
O B E C   R I CH V A L D 

085 01 Bardejov 

Číslo spisu: 46/2022/323/Čo89-01                                                                                     dňa  03.06.2022 

   

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

O z n á m e n i e o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 

 

Stavebník:   Mesto BARDEJOV, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

Podal(i) dňa: 27.05.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

 

„ Revitalizácia sídliska Obrancov mieru II. etapa, Bardejov „ 

„Časť A“ na parcelách CKN: 1972/1, 1972/5, 1972/15, 1972/13, 1972/11, 1972/10, 1972/9, 1972/6, 

1972/12, 1971, 1922, 1997/30, 1997/31, 1997/32, 1997/27, 1997/28, 2070/44  v  kat. území  Bardejov 

„Časť B“ na parcelách CKN: 1971, 1991/1, 1972/8 v  kat. území  Bardejov. 

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie. 

 

Obec Richvald, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 a 37, 39a, 61, 62, 63, 

64 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v 

znení jeho noviel a vyhl. MŽP SR č.453/2000Z.z., § 10 oznamuje začatie v spojenom územnom konaní 

o umiestnení stavby so stavebným konaním dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom 

konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa od miestneho šetrenia. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní 

od doručenia tohto oznámenia, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje 

stanovisko aj dotknuté orgány štátnej správy. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade obcí okresu Bardejov 

(Dlhý rad č. 16). 

Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

Doložiť chýbajúce podklady:   ---  

 

                                                                                                               

 

Mgr. Zuzana Germanová 

                                                                                                                starosta obce Richvald 
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Vybavuje: Ing. Čorba          0911 249 674          jancorba.suo@gmail.com 

Číslo spisu: 46/2022/323/Čo89-01 

Doručuje sa:  

1. Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov 

2. VVS a.s., závod Bardejove, Duklianska 3, 085 01 Bardejov  

3. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

4. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

5. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

6. Proxis, spol. s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov 

7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

9. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov  

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov 

11. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

12. MICHLOVSKY s.r.o., Letná 796, 921 01 Piešťany (správca PTZ Orange Slovakia) 

 

Ostatní účastníci sa upovedomujú formou verejnej vyhlášky. 

 

1 x spis 

 

 

vyvesené dňa :                                                      sňaté dňa : 

pečiatka a podpis                                                 pečiatka a podpis 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Richvald a mesta Bardejov, a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 odst. 2 

zákona č. 71/67Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň 

vyvesenia a zverejnenia. 

Podľa § 26 ods. 1) zákona  č. 71/1967 o správnom konaní cit.: "Doručenie verejnou vyhláškou použije 

správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje 

osobitný zákon." 

 Podľa § 26 ods. 1) zákona  č. 71/1967 o správnom konaní cit.: "Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná 

tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to 

vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli 

správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka." 


