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Oznámenie o podanom odvolaní- výzva k písomnému vyjadreniu.
( verejná vyhláška )
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte" stavebný zákon") vydalo
dňa 30.09.2021 rozhodnutie č. SÚ/10823/133823/2021 - Sf/200 na stavbu: "Obnova
bytového domu Námestie l. Mája č. 1-5 v Prešove" s.č. 3719 na pozemku parc. č. KN-C
5375 katastrálne územie Prešov pre stavebníkom vlastníkov bytových a nebytových
priestorov na Námestie l. Mája č. l - 5 v Prešove zastúpených Lukášom Belejom,
Volgogradská 72, 08001 Prešov.
Uvedené rozhodnutie bolo účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na
úradnej tabuli v dňoch od dňa 07.10.2021 do 22.10.2021 a rovnako zverejnenou na
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov.
V zákonnej lehote dňa 20.10.2021 voči predmetnému rozhodnutiu
stavby podali spoločné odvolanie účastníci konania:

o zmene

dokončenej

Ing. Gabriela Fejerová
Anna Lehnerová
Dušan Srvatka
Patrik Kušnír
Mgr. Slávka Smolenová
Dušan JozefKotora
Mgr. Peter Kovalík
Andrea Gencová
Uvedené odvolanie tvorí prílohu tohto oznámenia.
V zmysle § 56 správneho poriadku Vás vyzývame, aby ste v lehote najneskôr do 7 dní
odo dňa doručenia tejto výzvy zaslali na stavebný úrad písomné stanovisko k zaslanému
odvolaniu.
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Úradný záznam
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje podanie odvolania voči rozhodnutiu: "Obnova
bytového domu Námestie l. Mája č. l - 5 v Prešove ", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta
(www. presov.sk)
Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov
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a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje podanie odvolania voči rozhodnutiu: "Obnova
bytového domu Námestie l. Mája č. l - 5 v Prešove ", bola zvesená z úradnej tabule Mesta
Prešov a elektronickej úradnej tabule Mesta Prešov ( www. presov.sk )
Dňa .................................... .
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