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Vec 
Upovedomenie o predložení protestu prokurátora odvolaciemu orgánu. 
   
 
 
 

Mesto Bardejov ako príslušný stavebný úrad pod
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
prokurátora č. Pd 69/21/7701-9 zo d
dňa 05.12.2018, právoplatného d
Bardejovské Kúpele“ – rekonštrukcia, ktorým pod
navrhuje protestom napadnuté rozhodnutie zruši

 
Vzhľadom na to, že Mesto Bardejov, ako správny orgán, 

vyhovieť  v zmysle § 24  ods.2 zákona 
Vás upovedomujeme o tom, že predmetný 
konania  predkladáme nadriadenému orgánu na rozhodnutie 
výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 
 
Toto upovedomenie  sa doručuje
úradných tabuliach a webovom sídle Mesta Bardejov.
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                     
                                                                                               
 
 
 
 
 
Vyvesené :                                                              
 
 
Vybavuje:   Hudačinová Mária 
_______________________________________________________________________________________
Vedúci oddelenia : Ing. Slavomír Kmecik          
tel.: +421 54 4862 162                 IČO: 00321842               DI
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Upovedomenie o predložení protestu prokurátora odvolaciemu orgánu. 

Mesto Bardejov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zhodnotil protest 

9 zo dňa 17.12.2021 proti rozhodnutiu Mesta Bardejov 
a 05.12.2018, právoplatného dňa 05.01.2019 vo veci umiestnenia stavby „I/77 Bardejov 

rekonštrukcia, ktorým podľa § 23 ods. 2 písm. f) zákona o
navrhuje protestom napadnuté rozhodnutie zrušiť, pretože je nezákonné.  

adom na to, že Mesto Bardejov, ako správny orgán, nemieni protestu prokurátora 
ods.2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

Vás upovedomujeme o tom, že predmetný  protest prokurátora spolu s vyjadreniami ú
konania  predkladáme nadriadenému orgánu na rozhodnutie  t.j. Okresnému úradu  Prešov, odboru 
výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, Prešov. 

 formou verejnej vyhlášky  a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
webovom sídle Mesta Bardejov. 

                                                                                               MUDr. Boris Hauš
                                                                                                     primátor mesta       

                                                                              

                                        Zvesené :  
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Vedúci oddelenia : Ing. Slavomír Kmecik          Podpis :                                               slavomir.kmecik@bardejov.sk

ČO: 00321842               DIČ: 2020622923            www.bardejov.sk    

 
íslo sp.:     ŽP  2518/2022                                                                                  V Bardejove  dňa   15.02.2022 

Upovedomenie o predložení protestu prokurátora odvolaciemu orgánu.  

č. 50/1976 Zb. o územnom 
znení neskorších predpisov zhodnotil protest 

a 17.12.2021 proti rozhodnutiu Mesta Bardejov č. 2018/06517 zo 
a 05.01.2019 vo veci umiestnenia stavby „I/77 Bardejov – 

f) zákona o prokuratúre 

nemieni protestu prokurátora 
í neskorších predpisov  

vyjadreniami účastníkov 
t.j. Okresnému úradu  Prešov, odboru 

 vyvesené po dobu 15 dní na 

MUDr. Boris Hauščak 
primátor mesta        

_______________________________________________________________________________________ 
Podpis :                                               slavomir.kmecik@bardejov.sk 

: 2020622923            www.bardejov.sk     


