
Obec Abrahámovce 
059 72 Abrahámovce č. 56 

č. j.: AB-2022/SP/01-OcU       v Abrahámovciach, dňa 20.01.2022
        

Vec:   Upovedomenie o proteste prokurátora č. k. Pd 104/21/7703-2 z 04.01.2022 proti 
rozhodnutiu starostu obce Abrahámovce o umiestnení stavby :„Vidiecky rodinný 
dom a dvojgaráž v obci Abrahámovce – časť Pikovce“ na pozemku parc. č. KN-C 
445/4, kat. územie Abrahámovce, č. j. SÚ 3608/2020 – Pk z 08.04.2020 

 
 

Dňa 07.01.2022 bol obci Abrahámovce doručený protest prokurátora č. k. Pd 104/21/7703-2 
z 04.01.2022 proti rozhodnutiu starostu obce Abrahámovce o umiestnení stavby :„Vidiecky 
rodinný dom a dvojgaráž v obci Abrahámovce – časť Pikovce“ na pozemku parc. č. KN-C 
445/4, kat. územie Abrahámovce, č. j. SÚ 3608/2020 – Pk z 08.04.2020 (ďalej len „protest 
prokurátora“). 
 
Obec Abrahámovce ako príslušný stavebný úrad, podľa § 39s, § 117 a § 140 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, podľa § 4 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR. Č453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona podľa § 46 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Vidiecky rodinný dom a dvojgaráž 
v obci Abrahámovce – časť Pikovce“ na pozemku parc. č. KN-C 445/4, kat. územie 
Abrahámovce, stavebníkov Ing. Ing. Rudolfa Katoreka a JUDr. Oľgy Kantorkovej, obaja 
bytom Košícká 12, Kežmarok.  č. j. SÚ 3608/2020-Pk, zo dňa 08.04.2020, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 11.05.2020 a vykonateľnosť dňa 12.05.2020.  
 
Protestom prokurátora sa z dôvodu nesúladu so zákonom  navrhuje, aby obec Abrahámovce 
podľa § 24 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o prokuratúre“) svoje rozhodnutie (opatrenia) zrušila alebo v prípade, ak 
by nebolo vyhovené protestu prokurátora, aby obec postupovala podľa § 24 ods. 6 zákona 
o prokuratúre. 
 
Podľa § 24 ods. 2 zákona o prokuratúre: „Účastníkmi konania o proteste prokurátora sú tí, 
ktorí boli alebo mali byť podľa osobitného predpisu účastníkmi konania pred orgánom 
verejnej správy, v ktorom bolo vydané protestom napadnuté rozhodnutie alebo opatrenia. Ak 
protestom napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie bolo vydané v administratívnom konaní, 
v ktorom nebol osobitným predpisom výslovne ustanovený okruh účastníkov konania, 
účastníkmi konania o proteste prokurátora sú tí, ktorých práva, právom chránené záujmy 
alebo povinnosti by mohlo byť rozhodnutím priamo dotknuté. 
 
Podľa § 24 ods. 4 zákona o prokuratúre orgán verejnej správy zašle protest účastníkom 
konania s výzvou, aby sa v určenej lehote k jeho obsahu vyjadrili, a s poučením, že inak sa 
na ich vyjadrenie nebude prihliadať. 
 
S poukazom na ustanovenie § 24 ods. 4 zákona prokuratúre obec Abrahámovce vyzýva 
účastníkov konania, aby sa k protestu prokurátora vyjadrili v lehote do 5 (piatich) dní od 



doručenia tohto upovedomenia, vyjadrili k podanému protestu prokurátora, a zároveň 
poučuje účastníkov konania, že v prípade, že sa k podanému protestu prokurátora nevyjadria 
v stanovenej lehote, na neskôr podané vyjadrenie sa nebude prihliadať. 

 
Účastníkom konania sa doručuje toto upovedomenie verejnou vyhláškou.  
Toto upovedomenie musí byť v súlade s § 26 správneho poriadku vyvesené v obci po dobu 
15-tich dní na verejne prístupnom mieste a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. 
Posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky je dňom doručenia.  

 
 
 
Príloha: Protest prokurátora č. k. Pd 104/21/7703-2 z 04.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Stanislav Lapko 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
Vyvesené dňa: 20.01.2022                                             Zvesené dňa:          
 
Pečiatka a podpis                                                            Pečiatka a podpis 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa (bez právnych účinkov v zmysle dátumu doručenia): 
 
1.Ing. Ing. Rudolf Kantorek, Košická 12, Kežmarok 
2. JUDr. Oľga Kantorková, Košická 12, Kežmarok 
3. Ing. arch. Jozef Figlár, Hviezdoslavova 19, Kežmarok – zodp. projektant 
 
Na vedomie: 
Okresná prokuratúra Kežmarok, Michalská 2493/8a, 060 01 Kežmarok 
 

 


