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Obec Petrovany
stavebný úrad
PSČ 082 53
V Prešove 25.01.2021

Petrovany 317
Spis č.: SÚ-S/1209/4896/2021 - Sf/17

Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti
rozhodnutia o využití územia
( verejná vyhláška)

Dňa 12.01.2021 podalo Mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoj a,
Oddelenie investičnej činnosti na tunajšom stavebnom úrade žiadost' o predlženie platnosti
rozhodnutia o využívaní územia: "Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slanská" na
pozemkoch parc. KN-C 1015, KN-C 3331, KN-C 3332, KN-C 3335, KN-C 3337, KN-C
3338, KN-C 3339 katastrá1neúzemie Nižná Šebastová.
č

Pre uvedenú stavbu bolo Obcou Eubotice stavebným úradom
o využívaní územia
SÚ-S/4147/2018 - Sf/64 zo dňa 05.04.2018.

vydané rozhodnutia

č.

V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Okresný úrad v Prešove, odbor výstavby
a bytovej politiky, so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod
OU-PO-OVBPl2019/012819/0029819 zo dňa 14.03.2019 Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad pre
vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným
úradom a zároveň navrhovatel'om.
č,

Obec Petrovany, príslušný stavebný úrad uskutočňovat' konanie podl'a § 119 ods. 4
stavebného zákona, v znení jeho noviel, oznamuje podl'a § 42 ods. 1 stavebného zákona
začatie konania o pred1žení platnosti stavebného povolenia. Pretože stavebnému úradu sú
dobre známe pomery na stavenisku a žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, upúšt'a od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. V dósledku
krízovej situácie spósobenej ochorením COVID-19 v zmysle § 142 h stavebného zákona
stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu.
Do podk1adov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej
telefonickej dohode s príslušným referentom SÚ) na Mestskom úrade v Prešove, stavebnom
úrade, Ul. Jarková 26 (č.dv. 306).
Účastníci konania móžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, inak sa na neskoršie
podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.
Podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámit' svoje
stanovisko v rovnakej 1ehote, v ktorej móžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
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Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predlžení platnosti rozhodnutia

o využití územia, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a podl'a § 41 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Prešov a zverejnená na internete - elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk).
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí konania.
č.

Úradný záznam
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začiatie konania o predlžení platnosti rozhodnutia
o využití územia: .Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slanská" bola vyvesená na
úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov
( www.presov.sk )
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Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začiatie konania o predlžení platnosti rozhodnutia
o využití územia: .Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slanská" bola zvesená z
úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov
( www.presov.sk )
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