
Mesto Prešov 
stavebný úrad 

 

sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná č. 73        PSČ 080 01 

Číslo: SÚ/910/4363/2020-Čj V Prešove dňa: 15.01.2020  

 

                                                            
Vybavuje: Martin Čajka  

 martin.cajka@presov.sk 

 051/3100531 

 

 

Oznámenie   

o začatí  stavebného konania verejnou vyhláškou  

a pozvanie na ústne pojednávanie 
 

 
Dňa 05.12.2019 požiadala obec Obec Chminianske Jakubovany, súp. č. 82, 082 33  

Chminianska Nová Ves o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Prístupový chodník v 

parku, Chminianske Jakubovany“, umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 416/1, 417/1, 

KN-E 1250/1, katastrálne územie Chminianske Jakubovany. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

 

Predmetom stavebného konania sú tieto stavebné objekty: 

 

SO 01 – Prístupový chodník 

SO 02 – Verejné osvetlenie 

 

Mesto Prešov, 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“) a ktorý bol 

Krajským úradom v Prešove, odborom životného prostredia, listom pod číslom 1/2003/13314-

002/SP zo dňa 26.11.2003 určený za príslušný stavebný úrad vykonávajúci konania 

a vydávajúci rozhodnutia pre stavby, pre ktoré je obec stavebným úradom a zároveň aj 

stavebníkom, v súlade s §61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na základe podanej žiadosti 

začatie stavebného konania verejnou vyhláškou (veľký počet účastníkov konania) spojeného 

s miestnym zisťovaním na deň 

 

11.02.2020 o 09:00 hod     
 

so stretnutím pozvaných na: MsÚ v Prešove - stavebnom úrade, Jarková 26, 2. poschodie, 

č. dv. 317. 

 

Účastníci  konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 

inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona. 

Zároveň stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, 

ktoré v určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom 

konaní.  
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Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 

advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia v zmysle ustanovenia §17 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len „správny poriadok“). Splnomocnenie na 

zastupovanie je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo  

plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.  

 

Dotknuté orgány môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky k predmetnej stavbe 

najneskoršie na ústnom pojednávaní. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne 

posúdenie návrhu dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 

podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona. 

 

Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace v konaní môžu po 

predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom SÚ) nahliadnuť do 

podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade v pracovných dňoch na Mestskom 

úrade v Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarková 26, 2. poschodie.  

 

Verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle §26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce Chminianske Jakubovany alebo spôsobom v mieste obvyklom 

a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Chminianske Jakubovany. 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. 

 

 

   

       

 

 

 

Ing. Jozef Tuka 

vedúci stavebného úradu 

 
 

 

 

 

Úradný záznam: 
 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 

„Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany“, bola vyvesená na úradnej 

tabuli  

 

 

 

                  

   dňa ..................................................... 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis 
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavby: 

„Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany, bola zvesená z úradnej tabuli  

 

 

 

 

    dňa ..................................................... 

 

 

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

                      Pečiatka a podpis  

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

 

1. Stavebník: Obec Chminianske Jakubovany, súp. č. 82, 082 33  Chminianska Nová Ves 

2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 01  Prešov 

4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 51  Košice 

6. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická 1, 080 01  Prešov 

7. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01  Prešov 

8. Projektant stavby: Ing. Zdenko Krafčík, Pávia 7, 080 01  Prešov 

9. Mesto Prešov – stavebný úrad – pre spis 
 

 

 


