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O  Z  N  Á  M  E  N  I  E 

verejnou  vyhláškou  o  začatí  stavebného  konania 
  
           

           Stavebník :  KOVO Ľubotice, s.r.o., Tehelná 1/1138, 085 01 Bardejov  zastúpený  ADB Consulting, s.r.o.,   
 Pod Lipkou 2617/73, 085 01 Bardejov podala dňa 14.9.2018 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na líniovú stavbu : 

 

„PP BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKÉ SIETE“                                                
SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“ 

miesto stavby:              Bardejov, Bardejovská Nová Ves, 
na pozemkoch parc. č. C KN 1865/5 a 523/9,  
katastrálne územie:      Bardejovská Nová Ves, 
pre stavebníka:             KOVO Ľubotice, s.r.o., Tehelná 1/1138, 085 01 Bardejov   
                                     zastúpeného ADB Consulting, s.r.o., Pod Lipkou 2617/73, 085 01 Bardejov, 
projektant:                    Ing. Anton Pulščák, TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, 080 01 Prešov.   
  
           Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
           Mesto Bardejov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 27 ods. 1 zákona SNR                  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4                       
a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov oznamuje začatie konania vo veci vydania stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania na vyššie uvedenú stavbu.  

           Pretože žiadosť o vydanie stavebného povolenia poskytuje dostatočné podklady na posúdenie, upúšťa 
špeciálny stavebný úrad  od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním.  

           Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov na Mestskom úrade Bardejov – odd. podnikateľských 
činností, referát dopravy a cestného hospodárstva – na prízemí č. dverí 2 dvorná časť v úradných dňoch a svoje 
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak na ne nebude 
prihliadnuté.      

           Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky                    
a námietky účastníci stavebného konania, inak špeciálny stavebný úrad nemusí na ne prihliadnuť. Ak niektorý                 
z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť určenú 
lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. 

           Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia, neoznámi 
v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. 
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           V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Vás upovedomujeme                 
o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania (resp. od úplného doplnenia žiadosti)                      
z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. 

           Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. 

           Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Bardejov. Za deň doručenia sa 
pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 

           Vyvesenie oznámenia oznámi Mestský úrad v Bardejove aj na svojej webovej stránke. 

  

            
 

                                                                                                                                MUDr. Boris H A N U Š Č A K 

                                                                                                                                               primátor mesta 
  

 

                                12.10.2018                                                                                                                   

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

 
 
 
 
Doručí sa :   
 
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky: 
 
1. KOVO Ľubotice, s.r.o., Tehelná 1/1138, 085 01 Bardejov  zastúpená  ADB Consulting, s.r.o., Pod Lipkou 

2617/73, 085 01 Bardejov 
2. TIMOTI design s.r.o., Ing. Anton Pulščák, Björnsonova 2, 080 01 Prešov 
3. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám                          

v predmetnom území vrátane susediacich pozemkov a stavieb  
 

- dotknutým orgánom 
 
4. Mesto Bardejov, Mestský úrad – odd. životného prostredia, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 
5. Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
6. Okresný úrad Bardejov, Odbor CD a PK, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
7. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Partizánska 42, 085 01 Bardejov 
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov 
9. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
10. VSD, a.s., Ul. Mlynská 31, 042 91 Košice 
11. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 01 Bardejov 
12. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 

 
 
 
 

 

 


