
3. Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné zabezpečit'
presné vytýčenie polohy všetkých jestvujúcich podzemných vedení a následne ich zohl'adnit' pri
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projektovej príprave stavby. Projektová dokumentácia bude zohl'adňovat' polohu existujúcich
verejných rozvodov v zmysle podmienok ich správcov, bude rešpektovat' ich ochranné pásma v
súlade s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. v znení
neskorších predpisov, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o križovaní
a súbehu inžinierskych sietí.
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byt' spracovaná v súlade s podmienkami
dotknutých orgánov, s platnými STN, stavebným zákonom, vyhl. č. 453/2000 Z.z., č. 532/2002
Z.z., ostatnými platnými právnymi predpismi.
V projektovej dokumentácii v prípade potreby vymedzit' konkrétnu plochu pre skládku materiálu
a navrhnút' opatrenia na zaistenie bezpečnosti pohybu chodcov a cestnej dopravy.
V prípade potreby čiastočnej alebo úpinej uzávierky komunikácie spracovat' projekt dopravného
značenia oprávnenou osobou, v ktorom pracoviská v blízkosti cesty označit' dočasným
dopravným značením. Projekt predložit' na odsúhlasenie OR PZ v Pezinku ODI.
Návrhom vhodnej organizácie výstavby zabezpečit', aby zásahmi do komunikácií, chodníkov a
inžinierskych sietí nedošlo k ohrozeniu a neprimeranému obmedzeniu sprístupnenia, užívania
a zásobovania médiami obytných domov a ostatných nehnutel'ností v dotknutej lokalite.
Rešpektovat' a zabezpečit' ochranu existujúcich inžinierskych sietí a pri projektovaní aj
uskutočňovaní stavby rešpektovat' ich ochranné pásma podl'a STN 73 6005.
Konkrétnu polohu výkopu v línii trasy volit' s ohl'adom na existujúci stav povrchu a zelene, výkopy
uskutočňovať v nevyhnutnom rozsahu a tým minimalizovat' negatívny dopad na verejnú zeleň,
spevnené a iné plochy a životné prostredie.
Uloženie vedenia pod vozovkou riešit' bezvýkopovou technológiou.
Osadenie SR4 riešit' pri fasáde garáže.
V projektovej dokumentácie pre stavebné konanie akceptovat' a zapracovat' v územnom konané
uplatnené podmienky, pripomienky a stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych
sietí a zariadení.

Námietky účastníkov konania:
V konaní boli písomne vznesené námietky p. Mariany Bočkayovej, spoluvlastníčky bytu v bytovom
dome súp. č. 1394, na pozemku parc. č. 4894, k.ú. Pezinok, k riešenej stavbe.
Námietky p. Mariany Bočkayovej boli v celom rozsahu zamietnuté.
Ich obsah, ako aj spôsob, akým sa so vznesenými námietkami stavebný úrad vysporiadal je uvedený
v odôvodnení tohto rozhodnutia.
Akékorvek zmeny územného rozhodnutia môže povolit' len stavebný úrad.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnost', nestráca však platnosť, pokial' bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie
stavebného povolenia.
Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podl'a § 40 odst.3 stavebného zákona len na základe
žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predížení musí byt' aj
právoplatne rozhodnuté.
Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovatel'a a účastníkov
konania.

Ods5vodnenie
Navrhovatel' Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: 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 umiestnenie stavby: NN káblový
rozvod, Šancova ul., Pezinok (KN C parc. č. 4857/5, 4895/14, KN E parc. č. 1166/6, 1273, 1300,
kat. úz. Pezinok).
Mesto Pezinok vydalo dňa 21.12.2018 územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 5/76ÚR/3412-26031/2018, ktoré Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, rozhodnutím
č. OU-BA-OVBP2-2019/55491/MES zo dňa 17.05.2019 zrušil a vec vrátil na nové prejednanie
a rozhodnutie.
Mesto Pezinok, stavebný úrad, v novom prejednaní veci dôkladne preskúmal predložený návrh na
vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby, preskúmal vlastníctvo pozemkov na ktorých sa nachádza
stavba alebo jej čast', predložené súhlasy ich vlastníkov so stavbou, zistil vlastníkov všetkých
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susedných pozemkov ako aj susedných stavieb, následne preskúmal a posúdil, či ich vlastnícke a iné
práva môžu byt' navrhovanou stavbou priamo dotknuté a určil okruh účastníkov konania.
Z dóvodu, že návrh neobsahoval všetky potrebné doklady na riadne posúdenie návrhu, Mesto
Pezinok, stavebný úrad rozhodnutím č. 5/72-prer.UR/2814-19490/2019 dňa 25.07.2019 územné
konanie prerušil a vyzval navrhovatel'a na dopinenie dokladov.
Mesto Pezinok, stavebný úrad, po dopinení a zosúladení náležitostí podania, verejnou vyhláškou
v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 04.12.2019 oznámil (a dňa 11.12.2019
oznámil opravu chyby v písaní) začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a dňa 17.01.2020 vykonal ústne pojednávanie.
V konaní boli písomne vznesené námietky p. Mariany Bočkayovej, spoluvlastníčky bytu v bytovom
dome súp. č. 1394, na pozemku parc. č. 4894, k.ú. Pezinok, v nasledujúcom znení:
- navrhovaný „NN káblový rozvod" je vedený zo Šancovej u► ice do vnútroblokového priestoru medzi
existujúce bytové domy Záhradná ul.č.22, 24, 26, 28 a Šancová ul. č. 19, 21, kde je ukončený na
vol'nom priestore v navrhovanej skrine SR4,
- z PD nie je známe z akého dóvodu a na aký účel sa stavba „NN káblový rozvod" umiestňuje,
- vo vnútroblokovom priestore medzi existujúcimi bytovými domami Záhradná ul.č.22, 24, 26, 28 a
Šancová ul. č. 19, 21 sa nachádzajú existujúce garáže, ktoré majú vyriešenú dodávku elektrickej
energie,
- vnútroblokový priestor medzi existujúcimi bytovými domami Záhradná ul.č.22, 24, 26, 28 a Šancová ul.
č. 19, 21 vzhl'adom na stiesnené pomery nie je vhodný na zastavanie novými stavbami,
nakol'ko nie je v danom území povolená d'alšia nová výstavba, nie je dôvod budovať predmetný „NN
káblový rozvod" a zaťažovať územie zbytočnými vedeniami.
K námietkam p. Bočkayovej sa písomne vyjadril zástupca navrhovatel'a Peter Ferenčík, vyjadrením
doručeným dňa 31.01.2020 nasledovne:
Vzhl'adom na vel'ký počet účastníkov konania má oznámenie o začatí územného konania povahu
verejnej vyhlášky. Platná legislatíva (§ 34 stavebného zákona) jednoznačne definuje účastníkov
územného konania a z uvedeného nám nie je známe, na základe čoho sa pani Bočkayová považuje
za účastníčku územného konania. Pani Bočkayová je podielová spoluvlastníka pozemku registra C,
parc. č. 4894 v k.ú. Pezinok a stavby bytového domu Záhradná 26 na uvedenom pozemku.
Navrhovaná stavba je umiestňovaná na pozemkoch, ktoré s pozemkom a stavbou bytového domu,
ktorého je pani Bočkayovej spoluvlastníka, vóbec nesusedia. Na základe uvedeného považujeme
námietky pani Bočkayovej za neopodstatnené a žiadame Mesto Pezinok, stavebný úrad, aby sa
uvedenými námietkami ani nezaoberal, ked'že st'ažovatel'ka nikde neuvádza svoj právny vzt'ah k
pozemku, stavbe a pod., resp. ako majú byt' jej práva s rozhodnutím priamo dotknuté, ani na rozpor
so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou /vid'. vyššie citované ustanovenia zákonov/, je
potrebné jej podanie vyhodnotit' ako nelogické a zmätočné.
Naviac k námietkam Marianny Bočkayovej uvádzame:
Bod 1: Stavba NN káblový rozvod je samostatnou stavbou, a jedná sa o rozšírenie distribučnej
siete Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava. Distribučná siet' bude ukončená v elektrickej
rozpojovacej skrini SR4.
Bod 2: Stavba NN káblový rozvod bude využitá pre napojenie plánovanej staby rodinného domu na
pozemkoch registra C, parc. č. 4892, 4895/15 a 4895/16 v k.ú. Pezinok.
Bod 3: Stavba NN káblový rozvod je súčast'ou rozširovania elektrickej distribučnej siete a je pine v
kompetencii prevádzkovatel'a, Západoslovenskej distribučná, a.s. Bratislava.
Bod 4: K námietke pani Bočkayovej sa nevyjadrujeme, nakol'ko je to jej názor, ktorý ale nemá
oporu v platnom územnom pláne mesta Pezinok a je v rozpore s § 37 stavebného zákona.
Bod 5: Námietku považujeme za irelevantnú. NN káblový rozvod buduje Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava v rámci rozširovania svojej distribučnej siete.
žiadame mesto Pezinok, stavebný úrad, aby námietky pani Mariany Bočkayovej v rozhodnutí o
umiestnení stavby v pinom rozsahu zamietol ako neopodstatnené a podané v rozpore so zákonom.
Stanovisko stavebného úradu:
Stavebný úrad vznesené námietky p. Mariany Bočkayovej podrobne preskúmal a po úvahe, ako aj po
posúdení vyjadrenia Petra Ferenčáka, ako spinomocneného zástupcu navrhovatel'a v tomto konaní k
týmto námietkam, zamietol tieto v pinom rozsahu ako neopodstatnené.
Je v kompetencii navrhovatel'a riešit' svoj zámer podl'a svojich potrieb a povinnost'ou autorizovaného
projektanta technicky vyriešit' umiestnenie siete a zariadení riešenej stavby v súlade s platnými
právnymi predpismi a STN, taktiež v súlade s podmienkami dotknutých orgánov a vlastníkov s
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správcov sietí v území. Skriňa SR4 bude osadená pri fasáde susednej garáže, súp. č, 2905, na
pozemku parc. č. 4891/1 a 4891/2, k.ú. Pezinok. Účelom riešenia umiestnenia stavby podl'a
predloženej PD je rozšírenie verejného rozvodu NN. Predmetom riešeného návrhu je umiestnenie
káblového rozvodu NN, ktorý nezhorší pomery vo vnútroblokovom priestore.
Svoje stanoviská oznámili:
Mesto Pezinok — úsek dopravy a cestného hospodárstva, CSO — stanovisko 21.12.2018 a 26.02.2020
— SR4 situovať (osadit') tak, aby bola na fasáde pril'ahlej garáže. Uloženie vedenia pod vozovkou riešit'
bezvýkopovou technológiou.
Okresný úrad Pezinok — odbor starostlivosti o životné prostredie,
- EIA — OU-PK-OSZP-2019/008600 zo dňa 31.07.2019 - Nie je potrebné vykonať zist'ovacie
konanie, ani posudzovaníe vplyvom navrhovanej činnosti na životné prostredie podl'a uvedeného
zákona.
- štátna správa odpadového hospodárstva — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP/2019/008280 zo dňa
24.07.2019 — nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom území podl'a predloženej
projektovej dokumentácie.
- ochrana prírody a krajiny — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP/2019/008418 zo dňa 31.07.2019 — Ak
predložené navrhované osadenie stavby je v súlade s regulativami záväznej časti platnej
územnoplánovacej dokumentácie obce, ku ktorej bolo uplatnené a zohl'adnené vyjadrenie orgánu
ochrany prírody, po dodržaní vyššie uvedeného nemáme k vydaniu stavebného povolenia d'alšie
pripomienky.
- štátna vodná správa — vyjadrenie č. OU-PK-OSŽP-2019/008350/Km zo dňa 23.07.2019 — stavba
nebude pozostávat' z vodných stavieb. Navrhovaná stavba je z hl'adiska ochrany vodných pomerov
možná.
Okresný úrad Pezinok, Odbor krízového riadenia — záväzné stanovisko č. OU-PK-OKR/2019/0083162 zo dňa 22.07.2019 - s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia, súhlasí bez
pripomienok.
Okresné riaditel'stvo HaZZ v Pezinku — stanovisko č. ORHZ-PK2-2019/001795-2 zo dňa 24.07.2019 —
z hl'adiska ochrany pred požiarmi nemá pripomienky.
Okresné riaditel'stvo PZ v Pezinku - ODI - stanovisko č. ORPZ-PK-ODI-54-035/2019 zo dňa
19.08.2019 — Na základe predloženej projektovej dokumentácie, súhlasí s vydaním územného
rozhodnutia a v prípade spinenia pripomienok uvedených v citovanom stanovisku, vyplývajúcich z
hl'adiska nami sledovaných záujmov, následne aj stavebného povolenia.
BVS, a.s. — vyjadrenie č. 31337/2019/JJ zo dňa 24.07.2019 — K umiestneniu a k stavbe nemá
námietky, ak budú spinené podmienky BVS dané v citovanom vyjadrení..
Západoslovenská distribučná, a.s. — vyjadrenie zo dňa 21.10.2019 — Súhlasí za predpokladu spinenia
nasledovných pripomienok: - NN káblové vedenie - káblom NAYY-J 4 x 240 mm2 z usadeným novej
SR ktorá sa napoja na jestvujúce NN káblové vedenie. Ďalšie, všeobecné pripomienky sú uvedené
v cit. vyjadrení.
SPP, a.s. — vyjadrenie č. TD/NS/0351/2019/An zo dňa 01.08.2019 - V záujmovom území sa
nachádza NTL distribučný rozvod plynu DN 100, PN 2,1kPa a STL DN 80, PN 90kPa, ocel'.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského
zariadenia pre účely presného umiestnenia alebo realizácie stavby.
SPP-D súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania podmienok
uvedených v cit. vyjadrení.
Slovak Telekom, a.s. — vyjadrenie č. 6611925123 zo dňa 08.03.2020 - Dôjde do styku so sieťami
elektronických komunikácii (d'alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., za dodržania podmienok daných v citovanom vyjadrení.
Orange Slovensko, a.s. — vyjadrenie č. BA-2231/2019 zo dňa 19.07.2019 — nedójde ku stretu PTZ
prevádzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
UPC broadband Slovakia, s.r.o. — stanovisko zo dňa 21.08.2019 - Voči vydaniu územného
rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu nemá námietok, za dodržania podmienok uvedených
v citovanom stanovisku. U predmetnej stavby dôjde k styku s elektronickou komunikačnou siet'ou
(EKS) UPC Broadband Slovakia s.r.o.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava — vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 2182/2019/2
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zo dňa 15.07.2019 súhlasí za spinenia podmienok daných vo vyjadrení.
Archeologicky ústav SAV, Nitra — vyjadrenie zn. 998/20 zo dňa 23.07.2019 — pri realizácii predmetnej
stavby žiada spiniť podmienky dané v citovanom vyjadrení.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava - záväzným stanoviskom č. KPUBA-2019/20800-2/73876/PRA zo
dňa 16.09.2019 súhlasí s umiestnením líniovej stavby, ktorej trasa presahuje na územie Pamiatkovej
zóny Pezinok, ale nedotýka sa nehnutel'nych kultúrnych pamiatok, evidovaných v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR, za spinenia podmienok daných v citovanom záväznom
stanovisku.
Doručené stanoviská boli zosúladené a podmienky zahrnuté do výroku tohto rozhodnutia.
Mesto Pezinok v uskutočnenom územnom konaní preskúmalo predložený návrh na umiestnenie
stavby z hl'adísk uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona a súvisiacich právnych ustanovení,
prerokovalo ho s účastníkmi územného konania a s dotknutými orgánmi a zistilo, že uskutočnením a
ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené,
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Umiestnenie stavby vyhovuje podmienkam stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
Správny poplatok vo výške 100,- € bol zaplatený v zmysle položky 59 písm. a) ods.2 zákona č.
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hotovosti v pokladni MsÚ
Pezinok.

Poučenie
Podl'a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podat'
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Pezinok - stavebný úrad.
Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po využití všetkých opravných prostriedkov a po
nadobudnutí právoplatností.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a musí byt' 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.
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Doručí sa:
Doručí sa:
Verejnou vyhláškou:
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 spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov
11. OÚ Pezinok - OSŽP - OPaK, OH, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
12. SWAN PK, s.r.o., Glejovka 1, 902 01 Pezinok
13. SVP, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava
Na vedomie:
14. Navrhovatel': Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
15. Navrhovatel' 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 majetkové
19. Mesto Pezinok - oddelenie organizačné
20. Mestské múzeum v Pezinku, M.R.Štefánika 1, 902 01 Pezinok, tel.: 0336402255
Vybavuje: Ing. Popluhárová
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