
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Stavebný úrad 

V Pezinku, dňa 06.10.2021 
Zn.: 5/72—SP/2998-30732/2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník: 	FORESPO REALITY 12 a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 
v zastúpení: EVING real, s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava 

podal dňa 21.05.2021 na Mesto Pezinok — stavebný úrad žiadost' o stavebné povolenie na stavbu: 
Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12, Pezinok (parc. č. 2390/22, 2390/66 KN C, kat. úz. 
Pezinok). 

Na stavbu bolo Mestom Pezinok vydané územné rozhodnutie pod zn.: 5/72-UR/1093-15972/2020-21 
dňa 07.04.2021. 

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podl'a ust. §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po 
preskúmaní žiadosti stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi 
konania a po preskúmaní podl'a §62, §63 stavebného zákona v stavebnom konaní rozhodol takto: 

STAVBA: 

Prekládka VTL .plynovodu, 
Šenkvická cesta 12, 

na pozemku parc. č.: 2390/22, 2390/66 KN C, 	 v kat. úz: Pezinok 

sa podl'a §66 stavebného zákona, §10 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 

povol'uje. 

Popis stavby: 

Jedná sa o prekládku jeStvujúceho VTL plynovodu DN100, PN 2,5 MPa dĺžky 109m z dentodu prestavby 
areálu Hypernova na Retail Box Pezinok, vrátane súvisiacej infraštruktúry, novo-navrhnutým VTL 
plynovodom s rovnakým priemerom DN100, PN 2,5 MPa, dĺžky 139m. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 

1. Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny 
nesmú byť  urobené bez predchádzajúceho povolenia Mesta Pezinok. Overená projektová 
dokumentácia v stavebnom konaní je súčast'ou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému 
povoleniu, ktoré obdržal stavebník. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti a práce 
technických zariadení a dbat' na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť  dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, 
súvisiace právne predpisy, príslušné technické normy a všeobecne záväzné nariadenia Mesta 
Pezinok. 



4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby t.j. jej priestorovej polohy podl'a podmienok umiestnenia 
stavby fyzickou osobou (resp. organizáciou ) na túto činnost' oprávnenou. 

5. Polohové zameranie trasy realizovaných IS stavebník predloží ku kolaudácii stavby v digitálnej 
forme — vo formáte .dgn, alebo .dwg. 

6. Stavebník je povinný rešpektovat' zariadenia vlastníkov, prevádzkovatel'ov a správcov 
inžinierskych sietí a ich ochranné pásma v zmysle príslušných právnych predpisov. Pred začatím 
zemných prác je stavebník povinný zabezpečit' vytýčenie všetkých podzemných vedení 
a zariadení u ich správcov. Pri vykonávaní prác v miestach výskytu vedení a zariadení stavebník 
zabezpečí, aby sa pracovalo s najväčšou opatrnost'ou a bolo používané vhodné náradie. 

7. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu: 

Novo-navrhovaná prekládka VTL plynovodu s rovnakým priemerom DN100, PN 2,5 MPa, dĺžky 
139m je vedená na pozemkoch parc.č. 2390/22 a 2390/66 KN-C. Keďže prekládka VTL plynovodu 
je navrhnutá bližšie k štátnej ceste 11/502 zaradenej do kategórie rizika V — Dopravná infraštruktúra, 
počíta sa zo zosilnením pôvodnej hrúbky potrubia z 114,3x3,5mm na 114,3x4mm. V dôsledku 
spomínaného zosilnenia je možné skrátit' ochranné pásmo na 4m+1m. Súčast'ou prekládky je aj 
skrátenie hranice bezpečnostného pásma VTL plynovodu ktorý v jednom mieste koliduje 
s juhovýchodným rohom novo-navrhovanej stavby Retail Box Pezinok ktorá mierov rizika spadá 
do kategórie I. — vysoké riziko. Skrátenie hranice bezpečnostného pásma z póvodných 20m na 
potrebných 12m bude zabezpečené inštaláciou bezpečnostného prvku — betónového cestného 
panelu typu IZD 180/10 v počte kusov 12 na dĺžku 36m od začiatku prekládky na pozemku parc.č. 
2390/66. 
Napojenie prekladaného VTL plynovodu na existujúci VTL plynovod je navrhované po 
predchádzajúcom uzatvorení existujúceho plynovodu na začiatku a na konci prekládky navŕtaním 
tvaroviek TD Williamson SHORSTOPP 300D DN100. Potrubie preloženého VTL plynovodu bude 
prevedené z materiálu L245 s min. medzou klzu pre tento materiál Re-245 MPa. Potrubie bude 
osadené do ryhy o šírke 2,2m a minimálne krytie potrubia bude 1 m. 
Plynové zariadenie je charakterizované ako zariádenie skupiny Ag a preto po jeho osadení musí 
na ňom byt' vykonaná úradná skúška v zmysle §12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 

8. Stavba bude dokončená do: 	36 mesiacov od právoplatnosti SP. 
Stavbu bude uskutočňovať: 	FORESPO REALITY 12 a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
Stavba bude uskutočňovaná: dodávatel'sky 

Dodávatel' stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník je povinný dodávatel'a stavby 
oznámit' stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu a predložit' jeho oprávnenie na uskutočnenie 
stavby v zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona. 

9. Podmienky napojenia na inžinierske siete: stavba je napojená na existujúci rozvod inžinierskej siete 
plynu. 

10. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií, využívanie verejného priestranstva 
na skládku materiálu a pod./. Skládky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom pozemku, na 
susedných pozemkoch skládky stavebného materiálu nie sú možné. Stavebník musí skladovat' 
stavebný materiál tak, aby nedochádzalo k zvýšeniu prašnosti, ktorými by sa obmedzovalo 
užívanie susedných stavieb a pozemkov. Podmienky umiestnenia skládok materiálu na 
verejnom priestranstve je potrebné dohodnút' s Mestským úradom. Po ukončení stavebných 
prác je stavebník povinný pozemky použité na skládku stavebného materiálu a ako stavenisko dat' 
do pôvodného stavu. 

11. Pred realizáciou prác (prípojky, vjazdy a pod.) na verejných priestranstvách je stavebník povinný 
požiadať  Mesto Pezinok, oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy 
o vydanie príslušného povolenia (rozkopávkové povolenie). 

12. N á m i e t k y účastníkov konania: bez námietok. 

13. Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditel'stvo Policajného zboru v 
Pezinku, Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku - stanovisko č. ORPZ-PK-ODI-54-043/2019 
zo dňa 16.12.2019 - Na základe predloženej projektovej dokumentácie, súhlasíme s vydaním 
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územného rozhodnutia v prípade spinenia nižšie uvedených pripomienok vyplývajúcich z hl'adiska 
nami sledovaných záujmov, následne aj stavebného povolenia. 
1. Pril'ahlé komunikácie sa v žiadnom rozsahu nesmú použit' pre dočasné uloženie výkopovej 
zeminy, prípadne ako dočasné skládky materiálu a ponechané prejazdné jazdné pruhy vozovky sa 
nesmú využívat' k stavebnej činnosti, t.z. vozidlá stavby nesmú obmedzovat' plynulost' a 
bezpečnost' CP, 
2. investor zabezpečí informovanie dotknutej verejnosti o dopravných obmedzeniach v súvislosti s 
predmetnou stavbou, 
3. priestory výkopov musia byt' fyzicky zabezpečené proti možnému pádu osôb zábranami, napr. 
Eurozábranami a v miestach križovania s chodníkmi prekryté únosnými a bezpečnými lávkami, 
4. dopravné napojenia pril'ahlých nehnutel'ností sprístupnit' po dohode s majitel'nni formou 
premostení, ihned' po ich prekopaní, 
5. nadzemné objekty (napr. rozvodné skrine, trafostanice, atd'.) vyššie ako 0,5m nesmú byt' 
situované v rozhl'adových trojuholníkoch križovatiek, alebo tvorit' fyzické prekážky v 
bezpečnostných odstupoch komunikácií, Taktiež nesúhlasíme s umiestňovaním týchto objektov na 
úkor šírok verejných chodníkov!, 
6. z hl'adiska rizikovosti v prípade dopravných nehód nesúhlasíme s umiestňovaním nadzemných 
objektov vyšších ako 0,15m v priestoroch križovatiek, napr. v smerovacích ostrovčekoch atd'., 
7. pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priláhlych komunikácií, 
žiadame predložit' k schváleniu plán organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravné 
značeníe. Za súhlas s plánmi organizácie dopravy žiadame pokladať  íba plány opatrené odtlačkami 
razítka ODI v Pezinku. V období zimnej údržby (15.11.-15.03) je potrebné k odsúhlaseniu doložit' 
písomné súhlasné stanovisko príslušného správcu cesty! 

Regionálne cesty Bratislava a.s. — Vyjadrenie č. 243/21/202/OSI zo dňa 04.03.2021 - Voči trase 
VTL plynovodu nemáme námietky s podmienkou, že v súbehu s cestou 11/502 bude hrana výkopu 
min. 5m od hrany asfaltovej vozovky cesty 11/502, t.j. bez zásahu do cestného telesa cesty 11/502 
(vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa). 
Dopravné značenie počas výstavby podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného 
riaditel'stva Policajného zboru ODI Pezinok a určeniu Okresného úradu Pezinok odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií. 

Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy - záväzné stanovisko č. 03792/2021/PK-18 
a 09715/2021 zo dňa 07.04.2021 - Navrhovaná stavba prekládky existujúceho VTL plynovodu je 
situovaná v súbehu s cestou 11/502 Pezinok - Modra (Šenkvická cesta) v zastavanom území mesta 
Pezinok po jej l'avej strane v smere staničenia, na parcelách CKN pare. č. 2390/22 a 2390/66 v 
k.ú. Pezinok. VTL plynovod je situovaný vo vzdialenosti min. 5,0 m od okraja cesty 11/502. K 
predloženej projektovej dokumentácii máme nasledujúce pripomienky: 
- stavebnými prácami nesmie byt' narušený existujúci odvodňovací systém cesty 11/502. Vozovka 
predmetnej cesty II. triedy nesmie byt' znečist'ovaná. V prípade jej znečistenia žiadame toto 
bezodkladne odstránít'. Na vozovku cesty 11. triedy nesmie byt' ukladaný stavebný ani odpadový 
materiál. Zernné práce nesmú ohroziť  stabilitu cesty 11/502 a musia byt' navrhnuté v zmysle STN 
73 3050. 
- konkrétne podmienky stavby je potrebné odsúhlasit' so správcom cesty 11/502 - Regionálne 
cesty Bratislava, a.s. 
S vydaním stavebného povolenia stavby „Prekládka VTL plynovodu DN 100, PN,2,5MPa, Pezinok' 
súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v stavebnom povolení a 
zapracované v d'alšom stupni projektovej dokumentácie. 

OR HaZZ v Pezinku — stanovisko č. ORHZ-PK2-2021/000624-2 zo dňa 15.04.2021 - Nakol'ko sa 
v súlade s §1 odsek 2 písm. f.) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť  pri výstavbe a užívaní stavieb, citovaná vyhláška na Vašu 
stavbu nevzt'ahuje, Vám v prílohe predloženú projektovú dokumentáciu vraciame späť. 

OÚ Pezinok — odbor starostlivosti o životné prostredie - záväzné stanovisko č. OU-PK-OSZP-
2021/007023-002 zo dňa 07.09.2021: Návrh na začatie stavebného konania stavby „Prekládka 
VTL plynovodu", navrhovatel'a: FORESPO REALITY 12 a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, v 
zast. EVING s r. o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava je v súlade so zákonom, s rozhodnutiami 
vydanými podl'a tohto zákona a ich podmienkami. 
Na základe predloženej zmeny navrhovanej činnosti „RETAIL BOX PEZINOK" bolo vydané 
Okresným úradom Pezinok, odborom starostlivosti o životné prostredie podl'a § 29 zákona 
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rozhodnutie zo zist'ovacieho konania č. OU-PK-OSZP- 2020/003318 zo dňa 07.10.2020, že 
navrhovanú činnosť  nie je potrebné d'alej posudzovat' podl'a zákona. 
Podlá § 38 ods. 1 zákona je navrhovatel' povinný zabezpečit' súlad ním predkladaného návrhu na 
začatie povol'ovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s 
rozhodnutiami vydanými podl'a tohto zákona a ich podmienkami. 
K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska ku stavebnému konaniu stavby „Prekládka VTL 
plynovodu" boli zaslané nasledujúce dokumenty: 
- kópia návrhu na vydanie stavebného rozhodnutia zo dňa 19.05.2021 
- kópia oznámenia o začatí stavebného konania č. 5/72-ozn.SP/2998-30732/2021 zo dňa 
13.08.2021 
- vyhodnotenie súladu návrhu na začatie stavebného konania so zákonom a rozhodnutiami 
vydanými podl'a tohto zákona k činnosti zo dňa 06.08.2021 
- rozhodnutie OÚ Pezinok č. OU-PK-OSZP-2020/003318 zo dňa 07.10.2020 k zmene 
navrhovanej činnosti „RETAIL BOX PEZINOK" 
- dokumentácia ku stavebnému konaniu 
OÚ Pezinok po preštudovaní predložených podkladov nezistil také skutočnosti v predloženom 
návrhu na začatie stavebného konania vo veci stavby: „Prekládka VTL plynovodu", ktoré by boli v 
rozpore so zákonom, s rozhodnutím zo zist'ovacieho konania č, OU-PK-OSZP-2020/003318 zo 
dňa 07.10.2020 a relevantnými podmíenkami určenými v rozhodnutí. 
Berúc do úvahy rozdielnu úroveň  podrobnosti dokumentácie predloženej pre účely zámeru podl'a 
zákona a dokumentácie pre účely tohto konania, je možné konštatovat', že návrh na začatie 
konania je z koncepčného hl'adiska v súlade so zákonom. V nadväznosti na predkladanú žiadost' 
o vydanie stavebného rozhodnutia navrhovanej stavby budú primerane pinené podmienky určené 
✓ rozhodnutí zo zist'ovacieho konania. 

OÚ - OSŽP — ochrana ovzdušia — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2 020/000902-002 zo dňa 
10.01.2020 - Podl'a predloženej dokumentácie nebudú v rámci investičnej akcie Prekládka VTL 
plynovodu nainštalované zariadenia, ktoré sú podl'a prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
ovzduší v znení neskorších predpisov stacionárnym zdrojom znečist'ovania ovzdušia. Počas 
stavebných prác je potrebné vykonat" všetky dostupné opatrenia na zníženie emisii do ovzdušía, 
najmä v maximálne možnej miere obmedzovat' prašnost'. Okresný úrad Pezinok, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia nemá k uvedenej stavbe iné 
pripomienky. 

OÚ — OSŽP — šVS — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2021/002933-003 zo dňa 25.03.2021 - Stavba 
nebude pozostávat' z vodných stavieb. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné 
prostredie preskúmal predloženú projektovú dokumentáciu a konštatuje, že navrhovaná stavba je 
z hl'adiska ochrany vodných pomerov možná. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava — záväzné stanovisko č. KPUBA-2019/26482-
2/101919/BUK zo dňa 10.12.2019 - súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, ktorá 
neprechádza pamiatkovým územím a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, s podmienkou: 
1. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá 
bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spósobilou osobou. 
KPÚ BA sa vyjadruje k predloženému zámeru z hl'adiska ochrany archeologického kultúrneho 
dedičstva v prípadoch stavebných zemných prác a neuplatňuje vecne príslušné záujmy na 
architektúre predmetnej stavby. 

Technická inšpekcia, a.s. — dátum vykonania posúdenia dňa 20.01.2021 - konštrukčná 
dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Zariadenie vyhotovené v 
súlade s touto dokumentáciou nrióže byť  uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podl'a vyhl. 
č. 508/2009 Z. z. 

SPP-distribúcia a.s. — vyjadrenie č.TD/PS/0035/2021/Pe zo dňa 10.02.2021 — Súhlasí 
s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za 
dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
-V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhl'adom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom 
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plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovatel' distribučnej siete, spoločnost' SPP-D, alebo 
osoba určená spoločnost'ou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, 
-SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - dístríbúcia Servis, s.r.o., so sídlom: Mlynské 
Nivy 44/b, 821 09 Bratislava, 
-stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvorit' Dohodu o preložke plynárenského zaríadenia 
medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č  +421 02 2040 2147, e-mail: peter.jung@spp-
distribucia.sk,  ktorá bude upravovat' podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej 
preložku, 
-bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviest' plynárenské zariadenie 
do prevádzky, 
-v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradit' ten, 
kto potrebu preložky vyvolal, 
-stavebník je povinný dodržat' ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v 
zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 4 m na každú stranu 
jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhl'adom na vel'kost' a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie 
prevádzkované, predstavuje 20 m na každú stranu jeho osi. 
-stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadit' vecné bremená na pozemkoch 
dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné 
pásmo preloženého plynárenského zariadenia, 
-stavebník je povinný zrealizovat' stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k 
poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mat' za následok vyvodenie trestnoprávnej 
zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byt' za porušenie tejto 
podmienky uložená sankcia 
príslušným správnym orgánom., 
-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržat' minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi siet'ami v 
zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 
-stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností 
zabezpečit' prostredníctvom príslušných prevádzkovatel'ov presné vytýčenie všetkých existujúcich 
podzemných vedení, 
-pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný 
požiadat' SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídel SPP-D www.spp-distribucia.sk  (čast' E-služby), 
-v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m 
bezplatne, 
-stavebníkje povinný pri realizácií stavby dodržiavať  ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 
Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem 
a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 10, 
-stavebník je povinný umožniť  zástupcovi SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) vstup na 
stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvat' zástupcu SPP-D k predpísaným 
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 
TECHNICKE PODMIENKY: 

-stavebníkje povinný realizovat' zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 
nízkotlakého (d'alej ako „NTL") plynovodu a stŕedotlakého (dälej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti 
menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (dälej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení 
týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou 
opatrnost'ou, za dodržania STN 73 3050, a to pokial' sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 
-stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohl'adom 
na možnost' ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dójsť  k vzájomnému 
ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 
-stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným 
plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou 
SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 

-stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo 
vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, 
-stavebník je povinný po vykonaní pŕepojovacích a odpojovačích prác a napustení plynu vykonat' skúšku 
tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotovit' a 
odovzdat' Zápis, 
-stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdat' na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko 
Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podl'a prílohy, 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 

-ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia 
5 



upraví, ktoré z vyššie uvedených „VSEOBECNÝCH PODMIENOK" a „TECHNICKÝCH PODMIENOK" spIní 
namiesto stavebníka SPP-D, 
-stavebník je povinný dodržat' podmienky z vyjadrenia k žiadosti o súhlas s umiestnením stavby v 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia č. 1423/281019/BA/PJ zo dňa 12.11.2019, 
-stavebník je povinný pred predložením žiadosti o stanovisko k PD stavby (Obchodný dom) uzatvorit' Dohodu 
o umiestnení betónovych panelov medzi stavebníkom a SPP-D, 

BVS,a.s — stanovisko k stavebnému konaniu č. 7130/2021/JJ zo dňa 08.03.2021 -Ku stavbe: 
„Prekládka VTL plynovodu DN 100, PN 2,5 MPa", k. ú. Pezinok, nemáme námietky, ak budú 
spinené nasledovné podmienky BVS: 
1. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú 
stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich 
zariadení v teréne podl'a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadost' o vytýčenie, odporúčame objednat' 
cez podatel'ňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke 
www.bvsas.sk  alebo v kontaktných centrách). 
2. Akúkol'vek stavebnú alebo inú činnost' v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich 
pásma ochrany, je možné vykonávat' len v spolupráci a podl'a pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia 
distribúcie vody ( d'alej len „DDV" ) ( p. Koník 0911 106 949 ) a Divízia odvádzania odpadových vôd ( 
d'alej len „DOOV" ) ( p. Valia 0903 484 453 ). 
3. Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjst' ku kolízii s vodohospodárskymi 
zariadeniami požadujeme rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení 
a súčastí podl'a § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
4. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávat' zemné práce, 
umiestňovat' stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovat' konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 
alebo vykonávat' činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo 
ktoré by mohli ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty, umiestinovať  skládky, vykonávat' terénne 
úpravy a podobne. 
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložit' 
situáciu širšĺch vzt'ahov a kópiu katastrálnej mapy so 'zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v 
danej lokalite. 
6. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávat' ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v pinom 
rozsahu rešpektovat' rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné 
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach musí pred zásypom 
skontrolovat' príslušný pracovník DDV 
7. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásit' príslušnému 
pracovníkovi DDV a DOOV. 
8. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržat' STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a 
dodatkov. 
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme 
ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne 
prispôsobit' novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie majúce vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník 
vykonávat' iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne 
prevádzkovatel'a 

Sitel s.r.o. — vyjadrenie č. 200625-1177 zo dňa 02.07.2020 
1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL 
s.r.o. 
2. Za správnost' zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadatel'. 
3. Vyjadrenie platí 6 mesiacov. 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. — vyjadrenie č. 1180/2020 zo dňa 25.06.2020 — S vydaním 
ÚR — SP danej stavby súhlasíme pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť  UPC 

Slovak Telekom, a.s. - vyjadrenie č. 6611930927 zo dňa 05.11.2019 - Dôjde do styku so siet'ami 
elektronických komunikáci í(d'alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnút' do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 
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Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitel'nou súčast'ou tohto stanoviska. Zároveň  
je stavebník povinný rešpektovat' nasledovné: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň  je potrebné dodržat' ustanovenie §65 Zákona č  351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespiní povinnost' 
podl'a bodu 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, 
pre ktorý podal v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo 
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby) vyzvat' spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmeniok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: lgor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk  
4. V zmysle 566 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikaciách sa do projektu 
stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za spinenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant. 
5. Zároveň  upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona 351/2011 Z. z. je potrebné 
uzavriet' dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložil zrealizovat' prekládku SEK 
6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, as a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriadovania skládok materiálu 
a zriad'ovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
7. V prípade ak na Vami definovanom územi v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné 
telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 
je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podl'a § 
68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikaciách v platnom znení. 
9.V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek dôvodov 
pokračoval po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost' je povinný zastavit' zemné práce a 
požiadat' o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou vykopových prác je stavebník povinný požiadat' o vytýčenie polohy SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, 
že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzat' zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú 
napr. radiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel'a 
na povinnosť  vyžiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terenu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 
stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždnov od podania objednávky. 
11. Stavebník alebo ním poverend osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodrzať  
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 
12. Žiadatel' môže vyjadrenie použiť  iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený 
poskytnuté informácie a data d'alej rozširovat', prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. 
13. žiadatel'a zároveň  upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutelnost' na verejnú 
elektronickú komunikačnú siet' úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
dopinit' telekomunikačnú prípojku. 
14. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť  poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadat' o vytyčenie. 

Orange Slovensko s.r.o.- vyjadrenie č. BA-3500/2019 zo dňa 11.11.2019 - Nedôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V kablovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 
optické káble a spojky rôznej funkčnosti. údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 
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Pri projektovaní stavieb dodrzat' priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciach č.351/2011 Z. z. o ochrane a zariadení. 
Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovani nových komuníkacií a spevnených plôch pokial' 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrani ži'bovaním. Všetky vynútene práce 
výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešit' samostatnym projektom odsúhlaseným 
správcom PTZ Orange Slovensko, a.s. 
Mechanická ochrana a prekládky budú realizovné pinej výške na náklady investora. Realizáciu 
prekladky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia "Zmluvy o preložke " so 
spoločnost'ou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných 
prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámit' správcovi PTZ. 
Upozorňujeme, že: 
1/ vo Vašom záujmovom územi, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzat' TKZ 
iných prevádzkovatel'ov 
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko 
Ďalej, pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byť  ohrozené alebo poškodené PTZ ste povinný 
vykonať  všetky objektívne účinné ochranné opatrenia na tým, že zabezečíte: 
Pred začatím zemnych prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 
objednat' u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo 
kolíkmi/ 
• preukázatel'ne oboznámit' pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, vytýčenou a vyznačenou 
polohou PTZ 
upozornit' na možnú polohovu odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri 
prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnost'ou a 
berpodmienene nepourivali nevhodné náradie 
a hlbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na kaldu stranu od vyznačenej polohy PTZ 
• dodržanie zákaru prechádzania razkyma vozidlami, kym sa nevykoná ochrana proti me 
ti mechanickému poškodeniu 
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 
prístup k PTZ 
• vyžiadat' si suhlas prevádzkovatel'a a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochranom 
pásme 
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou 
•pred záhrnom previest' zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovi krytie a značenie 
(zákrytové dosky, fólia, markery) 
•aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32.mob. 0907 721 378 
•je nutné preverit' vyškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia). 
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvat' pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy 
•dalšie podmienky prevazkovatela a správcu PTZ: xxxxx 

14. Stavba musí byť  uskutočňovaná z vhodných stavebných materiálov a výrobkov v zmysle § 43f 
stavebného zákona. 

15. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť  začatie stavby 
príslušnému stavebnému úradu. 

16. Stavebník zabezpečí spinenie podmienok dotknutých orgánov, správcov sietí a Mesta Pezinok. 

17. Stavebník je povinný viesť  o stavbe jednoduchý stavebný záznam, ktorý spolupodpisuje osoba 
vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávatel'skom spôsobe výstavby stavebný denník vedie 
dodávatel'ská organizácia. 

18. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľa "Stavba povolená" s údajmi: stavebník, názov 
stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začiatok a koniec výstavby, dodávatel' stavby. 

19. Stavebník je povinný dbat', aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb 
a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabránit'. 

Ak dôjde k poškodeniu susedného pozemku alebo stavby je stavebník povinný uviest' susedný 
pozemok i stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť  
vlastníkovi náhradu škody podl'a všeobecných predpisov o náhrade škody. 
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20. Demontáž a montáž určených meradiel vykonat' iba so súhlasom ich vlastníka. Montáž určených 
meradiel môže vykonat' iba registrovaná a odborne spôsobílá organizácia v zmysle zákona č. 
142/2000 Z.z. o metrológií a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

21. Pri realizácii stavby je potrebné dodržat' ustanovenia § 48 - 52 stavebného zákona upravujúce 
všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb. 

22. Stavebník je povinný vykonať  také opatrenia aby stavenisko spĺňalo požiadavky vyhlášky 532/2000 
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 a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných STN — hlavne §13 — t.j. nesmie 
ohrozovat' a nadmerne obt'ažovat' okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne, ohrozovat' 
bezpečnost' prevádzky na pozemných komunikáciách s ohl'adom na osoby s obmedzenou 
schopnost'ou pohybu a orientácie, d'alej znečist'ovat' pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, 
obmedzovat' prístup k pril'ahlej stavbe alebo pozemku, k siet'am technického vybavenia územia 
a k požiarnemu zariadeniu. 

23. Stavenisko musí spĺňať  požiadavky Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

24. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

25. V zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona v prípade, že dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne 
cenných predmetov, detailov stavby, alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým 
nálezom, stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo 
vykonávajúca iné práce v zmysle stavebného zákona, nález ihned' ohlási stavebnému úradu a 
orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadn,e archeologíckému ústavu alebo orgánu štátnej 
ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 

26. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povôlenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú 
záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad 
nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, ked' sa menia vlastnícke vzt'ahy stavebníka. 

27. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadat' o kolaudáciu stavby Mesto Pezinok ako 
príslušný stavebný úrad. Dokončenú stavbu možno užívat' len ak na žiadosť  stavebníka vydá 
stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnost'. 

S T A V E B N É P O V O L E N I E v zmysle § 67 stavebného zákona stráca platnost', ak do dvoch 
rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá. 
Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred 
uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predĺžení musí byt' aj právoplatne rozhodnuté. 

Odôvodnenie 
Stavebník v zastúpení podal dňa 21.05.2021 na Mesto Pezinok — stavebný úrad žiadost' o vydanie 
stavebného povolenia ria stavbu: Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12, Pezinok (parc. č. 
2390/22, 2390/66 KN C, kat. úz. Pezinok). 

Z dóvodu, že žiadosť  nebola úpiná, Mesto Pezinok, stavebný úrad dňa 14.07.2021 rozhodnutím č. 5/72-
prer.SP/2998-30732/2021 konanie prerušilo a vyzvalo stavebníka v zastúpení na jej dopinenie. 

Mesto Pezinok — stavebný úrad, preskúmalo predloženú žiadost' o vydanie stavebného povolenia, 
predloženú projektovú dokumentáciu, doklady o vlastníctve a inom vzt'ahu k pozemkom, stanoviská 
dotknutých orgánov, zist'ovalo vlastníkov všetkých susedných pozemkov ako aj susednej stavby, 
následne preskúmalo a posúdilo, či ich vlastnícke a iné práva móžu byť  navrhovanou stavbou priamo 
dotknuté a určil okruh účastníkov konania. 

Mesto Pezinok oznámilo podl'a § 61 stavebného zákona dňa 13.08.2021 začatie stavebného konania 
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného 
zákona upustilo od miestneho zist'ovania. 
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Predloženú žiadost' preverovalo z hl'adísk uvedených v §62 a §63 stavebného zákona, prerokovalo ju 
s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi a zistilo, že uskutočnením stavby nie sú 
ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. 

V konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky. 

Posúdenie stavby si podl'a § 63 vyhradili: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditel'stvo 
Policajného zboru v Pezinku, Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku, Regionálne cesty Bratislava 
a.s., Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, OR HaZZ v Pezinku, OÚ Pezinok — odbor 
starostlivosti o životné prostredie, OÚ - OSZP — ochrana ovzdušia, OÚ — OSŽP — šVS, Krajský 
pamiatkový úrad Bratislava, Technická inšpekcia, a.s., SPP-distribúcia a.s., BVS,a.s., Sitel s.r.o., 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko s.r.o.. Ich stanoviská 
boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Pezinok pod č. 5/72-UR/1093-15972/2020-21 
dňa 07.04.2021. Stavba je umiestnená a navrhnutá v súlade s právoplatným územným rozhodnutím. 

V priebehu stavebného konania Mesto Pezinok nenašlo také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie 
stavby. 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi. 

Správny poplatok vo výške 400,- € bol zaplatený v zmysle položky 60 písm. g) nad 100 000 eur do 
500 000 eur vrátane zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
prevodom na účet Mesta 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 prostredníctvom Mesta Pezinok. 

Podl'a §140c stavebného zákona proti stavebnému povoleniu, ktorému predchádzalo konanie podl'a 
osobitného predpisu, je možné podat' odvolanie na Mesto Pezinok v lehote 15 pracovných dní odo dňa 
zverejnenia rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po využití všetkých opravných prostriedkov a po 
nadobudnutí právoplatností. 

Toto rozhodnutie 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 v mieste obvyklým 
spôsobom a taktiež je zverejnené aj na internetovej stránke Mesta Pezinok — wvvw.pezinok.sk  
Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 

  

  

  

Ing. arch. lgor H i a n i k 
primátor mesta 

Vyvesené dňa: 	1 2 -10-  2021 

Pečiatka a podpis• 

ň̀ 4, 
ii 

1 
RAIESTO PEZINOK 

Mastaký úrad 
Madničné nám. 7 

o214 PEZINOK 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 
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Zverejnenie rozhodnutia v zmysle § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona 

Zverejnené od: iÍ 2 -10- 2021 

Pečiatka, podpis: 
57 O if,'EZhN401\ 
Mestský úrad 

Radničné nám. 7 
90214 PEZINOK 

Zverejnené do: 

Pečiatka, podpis: 

Príloha pre stavebníka: dokumentácia overená v stavebnom konaní 

Doručí sa: 
verejnou vyhláškou: 
1. Navrhovatel': FORESPO REALITY12 a.s., Karloveská 34, 841 01 Bratislava 
2. Navrhovatel' v zastúpení: EVING real, s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava 
3. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb dotknutí navrhovanou stavbou 
4. Dotknutá verejnost': Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
5. Občianske združenie cyklokoalícia Pezinok, OZ Ignác, Majakovského 17, 902 01 Pezinok 

Dotknutým orgánom 
6. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 
7. Okresné riaditel'stvo PZ v Pezinku - ODI, Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok 
8. Ministerstvo vnútra SR - sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, odb.. 

telekom., Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto 
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava-Ružinov 
10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava-Nové Mesto 
11. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov 
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto 
14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov 
16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka 
17. OÚ Pezinok - OSŽP - úsek ŠVS, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
18. OÚ Pezinok- OSŽP - EIA, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
19. OÚ Pezinok - OSŽP - OPaK, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
20. OÚ Pezinok - OSŽP - úsek odpadového hospodárstva, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
21. Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné námestie 9, 

902 01 Pezinok 
22. Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
23. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava-Staré Mesto 
24. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava 
25. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

Na vedomie: 
26. Navrhovatel': FORESPO REALITY12 a.s., Karloveská 34, 841 01 Bratislava 
27. Navrhovatel' v zastúpení: EVING real, s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava 
28. Mesto Pezinok - primátor mesta 
29. Mesto Pezinok — majetkové oddelenie 
30. Mesto Pezinok — organizačné oddelenie 
31. Dotknutá verejnost': Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
32. Občianske združenie cyklokoalícia Pezinok, OZ Ignác, Majakovského 17, 902 01 Pezinok 

Vybavuje: Ing. Znášiková, tel. 033/6901 702 

11 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

