
Mesto Pezinok 

Mestský úrad v Pezinku 
Radničné nám. 7 
902 14 Pezinok 

Došlo: 

Odbor: 
miest 

D 

0 4, 02, 2019 

Ukl. 

pre podaciu pečiatku 

11 -,-ii.: j_,' 

Návrh na ydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavbya-stave~- 
podl'a § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení 

r"—‹ 
noviel — v zlúčenom konaní 	 , 

Stavebník (Stavebníci): 

Meno, priezvisko: P°A-°/`7"iť- 	 NEďi ľ• o 

Adresa: Ĺĺ /NO,ft-Xĺh0/14-C ĺ(4 'Ĺ2Ĺ2  

Meno, priezvisko: 	j7r--ĺí: iĺ)16-•  

Adresa: 	,Ľi) 	ť.9/ PC-21/>/ť . 

Popis, vybavenie a účel stavby: 

Uved'te stručný popis vrátane označenia účelu: Pĺĺi 	/3,-/ /C-ĺŕ/tijW--č2ň'--/C.7 

	

(-1/ 	é":- 	 Yĺ/v 	ľ-7ĺ2 S ľ/céZ)7(--Jŕĺ-Ĺ:;- 
_ o i3J6X 	--; 

Parcelové číslo pozemku, na ktorom má byt' stavba uskutočnená podl'a evid. 	672d 14Ĺ' 2." 

Ulica: A171Gé-7-1// 	.26 

Katastr. územie: 6--/EYA.11-V 	.;-7ť67/./ 	7,,Ĺ" 
Výmera pozemku: 	 Vedený ako: 	 ii, - ý ŤiĹĹ2-- 2-ťŕ1.1 
Spósob doterajšieho využitia: 	 6/W/ f -•/ 1/1,/  
Rozhodnutie o vyňatí pozemku z pol'nohospodárskeho pôdneho fondu vydal Obvodný „Ýŕo.2, 27-'4,,  
pozemkový úrad pod. č.: 

ik---(--f0 re--, jr-bf ..._ , .4ť)N 
Ak ide o prístavbu, nadstavbu, súpisné číslo objektu: f-j6-6- 	 / 
Označenie ostatných pozemkov (ich časti), ktoré sa majú použiť  ako stavenisko: ,ŕ7/1/Ý-  Iĺýé*-717É-- 

Miesto stavby: 

Obec: 

nehnutel'nosti v m2: 

Zoznam vlastníkov susedných nehnutel'ností (mená a adresy): 

1. f/ ŕ/ Ĺ) J 11( 	 /t,762‘./.,f 	32.4- 

2. ;t2' ĺ---)U-'f:CO, 	/14! 	ĺ  `ĺ-c(-é- t /ť7 	26.5-/ 	(;),; 

3. 05 	 AQ-  /,? 	MYs (6-71,/ /e/t,ť  —2_6-  7&273 

Údaje o dokumentácii; dokumentáciu stavby vypracoval: 

- projektant jednotlivec (meno a adresa): f/Ci116.77 Ŕ",Č1Cifiĺč /C ĺi-~Xĺi— &17,13 

Registrácia vybavená: 1]/U/ 	 pod. č. r7j2ĺ 	 62700 .15?/2--,-"t/C7  

- oprávnená projektová organizácia (názov a adresa): 

-/ 
/1/-Xiĺ 	7(ď, 	 A,e-M /6  

ťYr 	iĺť; /77-7L 

dňa: 

f • /7, 1-čy 



Vl. 	Spôsob uskutočnenia stavby 

• svojpomocou — odborný dozor bude vykonávat' (meno, adresa a kvalifikácia:) 

?( • dodávateľsky— práce vykoná organizácia (názov a adresa): 

VII. 	Rozpočtový náklad stavby: 

L 	 42/ 
V 	 dňa 	  

podpis navrhovatel'a (navrhovatel'ov) 

E /' ĺ 3,-/ é7c-7 

p,&':-27/1 /14. u/71i 

s. 16  vj -
5o 

5' --  ?-7f -aĺiriu4_ Pĺi3e--2—  50 0

W O6 6-1- 7vAl 

ao.:72  - 

ĺ (3 	.-77k)(> —7,-(if7u-oc á -1  

r 	 - -1- 	(9 9 



Zverejnené od: 

Pečiatka, podpis: 

 

 

"60 "44tft,e4t_ďť  

Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia stavby: 

Vinárstvo s predajňou - prístavba vinárstva k jestvujúcej stavbe rodinného domu s 
predajňou a zmena užívania na vinotéku, 

Stavebné objekty: 

SO 01 Predajňa vína 
SO 03 Hala — prístavba haly na fľašovanie vína 
SO 04 Spevnené plochy a terénne úpravy 
SO 05 Záchytná nádrž 
SO 06 Gabion 
SO 07 Dažd'ová kanalizácia 

Prevádzkový súbor - technológia: 

PS — Sklad vína (SO 03) 

Myslenická 263, Pezinok (parc. č. 282/1, 282/2, 284, 286/1, 287, 564 KN C, parc. č. 564 KN 
E, súp. č. 5356, kat. úz. Grinava). 

v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Rozhodnutie v zist'ovacom konaní je prístupné na: 

https://www.enviroportal.sk/sk  SK/eia/detail/pristavba-bytovej-jednotky-technologickeho-
objektu-vinarstva-sykora-fi  

Zverejnené do: 

Pečiatka, podpis: 
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