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MESTSKY li R.AD 

PEZ1NOK 

Doš lo: 3:1, 	10. 	2018 

čisio: 	. vc,  —  3 Plí1 : 	Á.  

Ci'dbor: • # - • • T.n.: 	,. 	„ # . 	macjTKI 1 

Mesto Pezinok 

Mestský úrad v Pezinku 
Radničné nám. 7 
902 14 Pezinok 

Žiadosť  o vydanie stavebného povolenia podl'a § 58 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) v znení neskorších noviel 

I. 	Stavebník(Stavebníci): 	140,6 V41,  j_ 	kheĺ4at  btĹ  is3, 9t2.491  /č4k>/;foL 
Me no ,  priezvisko a titul: 

Adresa (pri právnickej osobe jej sídlo): 	firÁňt 14iĺco/lpie‘c 	-0 .A161er / 

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

(Pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania) 

v;/-zoing> 
	

'Ľĺ-ťa 	14. 

Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného p-ozemku: 

Pozemok parcelné číslo: 

Katastrálne územie: 	 Pffikľ1,11, 
Druh (kultúra): 	 4q,16/2 . Katastr. územie: 

Parcelné čísla susedných pozemkov, podl'a katastra nehnuteľností, ktoré sa majú použiť  ako 

s avenisko (napr. čast' verejného priestranstva): 

Druh (kultúra): Katastr. územie: 

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

• vlastnícke  

• iné p 	o (uviesť  aké): 

K susednýM pozemkom má stavebník: 

• vlastnícke právo 

• iné právo (uviest' aké): 

Správny poplatok v sume: 

der,ý 

pzkladnika Msú: 	 

Podl'a katastra nehnutel'ností: 	PeJ/G/494 

Č.1* 	ťro4f727/  úeoĺot/3/ 	 GPbt, 



IV. 	Údaje o dokumentácii a jej spracovatel'ovi: 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (uvedie sa meno, resp. názov, adresa, dátum a číslo povolenia, 

	

7Ĺ /ĺe;°ĺ  /12(č liat / 	Ŕa‘,  tĺay /P;ĺ_roĺĺ. /  
resp. oprávnenia): 

ĺĺ,,c/efĺe 	ŕť,.?ĺvi&/- ďť/i;8_.a(2g V. 	Spôsob uskutočňovania stavby: 

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

• dodávatel'sky — práce vykoná organizácia (názov a adresa): 

,ď
7 
	 Ľ-VĎ€ ro.  

VI. Rozpočtový náklad stavby: 

,4:s" 17/b4 
VII. Základné údaje o stavbe: 

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

ori 	 v.2 ŕ7 4<a7vic:;? 

10 00( 914»,Č(Ŕfč  /ta 

Vydané územné rozhodnutie č.: 	 9  iĺ  cĺ,Oe' 

kým: 
/Y(Š4 

VIII. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania: 

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

/. 
pč. ŕč(t:(/cÁv.f74.v wprik /q/I6A.,01/4,  ožŕ 	7Óf gra  é4i 

, 2,41„,̀-t(,(17? /(4,~‹,ÝA 
per4 	&/'454.ŕ4t/t. 

dňa 	 -f ,, '°•ciptoP  
Vyvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 
6 - -07- arzi 

meno a funkcia osoby oprávnenej zastupovať  
právnickú osobu (pečiatka a podpis) 

pri fyzických osobách podpisy všetkých žiadatel'ov 

iSTO 1-'EZINOK • 
Meatský úrad 

RadnIčné nám. 7 
90214 PEZINOK 



1 

Zverejnené od: 	6 - -07- 2021 

Pečiatka, podpis: 

Zverejnené do: 

Pečiatka, podpis: 

Zverejnenie kópie návrhu na vydanie žiadosti o vydanie stavebného povolenie na povolenie 
stavby: 

„Budova vinohradníctva a vinárstva Vinkova", ul. Hasičská, Pezinok (pare. č. 824/1, 
825/2, k. ú. Pezinok) v zmysle § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Rozhodnutie vydané v zist'ovacom konaní je prístupné na: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vinohradníctvo-vinárstvo-vinkova  

M STO PEZINOK 
Meetský Úrad 

FlireinIčné ndm 7 
90214 PEZI4OK 



Mesto Pezinok 

Mestský úrad v Pezinku 
Radničné nám. 7 
902 14 Pezinok 

MESTSKÝ ÚRAD 
PE26‘,1("«, 

D‘"5: 	- 04; 2021 

miesto pre podaciu pecia 

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia podl'a § 58 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) v znení neskorších noviel 

- 	 "L'?1»ť»'(- 
I. Stavebník (Stavebníci): ,Welj "/ 

Meno, priezvisko a titul: 	 1~.1/7,/- VfiVy /6(gf(7 	72 

Adresa (pri právnickej osobe jej sídlo): 	 ~1.4e 

f", ď?"-IFŤ  kĺyemeaľsď»9ťÝl ľf 
II. Druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby: 

(Pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania) 

	

KII;ftiQ °«11P4.)1(6-d.71:// 	 P/7/(1,.°77„ 
,gcŕ  ck? if/  ?ť4y.ĺelt 	,9~(71k". 0(4/(;" 

	

t 	- 	ilf,(45-70F  f/417,,  L4‘ 1//cUtkwĺe-  4/-•  oilĺ)719, «1 1~,  (/1" 
III. Parcelné čísla a:círuhy (kuttúry) staYebného pozemku: 

Podl'a katastra nehnutel'ností: ,,Pd4574 iĺ-c2-7G"717Piľ 	dáf- 

Pozemok parcelné číslo: Ď:W7./ ,Lz97 
Katastrálne územíe: P(OĎIÄ 
Druh (kultúra): 	 Katastr. územie: 

Parcelné čísla susedných pozemkov, podl'a katastra nehnutel'ností, ktoré sa majú použít' ako 

stavenisko (napr. časť  verejného priestranstva): 

Druh (kultúra): 	 Katastr. územie: 

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

• vlastnícke právo 

• iné právo (uviesť  aké): 

K susedným pozemkom má stavebník: 

• vlastnícke právo 

• iné právo (uviesť  aké): 

s IďĺĺiFiriĺ&P' /67- 	b9 



IV. Údaje o dokumentácii a jej spracovateľovi: 

Projektovú dokurnentáciu stavby vypracoval (uvedie sa meno, resp. názov, adresa, dátum a číslo povolenia, 
resp. oprávnenia): 	,epv;v4,1< 	 Ď'ĺfvfirl~ĺ/g, 

# 7139 -f 	4-Í 
V. Spčsob uskutočňovania stavby: 

• svojpomocou - odborný dozor bude vykonávat' (meno, adresa, kvalifikácía): 

• dodávatel'sky-  práce vykoná organizácía (názov a adresa): 

VI. Rozpočtový náklad stavby: 
r 

VII. Základné údaje o stavbe: 

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

	

.07 ľii~ľi:  duoko 	 ĺc9/,,ť 
 /  čĺčť(Ý°/ v7Ý/a(7.4tY  4/742(ľ4/4/-97-k/  

6/~e_  4°  — ~2-1Č2 7.P 	./0611  Éé? 
Vydané územné rozhodnutie č.: 

ĺĺs 

/1114'14 

VIII. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania: 

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

rčv?-; 
iľť  792 ťo 

- 7,9ťIrÍ ľd-,r/f7-ď;  „ĹÁŤ  

/4-~  01427Wdŕ2 
raťiVyy  11-72 

' ec: 
ĺ'e 	é`:41—  

(14' 	»;0741»14,é, 

Zi;  /170Č—k 

v   ifw«6   dňa  41#9  hXi 
	

ď/lk 
meno a funkcia oby oprávnenej zastupovať  

právnickú obu (pečiatka a podpis) 
pri fyzických os 	ch podpisy všetkých žiadatel'ov 

Vyvesené dňa: 

  

6 - -07- 2021 

   

Pečiatka a podpis: 

 

u i•-,EZINÓK 
Mestský úrad 

PEZINOK 
Madničné nám. 7 

    



Zverejnené od: 	6 - -07- 2021 

Pečiatka, podpis: 

-STO PEZINOK 
Meeteký úrad 

FidclnIčné ndm. 7 
90214 PEZINOK 

1 

Zverejnenie kópie návrhu na vydanie žiadosti o vydanie stavebného povolenie na povolenie 
stavby: 

„Budova vinohradníctva a vinárstva Vinkova", ul. Hasičská, Pezinok (pare. č. 824/1, 
825/2, k. ú. Pezinok) v zmysle § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Rozhodnutie vydané v zist'ovacom konaní je prístupné na: 
https://wwvv.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vinohradníctvo-vinárstvo-vinkova  

Zverejnené do: 

Pečiatka, podpis: 
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