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Oznámenie o predlžení lehoty na rozhodnutie
Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len "okresný úrad")
bolo dňa 05.11.2019 mestom Prešov predložené odvolanie P
A
, bytom
, proti rozhodnutiu mesta Prešov č. SÚ/63 75/20 19-Sf/87 zo dňa
02.09.2019, ktorým bola dodatočne povolená stavba: "Polyfunkčný objekt - modernizácia
prevádzky, Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745" a zároveň povolené jej užívanie.
Okresný úrad listom č. OU-PO-OVBP2-20 19/53997/140513 zo dňa 10.12.2019 požiadal
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len "MDV SR") v súlade s § 49 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) o predlženie lehoty na rozhodnutie vo veci
predmetného odvolania, ktoré žiadosti vyhovelo.
Týmto Vám podľa§ 49 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že lehota na rozhodnutie
vo veci predmetného odvolania bola listom MOV SR č. 35112/2019/SV/l03l34 zo dňa
12.12.2019 predlžená do dňa 04.03.2020.
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mg. Andrea Marcinková
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vedúca odboru

Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov (posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia) a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov, ako aj na
centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná
tabuľa". Oznámenie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli mesta Prešov a na jeho webovom sídle,
ak ho má zriadené.
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