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V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

O Z N Á M E N I E   

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  

podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. 
 

Stavebníci Pavol Varchola a manž. Dana Varcholová, obaja bytom J. Jesenského 944/5, 085 01 

Bardejov podali dňa 27.06.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba balkóna“ – 

obytný blok 13 A – byt č. 13, 2. poschodie, č. vchodu 22 na pozemku parc. č. C KN 292 vedenom na LV 

č. 7855 stavba so súpisným číslom 864 vedená na LV č. 11035 v katastrálnom území Bardejov.  

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 Mesto Bardejov, Mestský úrad v Bardejove, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 

úrad“), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 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 stavebného konania 

 
dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe 

pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad 

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

           Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 11.08.2022 (vrátane). 

Na neskoršie podané námietky účastníkov konania sa neprihliadne. 

           V rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania, oznámia 

svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou 

z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

           Do podkladov pre vydanie stavebného povolenia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Bardejove, 

oddelení životného prostredia, č. dverí 17, do 11.08.2022 (vrátane). 

 Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc 

s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. 

           Toto oznámenie sa v súlade § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom 

konania formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach 

a súčasne zverejnené na webovom sídle Mesta Bardejov. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

 

 

 

                                                                                            MUDr. Boris Hanuščak 

                 

                       primátor mesta 
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