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MESTO PREŠOV
PSČ 080 Ol

Hlavná ul. č. 73, Prešov
Císlo: SÚ/13768/163425/2019-Mk

V Prešove, dňa 12.11.2019

Oznámenie rozhodnutia o obnove konania
podľa ustanovenia§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok)
verejnou vyhláškou

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia§ 117 zák.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len "stavebný zákon") podľa ustanovenia§ 63 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
(ďalej len "správny poriadok")
č.

povoľuje

v súlade s § 62 ods. l písm. c) správneho poriadku obnovu konania zmeny v užívaní stavby, ktorá
je spojená so zmenou stavby pod názvom: "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte
administratívnej budovy llllKO Gorkého, Prešov". Predmetná stavba verejnej elektronickej
komunikačnej siete bola vyhotovená na streche administratívnej budovy so súp. č. 4675, ktorá sa
nachádza na parc. č. 7819 v kat. území Prešov - na ul. Obrancov mieru 6 v Prešove. Pre
zrealizovanie danej stavby bolo vydané rozhodnutie mestom Prešov pod č. B/2013112816- Mk zo
dňa 10. 09. 2013 stavebníkovi, ktorým je Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8,
821 08 Bratislava-Ružinov.

Odôvodnenie.
Tunajší stavebný úrad vydal rozhodnutie pod č. B/2013/12816- Mk zo dňa 10. 09. 2013, ktorým
povolil zmenu v užívaní stavby spojenú zo zmenou stavby pod názvom: "Telekomunikačná stavba
na existujúcom objekte administratívnej budovy llllKO Gorkého, Prešov". Predmetná stavba
verejnej elektronickej komunikačnej siete bola vyhotovená na streche administratívnej budovy so
súp. č. 4675, ktorá sa nachádza na parc. č. 7819 v kat. území Prešov- na ul. Obrancov mieru 6
v Prešove. Dňa 15.08.2019 bol tunajšiemu stavebnému úradu doručený spisový materiál od
Okresného úradu Prešov, OVaBP, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov pod č. B/2013/18600-Mk a č.
B/2013/12816-Mk, ktorý o. i. obsahuje aj rozsudok Krajského súdu v Prešove pod č. 58/54/201461. Týmto rozsudkom bolo zrušené rozhodnutie Okresného úradu Prešov pod č. OU-PO-OVBP22014116942/36911/ŠSS-KAM zo dňa 16.05.2014 v spojení prvostupňového správneho orgánu č.
B/2013/18600-Mk zo dňa 20. 03. 2014. Z uvedeného rozsudku d'alej vyplýva, že Ing. Viliam Čech
a PhDr. Judita Čechová, obaja bytom Gorkého č. 3, 080 Ol Prešov, mali byt' účastníkmi konania
v procese povoľovania danej stavby v zmysle ustanovenia § 139 stavebného zákona, pričom
prvostupňový správny orgán - stavebný úrad s nimi ako s účastníkmi konania v spomenutých
konaniach nekonal. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad listom pod č.
SÚ/137681151281 zo dňa 27. 09. 2019 oznámil začatie konania o návrhu na obnovu konania
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účastníkom

konania formou verejnej vyhlášky a upovedomil ich o tom, že sa v záujme ochrany
svojich práv a právom chránených záujmov sa môžu vyjadriť k predmetnej veci v lehote do 7.
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na MsÚ Prešov- Stavebnom úrade, Jm·ková č.
26, 080 Ol Prešov. Svoje právo na vyjadrenie sa k návrhu na obnovu konania uplatnili iba PhDr.
Judita Čechová a Ing. Viliam Čech, pričom stavebnému úradu doručili svoje vyjadrenie dňa
18.10.2019. Dôvody na obnovu konania sú taxatívne dané v § 62 zákona o správnom konaní,
ktorý v odseku l uvádza: Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je
právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, ak
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a
nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania;
b) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak;
c) nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala možnosť zúčastniť sa
na konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v
odvolacom konaní;
d) rozhodnutie vydal vylúčený orgán(§ 9 a 13), ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie
a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní;
e) rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo
trestným činom.
Vzhľadom na to, že boli splnené podmienky pre povolenie obnovy konania uvedené v § 62
ods. l písm. c) správneho poriadku Mesto Prešov, ako orgán ktorý vo veci rozhodoval
v poslednom stupni rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa

§ 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto
Prešov - stavebný úrad, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho
poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).
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Ing. Jozef Tuka
vedúci stavebného úradu

Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje Rozhodnutie o obnove konania musí byť
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po dobu 15
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov
(www.presov.sk; Elektronická úradná tabuľa).
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo ku
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
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Ak koniec lehoty pripadne na
budúci pracovný deň.

deň

pracovného pokoja, je posledným

dňom

lehoty najbližší

Úradný záznam:

Potvrdenie dátumu vyvesenia na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Prešov a zvesenia
z úradnej tabule a webovej stránky mesta Prešov
Rozhodnutie o obnove konania:
"Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy llllKO Gorkého,
Prešov" č. spisu SÚ/13768/151281/2019-Mk.
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dňa...................................................
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Zvesené

dňa: .............................................. .

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

a podpis oprávnenej osoby

Na
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

vedomie
Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, IČO 31777619, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
BK-Tel, s.r.o, IČO 36602116, Urbánkova 70, Košice L
PhDr. Judita Čechová, Gorkého 3, 080 Ol Prešov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36038351, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Ing. Viliam Čech, Gorkého 3, 080 Ol Prešov
LESY SR s.p. OZ Prešov, IČO 36038351, Obrancov mieru 6, 000 80 Prešov
Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, IČO 31777619, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiamická l, 080 Ol Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
MsÚ Prešov- OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, IČO OO 151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto
02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka
MsÚ Prešov- Odbor ŽPaDI, Jarková 24, 080 Ol Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov

CO/Stavebný úrad pre spis

