13 -07- 2021
MESTO PREŠOV
STAVEBNÝ ÚRAD
Hllavná 73, Prešov
Císlo: SU/10351/1141281/2021-Kč/97

V Prešove

dľia:

PSČ 080 01
12,07,2021

Vybavuje: Slavomír Kolačkovský
[81 slavomir.kolackovsky@presov.sk

i! 05113100531

o začati

Oznámenie
územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavdmom konaní
verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 02.07.2021 podal stavebník, ktorým je Ing. Daniel Kriš, Vranovská 83, 080 06
Prešov a Júlia Krišová, Vranovská 83, 080 06 Prešov na tunajšom stavebnom úrade žiadosť
o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Prešov, Vranovská - rodinný dom - novostavba
a rozšírenie NN distribučnej sústavy", na pozemku parc. č. KN-C 3563, katastrálne územie
Nižná Šebastová. Dľiom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby
v spojenom stavebnom konaní.
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v
znení neskorších predpisov, podľa §39a ods. 4 a §61 ods. l staveného zákona a oznamuje začatie
územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konani dotknutým orgánom
a známym účastníkom konania. Súčasne, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, podľa
§61 ods. 2 stavebného 11~púšt'21 od miestll1leho z~sťov~nnhn a ústneho pojedrrnŕjv21nht.
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' najneskoršie do
7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí územného konania o umiestnení
stavby v spojenom stavebnom konaní, inak sa na neskoršie námietky v zmysle § 61 ods. 3
stavebného zákona neprihliadne.
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' najneskoršie do 7.
pracovných dní od diía doručenia tohto oznámenia inak sa na neskoršie námietky v zmysle § 61
ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť (po predchádzajúcom telefonickom dohovore
o dni a čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dľí.och do stanovenej lehoty, t.j.
do 7. pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na Mestskom úrade v Prešove,
Stavebnom úrade, ul. Jarková č. 26. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté
orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie do stanovenej lehoty, inak sa na ne
neprihliadne. Ak upovedomený účastník konania alebo správny orgán neoznámi v určenej lehote
svoje stanovisko k navrhovanej zmene stavby, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov
so stavbou súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na
námietky, ktoré v určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v
odvolacom konaní. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom
konaní sa neprihliada. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na
zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do
zápisnice
Oznámenie stavebného konania sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky,
ktorá bude vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) správneho poriadku a podľa §61 ods. 4)
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnené na webovom sídle
mesta Prešov.
Posledný deú tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania.

Do lehoty sa nezapočitava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo ku
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na del'í pracovného pokoja, je posledn)rm d!'íom lehoty najbližší
budúci pracovný deľí..

Na vedomie:
l.

2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Daniel Kriš, Vranovská 83, 080 06 Prešov
Júlia Krišová, Vranovská 83, 080 06 Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
Východoslovenská energetika a. s., IČO 36211222, Mlynská 31, 000 42 Košice
SPP- distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava
Projektam stavby: Ing.arch. Peter Steiniger, Jiráskova 63, 080 Ol Prešov

Ú radný záznl!!!!.:.
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Prešov,
Vranovská - rodinný dom - novostavba", bola vvvesená na úradnej tabuli mesta Prešov
a webovom sídle mesta Prešov
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Prešov,
Vranovská - rodinný dom - novostavba", bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov
a webového sídla mesta Prešov
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