Číslo sp. : ŽP 3226/2022

V Bardejove dňa 29.03.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

___________________________________________________________________________
Stavebník „Magdaléna Kotuľáková, Dlhá 2231/62, 085 01 Bardejov-Dlhá Lúka“ podala
dňa 23.03.2022 žiadosť o vydanie povolenia na stavbu „Balkón – zmena stavby – prístavba
balkóna – bytový dom č.34“ na pozemku parc. č. C KN 56 vedenom na LV č. 10873 stavba so
súpisným číslom 970 vedená na LV č. 8162 (vchod č. 34, byt č. 20, 4. NP) v katastrálnom území
Bardejov.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Bardejov - Mestský úrad v Bardejove súlade s ustanovením § 117 zákona č.50/76 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona
NR SR č. 416/2001 Z .z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v súlade s § 61 stavebného zákona

oznamuje začatie konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 27.04.2022 inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného
zákona sa má za to, že ich stanovisko je k povoľovanej stavbe súhlasné.
Do podkladov pre vydanie povolenia možno nahliadnuť na MsÚ v Bardejove - oddelení životného
prostredia.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada.
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s
overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa na konaní nechá zastupovať.

Toto oznámenie musí byť vyvesené 25 dní na úradnej tabuli a web stránke Mesta
Bardejov.

Ing. Slavomír Kmecik
vedúci oddelenia

Vyvesené dňa : ..........................

Zvesené dňa : .......................................
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