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Mesto Prešov
Stavebný úrad
So sídlom Hlavná ul. č. 73, Prešov
Číslo: SÚ/5324/22704/2022 - Su

PSČ 080 01
V Prešove dňa: 28.07.2022

Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, Č. tel. 051/3100 533
e-mail: egon.suchar@presov.sk

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
a upustenie od ústneho konania
(Verejná vyhláška)
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, v súlade s ust. § 90 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie
konania o odstránení stavieb: "Stavebný objekt na ulici Ondavská, k.ú. Solivar, parcela č.:
KN-C 386" súpisné číslo 15452, evidovaných na liste vlastníctva Č. 14, na pozemku parc. Č.
KN-C 386, k.ú. Solivar, pre vlastníka stavby Ing. Peter Cvengroš, Šípková 4, 080 05
Prešov - Solivar.
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie podanej žiadosti, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného
zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu uplatnit' svoje námietky
najneskoršie do 7 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 v pracovných dňoch, pred dňom ústneho
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom SÚ) na
Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarková 26 (č.dv. 306).
Ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, má zato, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou
súhlasí. Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc v zmysle § 17 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení
líniovej inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák.
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov
(www.presov.sk).
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného
konania.
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
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Úradný záznam
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta
Prešov.
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