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Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Stavebný úrad - o rgán štátneho stavebného dohl'adu (ŠSD) 

V Pezínku, dňa 15.11.2021 
Zn.: 5/73-ŠSD/1348-31472/2020-21 

Vec: 
	

VÝZVA K P REDLOŽENIU DOKUMENTOV 

)rgán štátneho stavebného dohl'adu podl'a § 1 ods. 1 
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 
bývanie a o zmene a dopinení zákona č. 50/1976 Zb. o 
i poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
0/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
ích predpisov (d'alej len „Stavebný zákon") 

vyzýva 

vlastníkov a nájomcov pozemkov E-KN parc.č. 717 a 718, kat.úz. Grinava, aby v lehote 
15 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy predložili orgánu ŠSD aktuálne a relevantné 
dokumenty preukazujúce oprávnenie a povolenie na uskutočnenie stavíeb na vyššie 
uvedených pozemkoch označených na priloženej mape (v zmysle § 98 ods. 2 písm. a) a e) 
Stavebného zákona). 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskei republiky 
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Orgán ŠSD na základe podnetu prevádzkovatel'a VTL plynovodu DN 150 PN25 spoločnosti 
SPP — distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ktorý bol doručený 
dňa 14.12.2020, a podl'a ktorého sa na vyššie uvedených pozemkoch v ochrannom 
a bezpečnostnom pásme VTL plynovodu nachádzajú stavby, a to bez súhlasu SPP — 
distribúcia, a.s. 

Poučenie: 
Podl'a § 98 ods. 2 písm. a) Stavebného zákona: „Orgány štátneho stavebného dohľadu sú 
oprávnené zísťovat, či sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú 
podfa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenía" 
Podl'a § 98 ods. 2 písm. e) Stavebného zákona: „Orgány štátneho stavebného dohladu sú 
oprávnené zísťovat, či sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí" 
Podl'a §106 ods. 1 písm. c) Stavebného zákona: „Stavebny úrad alebo inšpekcia uloží 
pokutu do 13 277Eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 
nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, 
nespiní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu (§102 ods. 2)alebo neurobí opatrenie 
nariadené orgánom štátneho stavebného doŕďadu" 

Táto písomnost' má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Je vyvesená po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Mesta Pezinok a taktiež je zverejnená aj na internetovej stránke mesta Pezinok — 
www.pezinok.sk. Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 
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Vyvesené dňa: 	2 2 -11- 2921 	 Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: i,A 
Mestský úrad 

Radničné nám. 7 
902 14 PEZINOK 

Pečiatka a podpis: 

Doručí sa: 
Verejnou vyhláškou 
1. Vlastníci pozemkov E-KN parc.č. 717 a 718, kat.úz. Grinava 
2. Nájomcovia pozemkov E-KN parc.č. 717 a 718, kat.úz. Grinava 
3. Vlastníci stavieb na pozemkoch E-KN parc.č. 717 a 718, kat.úz. Grinava 

Na vedomie: 
4. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
5. Mesto Pezinok — primátor mesta, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
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