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C::VESenp. rliía

stavebný úrad
Hlavná Č. 73
Císlo: SU/2299/1629612021

PSČ 080 01
V Prešove dňa: 15.03.2021

Rozhodnutie
(verejná vyhláška)

BAUX, s.r.o., IČO 48307165, Sabinovská 68, 080 01 Prešov, v konaní zastúpený
Ing.arch.Radoslav Seman, PhD., Budovatel'ská 21, 080 01 Prešov podal dňa 27.01.2021
na stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu "Bytový dom na ul.
Jánošíková, Prešov", ktorá bude umiestnená na pozemku parc.
KN-C 1596/55, k.ú.
č.

Prešov. Uvedeným dňom podania bolo začaté územné konanie.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podl'a § 117 ods. 1 zákona
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný
zákon") v znení jeho noviel, odbor stavebný úrad, príslušný uskutočňovat' konanie podl'a §6
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej v texte len "správny
poriadok") poverený výkonom štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného
poriadku

" .
prerusuje
konanie o návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu "Bytový dom na ul.
Jánošíková, Prešov", ktorá bude umiestnená na pozemku parc. Č. KN-C 1596/55, k.ú.
Prešov, v zmysle § 142h zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon).

Odóvodneníe
Navrhovatel' BAUX, s.r.o., IČO 48307165, Sabinovská 68, 080 01 Prešov, v konaní
zastúpený Ing.arch.Radoslav Seman, PhD., Budovatel'ská 21, 080 01 Prešov podal dňa
27.01.2021 na stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie
stavby "Bytový dom na ul. Jánošíková, Prešov", ktorá bude umiestnená na pozemku parc.
Č. KN-C 1596/55, k.ú. Prešov.
Tunajší stavebný úrad zvolal na deň 03.03.2021 ústne prejednanie žiadosti, ktoré bolo
z dóvodu predlženého núdzového stavu a na základe opatrení Mesta Prešov zrušené.
Z dóvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v rámci COVID automatu nie je možné
prejednať návrh na vydanie územného konania z dóvodu vačšieho počtu účastníkovo Stavebný
úrad je oprávnený ust. § 142h písmo a) vykonávat' ústne pojednávanie len v nevyhnutnom
rozsahu rešpektujúc aktuálne vyhlášky vlády SR.
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Preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej častí tohto
rozhodnutia.
Pokial' je konanie prerušené, lehoty pre vydanie rozhodnutia podl'a §29 ods. 5
správneho poriadku neplynú.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podl'a § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie.
Toto rozhodnutie nie je podl'a § 7 písmo e) Správneho súdneho poriadku (zákon
162/2015 Z.z.)
preskúmatel'né správnym súdom, ak nernóže mať za následok ujmu na subjektívnych právach
účastníka konania.
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Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vydanie
verejnou vyhláškou. Účastníkom územného konania sa
vyhlášky, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Prešov, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Rozhodnutie bude zverejnené na úradnej tabuli mesta
Prešov "Úradná elektronická tabul'a" (www.presov.sk).

Ing. Joze' Tuka
vedúci stavebného úradu

územného rozhodnutia sa oznámi
oznámenie doručí formou verejnej
mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01
Prešov a na webovom sídle mesta

Na vedomie:
1. BAUX, S.LO., IČO 48307165, Sabinovská 68,08001 Prešov
2. Ing. arch. Radoslav Seman, PhD., Budovatel'ská 21,08001 Prešov

COI Mesto Prešov -stavebný úrad

Úradný záznam:
Potvrdenie dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle Mesta Prešov
- Rozhodnutie o prerušení územného konania pre stavbu "Bytový dom na ul.
Jánošíková, Prešov", spis č. SÚ/2299/16296/2021

1 7 -03- 2021
Vyvesené dňa:
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Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Potvrdenie dátumu zvesenia z úradnej tabuli mesta a z webového sídla Mesta Prešov "Rozhodnutie o prerušení územného konania pre stavbu Bytový dom na ul.
Jánošíková", Prešov, spis č. SÚ/2299/16296/2021

Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby
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