
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Mestský úrad Pezinok, Oddelenie výstavby a životného prostredia 

Zn.: GubJa/DG/ 181-20745-2020 	 Dň'a : 29.07.2020 
Vybavuje: Ing.Gubániová, te1.033/6901 503 

OZNÁMENIE 
o začatí vodoprávneho konania a upustení od miestneho zist'ovania 

Navrhovatel': 
	

Vlastníci bytov a nebytových priestorov Eugena Suchoňa 9, 
902 01 Pezinok, 
zástupca vlastníkov: Ing. Stanislav Tkáč, Eugena Suchoňa 9, 
902 01 Pezinok 

podal dňa 01.04.2020 žiadosť  o vydanie povolenia uskutočnenia vodnej stavby podľa § 26 
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

vodná stavba : 	VŔTANÁ STUDŇA 
miesto stavby: 	súkromný pozemok navrhovateľa 
katastrálne územie: 	Pezinok 
parcelné číslo: 	5244/168 

Mesto Pezinok, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 2 písm. b/ zákona 
NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky, v 
zmysle § 63 odst.1 písm.a/ zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny 
stavebný úrad podľa §120 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v úpinom znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 73 odst. 5 
zák. č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) účastníkom konania začiatok vodoprávneho konania 
vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vyššie uvedenej vodnej stavby a upúšt'a od 
miestneho zist'ovania podl'a § 61 odst. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). 

Účastníci vodoprávneho konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu 
svoje námietky a pripomienky uplatniť  do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskôr 
podané námietky nebude prihliadnuté. 

Do podkladov je možné nahliadnut' na Oddelení výstavby a životného prostredia, ktoré 
sídli na Radničnom námestí č. 7 v Pezinku, II. poschodie, č.dv. 35. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta 
Pezinok na mieste na to určenom, obvyklým spôsobom a taktiež je zverejnené na 
internetovej stránke Mesta Pezinok — www.pezinok.sk  
Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 

Ing. Jana Lehocká 
prednosta MsÚ Pezinok 

MESTO PEZINOK 
STAVEBNÝ ÚRAD 
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Pečiatka a podpis: 	 Pečiatka a podpis:  

✓ 

Navrhovateľ: 
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Eugena Suchoňa 9, 902 01 Pezinok, 

zástupca vlastníkov: Ing. Stanislav Tkáč, Eugena Suchoňa, 902 01 Pezinok 

Susedia a vlastníci parciel: 
2. C-KN parc.č. 5244/219 - Vlastníci bytov a nebytových priestorov Eugena Suchoňa 7, 902 01 Pezinok 

3. C-KN parc.č. 5243/1, 5243/2, 5245 - Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
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