OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
odbor výstavby a bytovej politiky
Námestie mieru 3,080 Ol Prešov

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia výstavby
Nám. slobody 6
81005 Bratislava

•

•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-PO-OVBP2-20 19118818/103964

Vybavuje/linka
[ng. Martina Kručayová

Vec
Odvolanie voči rozhodnutiu č. OU-PO-OVBP2-2019/18818/84653/ŠSS-KM
- predloženie

Prešov
12.09.2019

zo dňa 22.07.2019

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy
(ďalej len "okresný úrad") vydal dňa 22.07.2019 rozhodnutie
Č.
OU-PO-OVBP22019/18818/84653/ŠSS-KM,
ktorým podľa § 65 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušil rozhodnutie mesta Svidník
Č. 2284-1663912018 zo dňa 07.01.2019 v mimoodvolacom konaní.
Voči uvedenému rozhodnutiu okresného úradu Č. OU-PO-OVBP2-2019/18818/84653/ŠSSKM zo dňa 22.07.2019 podali M
Š
a
L
Š
, obaja bytom
na okresný úrad dňa 16.08.2019 odvolanie, v ktorom v dvoch bodoch uvádzajú,
že rozhodnutie je založené na faktoch, ktoré nie sú podľa nich pravdivé.
Okresný úrad oznámením o podanom odvolaní Č. OU-PO-OVBP2-20 19118818/97112 zo
dňa 22.08.2019, ako správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, v zmysle ustanovenia
§ 56 správneho poriadku, formou verejnej vyhlášky, upovedomil účastníkov konania o obsahu
podaného odvolania a vyzval ich, aby sa k obsahu odvolania v lehote 7 dní, odo dňa doručenia,
vyjadrili.
Nakoľko okresný úrad o podanom odvolaní nerozhodol sám, predkladáme Vám podľa § 57
ods. 2 správneho poriadku odvolanie M
Š
a
L
Š
, obaja bytom
, spolu so spisovými materiálmi konajúcich správnych orgánov
na rozhodnutie.
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Okresný úrad k podanému odvolaniu uvádza, že trvá v plnom rozsahu na znení odvolaním
napadnutého rozhodnutia č. OU-PO-OVBP2-2019/18818/84653/ŠSS-KM
zo dňa 22.07.2019
a navrhuje podané odvolanie zamietnuť a napadnuté rozhodnutie potvrdiť.
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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 riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru, Čat. Nebiljaka 1,089 Ol Svidník
04. Mesto Svidník, stavebný úrad, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 O l Svidník
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