Vyvesene Ut\i.l.~~·-------·-.---------------.
~--.......__._

Mesto Prešov
Stavebný úrad

Číslo: SU/11935/2017-Ja/208

V Prešove dňa: 6.10.2017

Vec: Spoločnost' JUST s.r.o., Weberova
odstránenie stavby "Rodinný dom".

č.

2, 080 Ol Prešov - žiadost" o vydanie povolenia na

Rozhodnutie o prerušení konania
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)
Dňa 26.7.2017 podala spoločnosť JUST s.r.o., Weberova č. 2, 080 Ol Prešov na
stavebnom úrade žiadost' o odstránenie stavby: "Rodinný dom", na ulici Taras a Ševčenka
č. 5 v Prešove, súpisné číslo 3924, na pozemku parc. č. KN-C 3542, kat. územie Prešov.
Keďže

predmetná žiadost' nemá predpísané náležitosti, Mesto Prešov ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad pod!' a § 117 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel, v zmysle § 29 ods. l zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vyzýva
spoločnosť

JUST s.r.o., Weberova č. 2, 080 Ol Prešov, aby svoje podanie, t.j. žiadosť
o vydanie povolenia na odstránenie stavby: "Rodinný dom", na ulici Tarasa Ševčenka č. 5
v Prešove, súpisné číslo 3924, na pozemku parc. č. KN-C 3542, kat. územie Prešov doplnila
v lehote do 60 dní od doručenia tohto rozhodnutia o tieto doklady:
l. Súhlas záložcu, uvedeného v časti "C": Ťarchy na liste vlastníctva č. 5779 k. ú. Prešov
s odstránením stavby rodinného domu, súpisné číslo 3924, na pozemku parc. č. KN-C
3542 k. ú. Prešov, resp. list vlastníctva č. 5779 k. ú. Prešov bez ťarchy.

Z uvedeného dôvodu stavebný úrad podl'a § 29 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie začaté na základe Vášho
podania

prerušuje.
Súčasne Vás stavebný úrad v zmysle§ 30 ods. l písm. d) správneho poriadku upozorňuje, že
ak nedoplníte Vašu žiadosť o požadované doklady, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie rozhodovanie
stavebné úradn, bude stavebné konanie podl'a § 30 ods. l, písm. d) správneho poriadku

zastavené.

__ _

2.

Odôvodnenie.
Dňa 26.7.2017 podala spoločnost' JUST s.r.o., Weberova č. 2, 080 Ol Prešov na
stavebnom úrade žiadost' o odstránenie stavby: "Rodinný dom", na ulici Taras a Ševčenka
č. 5 v Prešove, súpisné číslo 3924, na pozemku parc. č. KN-C 3542, kat. územie Prešov.

Na základe tejto žiadosti stavebný úrad v súlade s § 90 stavebného zákona oznámil
začatie konania o odstránení predmetnej stavby verejnou vyhláškou a zároveň pod!'a ust. § 21
správneho poriadku nariadil o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zist'ovaním na deň 25.8.2017 o 10.30 hod. so stretnutím na MsÚ Prešov.
Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad zistil, že predmetná žiadost'
nemá predpísané náležitosti, preto Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad
konanie o odstránení stavby prerušil a vyzval stavebníka, aby v určenej lehote svoje podanie
doplnil o požadované doklady a súčasne žiadatel'a poučil o tom, že ak v určenej lehote
neodstráni nedostatky svojho podania, stavebný úrad ako vecne a miestne príslušný správny
orgán konanie o odstránení stavby zastaví.
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje prerušenie konania o odstránení predmetnej
stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb.
o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na
internetovej stránke Mesta Prešov www.presov.sk.
Po u č enie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podl'a § 29 odst. 3 zákona č. 7111967 Zb.
o správnom konaní nemožno odvolal'.
Rozhodnutie nie je pod!' a § 248 od~!!lQbčianskeho súdneho poriadku preskúmatel'né
'd
/.,.,\.i.~'""
. ' ror.~.c;J:J
"' ' ~,
su om.
,?.

l

·~IJ:·y .

,/<v\
~.:,

/ 9 [-;.
--.!

f

: <§:·

:

:

.--J L_.,

b

c:

l

~~ '";:~(~/

Úradný záznam:

."f.

--\~-" •'
0,;_ ·-s \
i--::.---, ~ (_ \

'.;'-

~l

-

\

'

:....l
1

~
•.j
.·,
í$.'s~
'
• _,..... ;~-- ?'...-. ~c"'..~ •'
·- .:_J_ :·' · ~-'_;,....-..-

\~ -~ '~--

Ing. JozefTuka
vedúci stavebného úradu

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje prerušenie konania o odstránení stavby: "Rodinný
dom", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje prerušenie konania o odstránení stavby: "Rodinný
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Na vedomie:
l.

JUST, s.r.o.

Weberova č. 2

080 Ol

Prešov

