OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
odbor výstavby a bytovej politiky
Námestie mieru 3, 080 O I Prešov
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VEREJNÁ

Váš list číslo/zo dňa

Vec
Oznámenie
odvolania

v

VYHLASKA

Naše číslo
OU-PO-OVBP2-20 19/18818/97112

o podanom odvolaní a upovedomenie

Prešov
22.08.2019

Vybavuje/linka
Ing. Martina Kručayová

účastníkov konania o obsahu podaného

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bolo dňa 16.08.2019 doručené
spoločné odvolanie M
Š
a.
L
Š
, obaja bytom
, proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky Č. OU
PO-OVBP2-20 19/188l8/84653/ŠSS-KM zo dňa 22.07.20l9, ktorým podľa § 65 ods. 2 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušil
rozhodnutie mesta Svidník Č. 2284-16639/2018 zo dňa 07.01.2019 v mimoodvolacom konaní.
V odvolaní je uvedené, že je podané proti rozhodnutiu Č. OU-PO-OVBP22019/188l8/65l27, avšak z obsahu odvolania vyplýva, že je podané proti rozhodnutiu Č. OU
PO-OVBP2-20 19/18818/84653/ŠSS-KM zo dňa 22.07.2019.
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy, upovedomuje podl'a § 56 zákona Č. 71/l967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a zároveň ich vyzýva, aby sa
k obsahu odvolania vyjadrili v lehote 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
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vedúca oddelenia štátnej stavebnej správy
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Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov a.zároveň bude zverejnené na webovom

sídle Okresného úradu Prešov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Rozhodnutie sa
súčasne zverejní na úradnej tabuli mesta Svidník a na webovom sídle mesta Svidník, ak ho má
zriadené,
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Na vedomie
Ol. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov. hrdinov 102,089 Ol
Svidník
02. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
03. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ČaL Nebiljaka 1,089 Ol Svidník
04. Mesto Svidník, stavebný úrad, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 O l Svidník
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Svidník 13.08.2019

Okresný úrad Prešov
Odbor výstavby a bytovej politiky

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu
rozhodnutie

č. OU-PO-OVBP2-2019/18818j65127,

ktorým bolo zrušené

- stavebné povolenie 2284-16639/2018

Rozhodnutie je založené na faktoch, ktoré nie sú pravdivé:
1.
Dokumentácia

elektroinštalácie

o preloženie elektromeru,

vnútorných

ktorý odsúhlasilo VSD Košice listom č. 20898/2018/5100980523

prílohu) a po jeho preložení bola vyhotovená
a zapojenie elektromeru

(viď

revízna správa (všetko je v prílohe). Navyše preloženie

vyhotovili pracovníci VSD. Stavba bola riadne dozorovaná odborne

spôsobilou osobou (potvrdenie

je v prílohe) a nikoho neobmedzuje v jeho právach. Takže tvrdenie, že

stavba je v rozpore so všeobecnými
vyložená nepravda.

rozvodov nepodlieha odsúhlaseniu VSD. Jednalo sa

technickými

podmienkami

podľa vyhlášky, nie je pravdivé, je to

O túto nepravdu sa opiera napadnuté rozhodnutie.

2.
Čo sa týka hlasovania, hlasovanie bolo vykonané pred novelou zákona o bytoch 182/1993 Z.z. a je
platné. Ja som spoluvlastníčka

týchto priestorov

a mám teda k stavbe vlastnícke a iné právo. Každý

prehlasovaný vlastník mal možnosť obrátiť sa na súd, nikto túto možnosť nevyužil. Rovnako stavebné
konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou, nikto však námietky neuplatnil. Je teda otázne, k čomu
slúžia tieto zdlhavé konania. Moje práva boli nadobudnuté
rozhodovaný

a na tie nikto pri

nehľadel.

8010 povinnosťou

odvolacieho

orgánu dôkladne a podrobne vec prešetriť, čo bez miestnej

obhliadky je nemožné a preto rozhodnutie
opreté o

dobromyseľne

nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a je

preukázateľné nepravdy. Stavba je ukončená a podklady pre kolaudáciu sú dávno

pripravené.
O sporných veciach podľa zákona 182/1993 Z.z. rozhoduje podľa môjho názoru súd, nie odvolací
orgán.

Z uvedených dôvodov ho žiadam ako nezákonné zrušiť.
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