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Mesto Prešov
Stavebný úrad
Hlavná

č. 73

080 Ol Prešov

Prot. č.: SÚ/8794/2020-Fa
Vybavuje: Ing. Franková Mária, č. tel. 051/3100 535
e-mail: maria.frankova@presov.sk

V Prešove

dňa:

16.07.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA,
ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte stavebný zákon) bola podaná dňa 29. 05. 2020 žiadateľom - Rastislav Košč,
Jiráskova 62, 080 05 Prešov žiadost' o vydanie rozhodnutia na zmenu v užívaní stavby
(časti stavby- časti bytu): "zmena časti bytového prpriestoru (7,70 m2)- byt č. 61, 11. p.
v bytovom dome Ul. M. Benku vchod č. 3 (súpisné č. 6442) v Prešove (na parcele č.
14721, k. ú. Prešov) na prestor nebytový: zriadenie chráneného pracoviska- grafické
štúdio"
Stavebný úrad podľa § 26 odst.l zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s § 85
odst. l a § 80 stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie konania o zmene
v užívaní stavby verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom
jednotlivo a zároveň podľa ustanovenia § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
nalaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
19.08.2020

so stretnutím o 10.00 hod. na MsÚ Prešov, Jarkova 26 - v zasadacej miestnosti
stavebného úradu (2. poschodie, č. dverí 317).
Do pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove - stavebnom úrade
(Jarkovač. 26, 2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom SÚ) a pri
ústnom pojednávaní. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že
námietky a stanoviská môžu uplatniť pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa nane
neprihliadne. Ak upovedoný správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej lehote
svoje stanovisko k navrhovanej zmene v užívaní stavby (časti stavby- časti bytu), má sa za to,
že z hradiska ním sledovaných záujmou so zmenou v užívaní stavby (časti bytu) súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na
zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.
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Stavebný úrad v súlade s § 33 ods.2 správneho poriadku umoznuJe účastníkom
konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky.

Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene v užívani
stavby (časti stavby- časti bytu): "zmena časti bytového prpriestoru (7,70 m2) - byt č.
61, 11. p. v bytovom dome Ul. M. Benku vchod č. 3 ( súpisné č. 6442) v Prešove ( na
parcele č. 14721, k. ú. Prešov) na prestor nebytový: zriadenie chráneného pracoviskagrafické štúdio" musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na
elektronickej uradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke
www.presov.sk.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného
konania.
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
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Ing. Jozef) T u k a
vedúci stavebného úradu
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Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene v užívaní stavby:
"zmena časti bytového prpriestoru (7,70 m2)- byt č. 61, 11. poschodie v bytovom dome
Ul. M. Benku vchod č. 3 (súpisné č. 6442) v Prešove (na parcele č. 14721, k. ú. Prešov) na
prestor nebytový: zriadenie chráneného pracoviska - grafické štúdio", bola vyvesená na
úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov

2 ú -07- 192U
dňa

.................................................... .

Pečiatka

a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene v užívaní stavby:
"zmena časti bytového prpriestoru (7,70 m2)- byt č. 61, 11. poschodie v bytovom dome
Ul. M. Benku vchod č. 3 (súpisné č. 6442) v Prešove (na parcele č. 14721, k. ú. Prešov) na
prestor nebytový: zriadenie chráneného pracoviska - grafické štúdio", bola zvesená z
úradnej tabule z elektronickej úradnej tabule Mesta Prešov
dňa

.................................................... .

Pečiatka

a podpis

Na vedomie:
l. Košč Rastislav, Jiráskova 62, 080 05 Prešov
2. Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov
3. Mesto Prešov Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, referát územného rozvoja
a architektúry mesta
4. Mesto Prešov- stavebný úrad, pre spis
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