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MESTO PREŠOV
Stavebný úrad

Hlavná ul. č. 73, Prešov
Císlo: SU/14889/ 149878/2021 - Sf/306
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Zvesené d~

PSČ 080 Ol
V Prešove dňa : 09.11.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho konania
( verejná vyhláška )
Dňa

13 .10.2021 podali Lukáš Rokošný, 08261 Ražňany č. 334 a Zuzana Peregrinová,
Štúrova 568/1, 08301 Sabinov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
"stavebná úprava č. 3 v bytovom dome na ulici Čapajevová č. 2, Prešov " súp. č.4893,
na l. poschodí, na parcele č. KN-C 3182, katastrálne územie Prešov.
Predmetom úpravy sú búracie práce v rozsahu otvoru v nosnej stene hrúbky 500 mm veľkosti
2,8 m x 2,0 ktorý bude slúžiť ako vstup do kuchyne s obývacej miestnosti. Existujúce dvere
so spálne budú odstránene a otvor sa zamuruje. V rámci úpravy dochádza k zmene dispozície
bytu, kompletnej výmene bytového jadra a rozvodov.
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č . 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení
jeho zmien a doplnkov oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného
konania všetkým známym účastníkom 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.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej
telefonickej dohode s príslušným referentom SÚ) na Mestskom úrade v Prešove, stavebnom
úrade, Ul. Jarková 26 (č.dv . 306). K oznámeniu stavebný úrad prikladá výkres navrhovaného
stavu.
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania, inak sa na
neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.
Podľa

§ 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona bude toto oznámenie doručené verejnou vyhláškou.
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania musí byť spolu
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku 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 dií.om doručenia. Do lehoty
sa nezapočítava deií., keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dií.u vyvesenia
rozhodnutia na úradnú tabuľu.
Úradný záznam
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "stavebná
úprava č. 3 v bytovom dome na ulici Čapajevová č. 2, Prešov " bola vyvesená na úradnej
tabuli Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov ( www.
presov.sk)
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Úradný záznam Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu:
"stavebná úprava č. 3 v bytovom dome na ulici Čapajevová č. 2, Prešov " bola zvesená z
úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www.
presov.sk)
Dňa ........... ..................... .... .

Pečiatka

Vybavuje: JUDr. Štefko

e-mail: miroslav.stetko@presov.sk

a podpis
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