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Vec: Zaslanie protestu prokurátora a

       Okresný prokurátor v Bardejove 
prokurátora proti rozhodnutiu Mesta Bardejov  vydan
05.12.2018, právoplatné dňa 05.01.2019 vo veci pred
na stavbu „I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele 
Mesto Bardejov doručený dňa 21.12.2021.

       V súlade s ustanovením § 24 ods. 4 zákona  
neskorších predpisov, Vám ako ú

aby ste sa v lehote do 5 pracovných 
prokurátora vyjadrili – t. j. do 1

Zároveň Vás poučujeme o tom, že na neskoršie podané vyjadrenia 

      Vaše vyjadrenie nám v uvedenej lehote zašlite písomne alebo ho v tejto lehote môžete 
uviesť osobne do zápisnice na tunajšom obecnom úrade, a
možno urobiť aj v elektronickej podobe autorizované pod
elektronickej podobe výkonu verejnej moci [§ 19 ods. 1 zákona 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov].

    Toto oznámenie sa v súlade s § 42 ods. 2 zákona 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov doru
vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach  a
deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

 
                                                               

                                                                                                  
 
 
Príloha: kópia protestu prokurátora 
 
Vyvesené :                                                            Zvesené :   

Vybavuje: Mária Hudačinová                                                                 
054/4862162                                IČO: 00321842               DI

                                                                                    V Bardejove dň

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Zaslanie protestu prokurátora a výzva na vyjadrenie. 

Okresný prokurátor v Bardejove vydal  pod č. Pd 69/21/7701-9 zo dňa 17.12.2021 protest 
proti rozhodnutiu Mesta Bardejov  vydanému pod číslom ŽP 2018/06517 zo d

ňa 05.01.2019 vo veci predĺženia platnosti územného 
Bardejovské Kúpele – rekonštrukcia“. Protest prokurátora bol na 

č ňa 21.12.2021. 

ustanovením § 24 ods. 4 zákona  č. 153/2001 Z. z. o  prokuratúre  v
neskorších predpisov, Vám ako účastníkom konania uvedený protest zasielame a

v y z ý v a m e , 

pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy k obsahu protestu
t. j. do 10.2.2022.  

tom, že na neskoršie podané vyjadrenia sa nebude prihliada

uvedenej lehote zašlite písomne alebo ho v tejto lehote môžete 
 osobne do zápisnice na tunajšom obecnom úrade, a to v úradných hodinách. Podanie 

 aj v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpi
elektronickej podobe výkonu verejnej moci [§ 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov]. 

súlade s § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou a

vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach  a webovom sídle Mesta Bardejov. Posledný 
čenia. 

                                                                                                                MUDr. Boris Hanuš
                                                                                                  primátor mesta        

: kópia protestu prokurátora č. Pd 69/21/7701-9 zo dňa 17.12.2021 

Vyvesené :                                                            Zvesené :    

inová                                                                               maria.hudacinova@bardejov.sk
ČO: 00321842               DIČ: 2020622923                   www.bardejov.sk

 

Bardejove dňa    19.01.2022 

ňa 17.12.2021 protest 
íslom ŽP 2018/06517 zo dňa 

územného rozhodnutia 
rekonštrukcia“. Protest prokurátora bol na 

. 153/2001 Z. z. o  prokuratúre  v znení 
protest zasielame a zároveň Vás  

k obsahu protestu 

sa nebude prihliadať. 

uvedenej lehote zašlite písomne alebo ho v tejto lehote môžete 
úradných hodinách. Podanie 

a osobitného predpisu o 
. 71/1967 Zb. o správnom 

územnom plánovaní 
uje verejnou vyhláškou a musí byť 

webovom sídle Mesta Bardejov. Posledný 

MUDr. Boris Hanuščak 
primátor mesta         

maria.hudacinova@bardejov.sk 
: 2020622923                   www.bardejov.sk 


