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Mesto Prešov
stavebný ůrad
Prešov, Hlavná Č. 73
Číslo: SU/5496/27162/2021-Fa

PSČ 08001
v Prešove dňa: 29.04.2021

Verejná vyhláška,
kterou sa oznamuje o začati konania o predlžení platnosti stavebněho povolenia
pre stavbu: "Obnova bytového domu Važecká 14, 16 Prešov" a upustenie od ůstneho
pojednávania
SPRAVBYTKOMFORT
a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 01
Prešov (správca) na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov byt.
domu Ul. Važecká 14,16 v Prešove podal dňa 12.04.2021 na stavebnom úrade žiadosť
o predlženie
platnosti stavebněho povolenia, ktoré vydalo Mesto Prešov pod Č.
SÚ/2344/2019- Fa, dňa 10.04.2019, ktorým bola povolená stavba: "Obnova bytového domu
Važecká 14,16 Prešov", na pozemku parc. Č. KN-C 2600/46, k. ú. Solivar s vel'kým počtom
ůčastníkov konania.
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podl'a §117 ods.l) zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení
jeho zmien a doplnkov oznamuje podl'a §69 ods. J a §61 ods, 4 začatíe konania o predlžení
platnosti stavebného povolenia SÚ/2344/2019- Fa zo dňa 10.04.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 17.05.2019 verejnou vyhláškou vel'ký počet ůčastníkov konania).
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadost' poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavený úrad upúšt'a v zmysle § 61
ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Účastníci konania móžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' najneskoršie do
7 pracovných dní od dňa doručeni a tohto oznámenia inak sa na neskoršie námietky v zmysle
§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli, alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní,
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce, alebo územného plánu zóny sa neprihliadne.
Podl'a § 61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit' svoje námietky účastníci konania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' na Mestskom úrade v Prešove,
stavebnom ůrade, ul. Jarková 26, 2. poschodie, č. dv, 302 po predchádzajúcom
telefonickom dohovore (so zodpovedným referentem SÚ).
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predlžení stavebného
povolenia pre stavbu: "Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov" musí byt' vyvesená
v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 61
odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej
úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 odst. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej zaěíatok lehoty,

Ak koníec lehoty pripadne na deň pracovněho
najblížší budůci pracovny deň,

pokoja, je posledným dnom lehoty

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predlžení platnosti
stavebněho povolenía pre stavbu: " Obnova bytového domu Važecká 14, 16 Prešov",
hola vyvesená na ůradnej tabuli mesta Prešov
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Pečíatka a podpis

Verejná vyhláška, kterou sa oznamuje začatíe konania o predlžení platnosti
stavebněho povolenia pre stavbu: "Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov"
hola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov
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Pečiatka a podpis

Vybavuje:
Ing. Mária Franková

e-mail: maria.frankova@presov.sk

li 051/3100535

Doručí sa:
l. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Važecká 14, 16 v Presove v z.
SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88,08001 Prešov
Na vedomíe
1. Projektant: Ing. Tomáš Fabišík - PROPLANING s.r.o., Protifašistických bojovníkov 3, 080 01 Prešov
2. Mesto prešov, MsÚ Prešov, Odbor územného rozvoja architektúry a výstavby
3. OR Ha ZZ Prešov, požiamická 1,08001 Prešov
4. OÚ Prešov - odbor starostlivosti o ŽP /ochrana prírody a krajiny, odpady/, Nám. mieru 3, 080 01
Prešov
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Mesto Prešov - stavebný úrad

Vybavuje:
Ing. Mária Franková

e-mail: maria.frankova@presov.sk

11051/3100535

