
�íslo sp.:  ŽP 2231/2021                                                                                     

V

o za�atí územného konania  pod
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v

      D�a    16.7.2021   podal navrhovate
Bardejov návrh   na   vydanie   územného   rozhodnutia  o 
v novej IBV, lokalita Družba pri kotolni
......  -  líniová stavba (elektro, vod
Uvedeným d�om bolo za�até konanie
 Mesto Bardejov - Mestský úrad v
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
36 ods. 4 stavebného zákona  v znení neskorších predpisov oznamuje 

Ú�astníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni
v termíne do 8.9.2021, inak nebude na ne prihliadnuté.
Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnu
životného prostredia a pri ústnom konaní.
Ú�astníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni
inak nebude na ne prihliadnuté. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak pod
zákona sa má za to, že so stavbou z h
V odvolacom konaní  sa neprihliada na námietky a
v prvostup�ovom konaní v ur�enej lehote, hoci uplatnené mohli by
Ak sa nechá niektorý ú�astník konania zastupova
overeným podpisom toho ú�astníka konani

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta (obce) a
71/1967 Zb. o správnom konaní.

    

Vyvesené d�a :    …………………….                 Zvesené d

___________________________________________________________________________
Vybavuje: Mária Huda�inová                           

054/4862162                                I

                                                                             V Bardejove d

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N I E 
atí územného konania  pod�a § 36 ods. 4 zák. �. 50/197Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

l navrhovate� Ing. Slavomír Hajdu MBA, Sázavského 595/6, 085 01 
návrh   na   vydanie   územného   rozhodnutia  o  umiestnení   stavby „

IBV, lokalita Družba pri kotolni“ – po pozemkoch parc.  �. C KN  6594, 6588/2, 6588/4
voda, kanál, plyn, vjazd) v katastrálnom  území

konanie o umiestnení stavby. 
Mestský úrad v Bardejove v súlade s ustanovením § 117 zákona 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 
znení neskorších predpisov oznamuje 

za�atie územného konania. 

dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni
, inak nebude na ne prihliadnuté.

Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnu� na MsÚ v Bardejove 
životného prostredia a pri ústnom konaní.

astníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni� najneskôr pri ústnom konaní, 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak pod�a § 36 ods. 3 stavebného 
zákona sa má za to, že so stavbou z h�adiska ich sledovaných záujmov súhlasia.

ihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
�enej lehote, hoci uplatnené mohli by�.

astník konania zastupova�, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s 
astníka konania, ktorý sa nechá na konaní zastupova�.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod�a § 36 ods. 4  stavebného zákona a musí by
sené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta (obce) a doru�uje sa v súlade s §26 zákona 

správnom konaní. Posledný de� tejto lehoty je d�om doru�enia.

   Ing. Slavomír Kmecik
vedúci oddelenia

a :    …………………….                 Zvesené d�a :   ……………………………

___________________________________________________________________________
inová                                                                                           maria.hudacinova@bardejov.sk
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V Bardejove d�a  10.08.2021

zemnom plánovaní a
znení neskorších predpisov.

Ing. Slavomír Hajdu MBA, Sázavského 595/6, 085 01 
„Vybudovanie IS 

6594, 6588/2, 6588/4, 
v katastrálnom  území Bardejov. 

Bardejove v súlade s ustanovením § 117 zákona �. 50/1976 
znení neskorších predpisov a § 

dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni� najneskôr 

 na MsÚ v Bardejove - oddelení  

skôr pri ústnom konaní, 

a § 36 ods. 3 stavebného 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s 
a, ktorý sa nechá na konaní zastupova�.

s. 4  stavebného zákona a musí by�
súlade s §26 zákona �.
�enia.

Ing. Slavomír Kmecik
vedúci oddelenia

……………………………
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