VEC
Oznámenie o nemožnosti vybavenia petície PET-3-2016
Dňa 23. 05. 2016 bola Mestu Prešov, doručená petícia, v ktorej občania vyjadrujú nesúhlas
s realizáciou navrhovanej stavby „Rezidencia Elamang – ul. Tarasa Ševčenka, Prešov“ na parcelách
KN-C č. 3497, č. 3498, č. 3474, č. 3500, č. 3491/1, č. 3496, KN-E č. 1035/6 a č. 1856/3 v k. ú. Prešov.
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad po dôkladnom posúdení predmetu petície dospel
k záveru, že podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o petičnom práve“) predmetnú petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona
o petičnom práve z nasledovných dôvodov:
Mesto Prešov vydalo dňa 12. 04. 2016 pod prot. č. B/8104/2015-Tu rozhodnutie o umiestnení
„Rezidencia Elamang - ul. Tarasa Ševčenka, Prešov“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN-C 3497,
KN-C 3498, KN-C 3474, KN-C 3500, KN-C 3491/1, KN-C 3496, KN-E 1035/6, KN-E 1856/3
k. ú. Prešov.
Voči uvedenému rozhodnutiu boli podané tri odvolania. Verejná vyhláška, ktorou bolo
oznámené podanie odvolaní voči rozhodnutiu o umiestnení stavby „Rezidencia Elamang – ul. Tarasa
Ševčenka, Prešov“ bola vyvesená na Úradnej tabuli Mesta Prešov, na ulici Jarkovej 24 v Prešove
a zverejnená na Elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk) na dobu 15 dní. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia výzvy k podaným odvolaniam.
V zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov stavebný úrad vyzval účastníkov konania, aby v lehote do 7 dní odo dňa
doručenia tejto výzvy, zaslali na stavebný úrad písomné stanovisko k zaslaným odvolaniam.
Následne spisový materiál bude doručený Okresnému úradu Prešov, odboru výstavby
a bytovej politiky, ktorý preskúma napadnuté rozhodnutie Mesta Prešov a vo veci rozhodne.
Mesto Prešov, stavebný úrad poukazuje na skutočnosť, že začatie územného konania bolo
oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou zverejnenou na Úradnej tabuli Mesta Prešov,
na ulici Jarkovej 24 v Prešove a zverejnenou na Elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov
(www.presov.sk) dňa 25. 11. 2015. Nakoľko predložený návrh bolo potrebné dopracovať, Mesto
Prešov, stavebný úrad opakovane oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou zverejnenou
na Úradnej tabuli Mesta Prešov, na ulici Jarkovej 24 v Prešove a zverejnenou na Elektronickej úradnej
tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk) dňa 12. 02. 2016.
Okrem iného bolo vo verejných vyhláškách, ktorými sa oznamovalo začatie územného
konania, uvedené:
„Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť
námietky.
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove,
stavebnom úrade, Jarková č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 306, na základe vopred dohodnutého
termínu.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne.
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné

stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom alebo
do zápisnice.

plnomocenstvom vyhláseným

Stavebný úrad zároveň upozorňuje, že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom konaní
sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej
lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní stavebný úrad neprihliadne.“

S pozdravom

Ing. Marta Dolhá, v. r.
prednostka
Mestského úradu v Prešove

