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stavebB:D.ý úurad
Hlavnáč.

73

080 Ol Prešov

Číslo: §Ú/7586/103082/2021-Ju

V Prešove: 02.06.2021

vybavuje: Ing. Jakub Jurečko
e-mail: jakub.jurecko@presov.sk

Oznámenie o začati stavebného konania
verejnou vyhláškollll a _pozvanie na ústne pojednávanie
Dňa

14.05.2021 požiadal Ing. Viliam Fecko, Pavlovičovo námestie 30, 080 01
Pirešov o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "rekonštrukcia balkóna", umiestnený na
pozemku parc. č. KN-C 5534, kú. Prešov.
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný
zákon") v znení jeho noviel, odbor stavebný úrad, príslušný uskutočňovať konanie podľa §6
ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok")
a poverený výkonom štátnej správy na úsek.u územného rozhodovania a stavebného poriadku
na základe poverenia starostkou obce v súlade s §61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na
základe podanej žiadosti začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Pretože stavebnému
úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho
šetrenia a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej pozemnej stavbe uplatniť .
najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na
neskoršie podané námietky v zmysle §61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť (po predchádzajúcej telefonickej dohode
o dátume a čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dňoch, na Mestskom
úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarková 26.
Ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej lehote
svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov
so stavbou súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na
zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26
ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, alebo spôsobom v mieste
obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.
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bude dot·učená:
l. Ing. Viliam Fecko, Pavlovičovo námestie 30, 080 Ol Prešov
2. SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchram1ého zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov
4. Mesto Prešov- MsÚ, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
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