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Obec

Ľubotice

stavebný úrad
PSČ 080 Ol
V Prešove dňa : 14.2.2017

Hlavná ul. č. 73 Prešov
Číslo : SÚ-S/3089/2017- Čj
Vybavuje: Čajka M.
e-mail: martin.cajka@presov.sk
li' 051/3100531

Oznámenie
o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby
so stavebným konaním verejnou vyhláškou
a pozvanie na ústne pojednávanie
V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej
správy dňa 13.1.2011 pod číslom 2011-49/100-2 určil Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný
úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých je Mesto
Prešov stavebným úradom a zároveň stavebníkom.
Dňa 7.2.2017 podalo Mesto Prešov so sídlom na Ul. Hlavná ul. č. 73 v zastúpení MsÚ
Prešov- Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičných činnosti na stavebný úrad
žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu : "Prešov - Obnova nákupného centra
Družba s.č. 4791 na Ul. Námestie Král'ovnej pokoja č. 3 a kultúrneho zariadenia s.č.
4792 na Ul. Námestie Král'ovnej pokoja č. 2 v meste Prešov", na pozemku parc. č. KN-C
9204112, KN-C 9204/11, KN-C 9204/10, katastrálne územie Prešov.

Presdmetom konania je SO Ol -Hlavný objekt, SO 02 - Vedl'ajší objekt a SO 03 Spojovacia lávka.
Uvedeným
konaním.

dňom začalo

spojené územné konanie o umiestnení stavby so stavebným

Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení
jeho noviel oznamuje podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. l a § 61 ods. 4 stavebného zákona
začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním verejnou
vyhláškou a nariaďuje prejednanie žiadosti v ústnom konaní spojenom s miestnym
zisťovaním na deň

15.3.2017 o 9.00 hod.
so stretnutím pozvaných na MsÚ Prešov- zasadačka, 2. NP, miestnost' č. 217 (vstup do
budovy z Ul. Jarková č. 26).
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu uplatnil' svoje námietky k žiadosti najneskoršie
na tomto konaní, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

-2Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc v zmysle § 17 ods. 4 správneho poriadku. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť
na Mestskom úrade v Prešove - stavebný úrad.
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2
správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta alebo spôsobom v mieste
obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na
stránke www.presov.sk. 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.
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Na vedomie:

Stavebník: MsÚ Prešov- OSR, oddelenie investičných činnosti, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol
MsÚ Prešov- OHAM, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol
MsÚ Prešov- OSMM, oddelenie mestského majetku, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol
Prešov Real, s.r.o., Slovenská 40, 080 Ol Prešov (správca NC Družba)
PKO Prešov, Hlavná 50, 080 Ol (správca Kultúrneho zariadenia Družba)
Projektant stavby :Ing. arch. Ján Krasnay- STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov, Jarková 31,
080 Ol
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka l, 080 Ol
8. Obec Ľubotice vz. starostom obce -pre spis
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CO : Mesto Prešov- stavebný úrad

