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R o z h o d n u t i e  
      
     Dňa 28.03.2013 bolo Mestu Bardejov prijaté podanie od Ing. Jozefa Mizlu, Kamenec 4, 085 01 
Bardejov, ev. č. 6614, ktorého predmetom je žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 300 m2 krovitého 
porastu, rastúceho na parcele C KN 1148/1 v k. ú. Dlhá Lúka, druh pozemku: ostatná plocha. 
Vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je požadovaný výrub, je Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 
085 01 Bardejov.   
     Na predmetnú parcelu C KN 1148/1 – ostatné plochy o výmere 63341 m2 je Okresným súdom 
Bardejov vydané uznesenie č. 5C 35/2008-128, zo dňa 30.11.2012, s predbežným opatrením pre 
Mesto Bardejov a to až do právoplatného skončenia konania, vedeného na Okresnom súde Bardejov 
pod spisovou značkou 5C 35/2008-128. Z uvedeného dôvodu Mesto Bardejov ako príslušný orgán 
štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o 
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov podľa § 29 ods.1 a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

p r e r u š u j e    k o n a n i e 
 
na výrub drevín v súvislosti so žiadosťou Ing. Jozefa Mizlu, Kamenec 4, 085 01 Bardejov a to až do 
právoplatného skončenia konania, vedeného na Okresnom súde Bardejov pod spisovou značkou 
5C 35/2008-128. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú.   

 
O d ô v o d n e n i e 

 
      Písomnou žiadosťou zo dňa 28.03.2013 (ev. č. 6614), požiadal Ing. Jozef Mizla, Kamenec 4, 085 
01 Bardejov, o  vydanie súhlasu na výrub 300 m2 krovitého porastu, rastúceho na parcele C KN 
1148/1 v k. ú. Dlhá Lúka, druh pozemku: ostatná plocha. Na predmetnú parcelu C KN 1148/1 – 
ostatné plochy o výmere 63341 m2 je Okresným súdom Bardejov vydané uznesenie č. 5C 35/2008-
128, zo dňa 30.11.2012, s predbežným opatrením pre Mesto Bardejov a to až do právoplatného 
skončenia konania, vedeného na Okresnom súde Bardejov pod spisovou značkou 5C 35/2008-128.       
   
      P o u č e n i e: 

           Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3) zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať 
súdom.            

 
 
 
 

                                                                               MUDr. Boris Hanuščak 
                                                                                            primátor mesta 
 
Rozhodnutie sa doručuje: 
- Bardejovský podnik služieb Bapos, m.p. Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov,  
- Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 
- Ing. Jozef Mizla, Kamenec 4, Dlhá Lúka 085 01 Bardejov, 
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu, 

M.R.Štefánika 484, 075 34 Trebišov, 
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica 
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Oddelenie  : životné prostredie                             IČO : 321 842                     DIČ : 2020622923   
telefón:  ( 00421 )  054 4862 163,                  fax: ( 00421 )  054 472 2476,                           e-mail: milan.klimek@bardejov.sk 


