Mesto Prešov
Hlavná č. 73
Číslo: SU/17024/1024/2017-Ko/366

080 Ol Prešov
Dátum: 05.01.2018

Rozhodnutie
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad vydal dúa 01.12.2014 pod č. B/16474/2014-Lr
rozhodnutie o umiestnení stavby: "Drienov miestná komunikácia ul. Širňava I. etapa verejnoprospešná stavby", ktorá bola umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 462/2, 463/2,
467/2, 479/2,482/2, 483/3, 490/2, 49112, 495/5,496/2 k. ú. Drienov.
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podl'a § 119 ods. 3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, a ktorý bol určený Krajským úradom v Prešove, odborom životného
prostredia, listom pod číslom 112003/13314-002/SP zo dňa 26.11.2003 za príslušný stavebný
úrad vykonávajúci konania a vydávajúci rozhodnutia pre stavby, pre ktoré je Obec Drienov
stavebným úradom a zároveú aj stavebníkom na základe žiadosti, ktorú podal dúa 23.11.2017
navrhovateľ Obec Drienov

predlžuje
v súlade s ustanovením §40 odst. 3) stavebného zákona platnosť územného rozhodnutia
B/16474/2014-Lr zo dúa 01.12.2014 v termíne do 31.01. 2021.

č.

Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Zb. o správnych
poplatkoch v znení príslušných noviel podľa § 4 ods. l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od
správnych poplatkov- stavebníkom je obec.

Odôvodnenie:
Žiadateľ - Obec Drienov, IČO 00326984. Mierová l, 082 04 Drienov podal dňa
23.11.2017 žiadosť o predÍženie platnosti územného rozhodnutia prot. č. B/16474/2014-Lr zo
dúa O1.12.2014 o umiestnení stavby: "Drienov miestná komunikácia ul. Širňava I. etapa verejnoprospešná stavby", umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN-C 462/2, 463/2, 467/2,
479/2, 482/2,483/3,490/2,49112, 495/5, 496/2 k. ú. Drienov.
Mesto Prešov, stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 stavebného zákona oznámil
dúa O1.12.2017 začatie konania o predÍžení územného rozhodnutia verejnou vyhláškou
v súlade s §26 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením §36
odst. 4) stavebného zákona. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Drienov
a zverejnená na internetovej stránke obce.
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Poučenie:
Podl'a § 42 odst. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. V súlade
s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie s vel'kým počtom
účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením
územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli obce Teriakovce a zverejnené bude na
internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 odst. l) zák. č. 7111967 Zb.
o správnom konaní podať na Mesto Prešov, stavebný úrad, správnom orgáne, ktorý
rozhodnutie vydal.
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie
v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

podať

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podl'a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku.
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Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Na
l.
2.
3.
4.
5.
6.

vedomie:
Obec Drienov, IČO 00326984, Mierová l, 082 04 Drienov
Krajský dopravný inšpektorát PZ SR v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov
SPP- distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava
Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31,042 91 Košice
OR HaZZ v Prešove, IČO 37872062, Požiarnická l, 080 Ol Prešov
Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500

CO/
Mesto Prešov- stavebný úrad
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Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predÍžení územného
rozhodnutia bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Drienov

dňa
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predÍžení územného
rozhodnutia bola zvesená z úradnej tabuli Obec Drienov
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