Mesto Prešov
stavebný úrad
PSČ 080 Ol
v Prešove dňa: 13.11.2022

Hlavná č. 73
Číslo: SU/16285/170632/2022-Sc/263

Oznámenie
o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou podl'a
§ 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďale] v
texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov
Mesto Prešov v zastúpení Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby,
referát investičnej výstavby, Hlavná 73, 080 Ol Prešov podalo dňa 14.10.2022 na
stavebnom úrade žiadosť o predÍženie platnosti stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto
Prešov pod číslom SÚ/6964/2020-Fa dňa 03.09.2022, ktorým bola povolená stavba
"Stavebné úpravy odstavných staní Solivar a Šváby Parkovisko vnútroblok ul.
Lomnická Švábska 39", na pozemku parc. č. KN-C 2600/11, k.ú. Solivar.
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v
znení neskorších predpisov v súbehu s§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov podľa
§61 ods. l oznamuje začatie konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia
SÚ/6964/2020-Fa zo dňa 03.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2020.

Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavený úrad upúšťa v zmysle § 61
ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do
7 pracovných dní od dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na neskoršie námietky v zmysle
§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní,
alebo pri prerokúvaní územného plánu mesta, alebo územného plánu zóny sa neprihliadne.
Podľa § 61 ods. 5 . stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Do podkladov oznámenia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej
telefonickej dohode s príslušným referentom SÚ) na Mestskom úrade Pre\: ove, stavebnom
úrade, ul. Jarková 26, 2. poschodie, (č.dv. 302).
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Doručí sa:
Mesto Prešov v zastúpení Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, referát investičnej
výstavby, Hlavná 73, 080 Ol Prešov

Na vedomie:
l. Mesto Prešov, odbor financií a mestského majetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
2. Mesto Prešov, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
3. VVS, a.s OZ Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov
4. VDS, a.s., Mlynská 31 , 042 91 Košice
5. SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/B, 825 19 Bratislava
6. O.S.V.O.comp, a.s ., Strojnícka 18, 080 06 Prešov
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
8. Orange Slovensko, a.s, Hutnícka l, 040 Ol Košice
9. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov
10. UPC BROADBAND Slovakia, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava
ll. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
12. SPRAVBYTKOMFORT a.s., Volgogradská 88, 080 Ol Prešov
13. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
14. OÚ Prešov- Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov
15. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Požiarnická l, 080 Ol Prešov
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 Ol Prešov
17. KR PZ KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov

18. MO SR, Agentúura správy majetku, Komenského 39/A, 040 Ol Košice
19. Projektant: ALIVE ENEG s.r.o. projekty pozemných a inžinierskych
stavieb, Pustá dolina 14, 080 Ol Prešov
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Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje predÍženie platnosti stavebného povolenia, ktoré
vydalo Mesto Prešov pod číslom SÚ/6964/2020-Fa dňa 03 .09 .2022, ktorým bola povolená
stavba: "Stavebné úpravy odstavných staní Solivar a Šváby Parkovisko vnútroblok ul.
Lomnická Švábska 39", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje predÍženie platnosti stavebného povolenia, ktoré
vydalo Mesto Prešov pod číslom SÚ/6964/2020-Fa dňa 03.09.2022, ktorým bola povolená
stavba: "Stavebné úpravy odstavných staní Solivar a Šváby Parkovisko vnútroblok ul.
Lomnická Šváb ska 39", bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov
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