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Mesto Prešov
stavebný úrad

080 O I Prešov

Hlavná Č. 73
Císlo: SU/I0293/131249/2019-Kt

V Prešove: 08.07.2019

Vybavuje: Ing. František Kundrát,
e-mail: frantisekkundrat@presov.sk
.051/3100530

Oznámenie O začatí stavebného konania
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie
Dňa 22.03.2019 požiadala

spoločnosť Virtuálny správca budov, s.r.o., IČO
44526890, Jarková 31, 080 01 Prešov v.z o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
"Obnova bytového domu Námestie 1. mája č. 1 - 5", umiestnenú na pozemkoch parc. Č.
KN-C 5375, k.ú. Prešov.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zákona Č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný
zákon") v znení jeho noviel, odbor stavebný úrad, príslušný uskutočňovať konanie podl'a §6
ods. 1 zákona
71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej v texte len "správny poriadok")
a poverený výkonom štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
na základe poverenia starostkou obce v súlade s §61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na
základe, podanej žiadosti začatie stavebného konania verejnou vyhláškou spojeného
s miestnym zisťovaním na deň
č.

14.08.2019 O 10:00 hod
so stretnutím na: stavebnom úrade , ul. Jarková 26 zasadačka č. d. 217
Účastníci konania mažu po predchádzajúcom te1efonickom dohovore najneskór do
07.08.2019 o 10:00 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje
námietky mažu uplatniť najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané
námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho
zástupca písornnú plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 správneho poriadku.
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26
ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo spósobom v mieste
obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Teriakovce. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabul'u.
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Pozvánka bude doručená:
Virtuálny správca budov, s.r.o., IČO 44526890, Jarková 31, 080 01 Prešov

Okresné riaditel'stvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiamická 1, 08001 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3,08001 Prešov
MsÚ Prešov - OHAM, Jarková 24,08001 Prešov
Stavoprojekt, s.r.o., IČO 31705286, Jarková 31,08001 Prešov
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Mesto Prešov - spoločný stavebný úrad

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Obnova
bytového domu Námestie 1. mája č. 1 - 5", bola vyvesená na úradnej tabuli

dň
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Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Obnova
bytového domu Námestie 1. mája 1 - 5, bola zvesená z úradnej tabule
č.
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Pečiatka a podpis

