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NÁVRH  NA UZNESENIE  MESTSKÉHO ZASTUPITEĹSTVA 
                             V      Ž I L I N E



Uznesenie č. __________/2009



Mestské zastupiteľstvo  v Žiline


Berie na vedomie:   

Upozornenie Okresného prokurátora č.Pd.245/08-13 zo dňa 16.01.2009



Ukladá:

1.
Ing. Viliamovi Mikulášovi- prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť zamestnancami stavebného úradu odstránenie porušenia zákonnosti a prijať nasledovne opatrenia:

               -po prijatí podania skúmať, či ide o stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce
                 podľa kritérií určených v § 55 odst.2 Stavebného zákona, či ich realizáciou nedôjde
                 k zásahom do vlastníckych práv a lebo iných práv právom chránených záujmov
                 iných osôb, či nebudú ohrozené verejne záujmy alebo nebudú porušené všeobecné
                 záväzné právne predpisy.
               
               - pokiaľ stavebný úrad dospeje k záveru, že ohlásenú činnosť možno vykonať len na
                 základe stavebného povolenia, vyzvať stavebníka, aby svoje podanie doplnil
                 a ďalej postupovať podľa ustanovenia upravujúcich  stavebné konanie.
              
              - ustanovenia Správneho poriadku aplikovať na konanie podľa Stavebného zákona
                 v kontexte ust.§ 140 Stavebného zákona.
              
              - o prijatých opatreniach informovať Okresnú prokuratúru v Žiline.
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                        Dôvodová správa 


     Upozornenie Okresného prokurátora v zmysle § 28 odst .1 zák.č.153/2001 Z.z.o prokuratúre č.Pd.245/08-13 zo dňa 16.01.2009 sa predkladá na návrh Okresnej prokuratúry v Žiline na odstránenie nedostatkov spočívajúcich v porušení ust.§ 57 stavebného zákona a § 47 odst.6 Správneho poriadku ako aj prijatia opatrení.







V Žiline 17. 01. 2009









Stanovisko stavebného úradu k podanému upozorneniu prokurátora č.Pd.245/08-13 zo dňa 16.01.2009.



Stavebný úrad svojim postupom porušil ustanovenia Stavebného zákona č.50/76 Zb. v znení jeho noviel a doplnkov.

S predloženým upozornením prokurátora súhlasí a jeho obsah berie ne vedomie.

Závery a prijaté opatrenia vyplývajúce z upozornenia prokurátora bude stavebný úrad aplikovať vo svojej činnosti.





















 

