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Číslo : SÚ/7349/109638/2022-Se

080 Ol Prešov
V Prešove dňa: 06.05.2022

Oznámenie verejnou vyhláškou
o začatí konania o odstránení stavby
Beáta Marinicová, Banícka llA, 080 05 Prešov a Karol Marinica, Banícka llA,
080 05 Prešov podali dňa 05.05.2022 na stavebnom úrade žiadosť o odstránenie stavby:
"Rodinný dom so s.č. 548 na Ul. Boženy Nemcovej 6, Prešov", nachádzajúca sa na
pozemku parc. č. KN-C 1667, 1668, kat. územie Solivar. l Jedná sa o schátralú a životn-ohrozujúcu stavbu l
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel (ďalej v texte
stavebný zákon), v súlade s ust. §90 ods. l stavebného zákona oznamuje začatie konania
o odstránení stavby: Rodinný dom so s.č. 548 na Ul. Boženy Nemcovej 6, Prešov",
nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 1667, 1668, kat. územie 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 pojednávania.
č.

Účastníci konania môžu svoje námietky k predmetnej stavbe uplatniť najneskoršie do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie námietky
v zmysle§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.

Do podanej žiadosti a podkladov pre vydanie povolenia môžu účastníci konania, ako
aj dotknuté orgány a organizácie spolupôsobiace v stavebnom konaní nahliadnuť na správnom
orgáne Meste Prešov, Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, ·
v kancelárií č. dv. 303, na 2. poschodí na základe vopred dohodnutého termínu.
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100534.
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania,
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky.
Ak účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje námietky k predmetu stavby, má
sa za to, že z hľadiska jeho práv a právom chránených záujmov so stavbou súhlasí. Zároveň
stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré v určenej
lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje
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na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí
podľa§ 61 ods. 6 stavebného zákona.

Na
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vedomie.:_
Beáta Marinicová, Banícka ll A, 080 05 Prešov
Karol Marinica, Banícka l lA, 080 05 Prešov
Mareks Vilmanis, Boženy Nemcovej 4, 080 05 Prešov
Mgr. Jana Vilmanis, Boženy Nemcovej 4, 080 05 Prešov
Ľuboš Sabol, Boženy Nemcovej 8, 080 05 Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
Mesto Prešov- MsÚ, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73 , 080 Ol Prešov
Mesto Preššov, stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania sa oznam1 verejnou vyhláškou. Účastníkom konania sa
oznámenie domčí formou verejnej vyhlášky, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, posledný deň tejto lehoty je dňom domčenia.
Oznámenie o začatí konania bude zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na webovom
sídle mesta Prešov "Úradná elektronická tabuľa" .

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o odstránení stavby: "Rodinný dom so
s.č . 548 na ul. B. Nemcovej 6 , Prešov bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov
a zverejnená na internetovej schránke mesta Prešov
l.
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznámilo začatie konania o odstránení stavby: "Rodinný dom so
s.č. 548 na ul. B. Nemcovej 6 , Prešov
bolo zvesené z úradnej tabuli mesta Prešov a
internetovej schránke mesta Prešov
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