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Mesto Prešov
Hlavná 73
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080 68 Prešov
V Prešove dňa: 07.09.2020

Vec: Rozhodnutie o proteste prokurátora proti r ozhodnutiu mesta Prešov

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. l zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný
zákon") v znení neskorších predpisov a ako orgán verejnej správy príslušný podľa § 20 ods. 2
písm. b) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o prokuratúre") vydáva podľa § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") vo veci
protestu Okresného prokurátora Košice č. Pd 34/20/8802-17 zo dňa l O. 06. 2020 toto
rozhodnutie:
Mesto Prešov podl'a § 24 ods. 5 zákona o prokuratúre
v y h ov u je
v plnom rozsahu protestu prokurátora č. Pd 34/20/8802-17 zo dňa l O. 06. 2020 a napadnuté
rozhodnutie mesta vydané pod číslom SÚ/11514/181576/2019-Kč/126 zo dňa 12.12.2019 vo
veci prerušenia stavebného konania na stavbu: "Prešov, Tarasa Ševčenka 22,24 Obnova bytového domu" ktoré bolo vydané pre žiadateľa - SPRAVBYTKOMFORT a.s.
Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, zrušuje.
Odôvodnenie
Okresná prokuratúra Košice I. podala podľa § 23 a § 24 zákona pod č. Pd 34/20/8802dňa 10. 06. 2020 protest proti rozhodnutiu mesta Prešov vydanom pod číslom
SÚ/11514/181576/2019-Kč/126 zo dňa 12.12.2019 vo veci prerušenia stavebného konania
na stavbu: "Prešov, Tarasa Ševčenka 22,24- Obnova bytového domu" ktoré bolo vydané
pre žiadateľa- SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov
Prokurátor v proteste uviedol, že rozhodnutím stavebného úradu boli porušené ustanovenia
zákonov:
§ 119 ods.3 zákona č.S0/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
§ 3 ods. l veta prvá, §29 ods. l § 46, §47 ods. l , ods. 3 a ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
17 zo

Mesto Prešov listom vyhotoveným pod č. SÚ/9208/12810/2020-Kč zo dňa 16.06.2020
v zmysle § 24 ods. 4 zákona o prokuratúre zaslalo protest účastníkom konania s výzvou, aby
sa k obsahu protestu vyjadrili do 7. dní odo dňa prevzatia výzvy. Oznámenie bolo doručované
verejnou vyhláškou. Účastníci konania boli zároveň poučení o tom, že inak sa na ich
vyjadrenie nebude prihliadať.

Žiadny z účastníkov konania sa k protestu prokurátora nevyjadril.
Mesto Prešov posúdilo dôvody protestu a dospelo k záveru, že protest prokurátora je
dôvodný a je potrebné mu vyhovieť v zmysle§ 24 ods. 5 zákona o prokuratúre.
Preto bolo rozhodnuté tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Vo veci žiadateľa, ktorým sú SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská
88, 080 Ol Prešov, bude mesto po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, pokračovať
v konaní podľa ustanovení stavebného zákona.
Poučenie:

Podľa

§ 24 ods. ll zákona o prokuratúre proti rozhodnutiu o proteste sa môžu prokurátor a
účastníci konania odvolať. Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku, možno podať odvolanie
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou.
Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu vyvesená v zmysle
§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na
úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli (www.presov.sk) Mesta Prešov.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.
Odvolanie sa podáva na meste Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má
podľa ustanovenia § 55 ods. l správneho poriadku odkladný účinok. Rozhodnutie je po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) .

..
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje Rozhodnutie o proteste prokurátora proti
rozhodnutiu mesta Prešov, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov
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dňa ..................................................... .

Pečiatka

a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje Rozhodnutie o proteste prokurátora proti
rozhodnutiu mesta Prešov", bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov

dňa .................. ................................... .
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f>eciatka a podpis

Na vedomie:
l. SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88,080 Ol Prešov
2. REZIDENCIA Sírius s.r.o., Hlavná 129, Prešov
3. Okresná prokuratúra Košice l., Mojmírova 5, 041 47 Košice l
4. Mesto Prešov- stavebný úrad- pre spis

