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R O Z H O D N U T I E
verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Mesto Bardejov ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 23 cestného zákona vydáva
rozhodnutie, ktorým
predlžuje platnosť stavebného povolenia
podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov č. 2015/00176 zo dňa 13.7.2015, ktoré nadobudlo, právoplatnosť dňa 13.8.2015, na dobu
do 13.8.2021 na líniovú stavbu :
„Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym – Bardejovské Kúpele,
objekt 101 – 00 Komunikácie“
na pozemkoch parc. č. C KN 4218/3, 4218/10, 4218/30, 4218/18, 4218/49, 4218/125, 4218/133, 4218/145,
4218/147, 4218/148, 4218/149, 4218/151, 4218/153, 4218/167, 4218/168, 4218/169, 4218/170, 4218/171,
4218/172, 4218/173, 4218/174, E KN 5151/1, 5531/2, v katastrálnom území Bardejov, stavebníkovi
RENOSO, s. r. o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov (PRATO, s.r.o., Hurbanova11, 085 01Bardejov),
Ostatné podmienky vyššie uvedeného stavebného povolenia zostávajú v platnosti.
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Za vydanie tohto rozhodnutia sa vyrubuje správny poplatok vo výške 100 € v zmysle Položky 60a písm.
a) bod 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Stavebník : RENOSO, s. r. o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov podala dňa 12.7.2018 na tunajší
špeciálny stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 2015/00176 zo dňa 13.7.2015 na
líniovú stavbu : „Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym – Bardejovské Kúpele, objekt 101
– 00 Komunikácie“, na pozemkoch parc. č. C KN 4218/3, 4218/10, 4218/30, 4218/18, 4218/49, 4218/125,
4218/133, 4218/145, 4218/147, 4218/148, 4218/149, 4218/151, 4218/153, 4218/167, 4218/168, 4218/169,
4218/170, 4218/171, 4218/172, 4218/173, 4218/174, E KN 5151/1, 5531/2, v katastrálnom území Bardejov.
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
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predpisov oznámilo listom zo dňa 30.7.2018 začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na vyššie uvedenú stavbu.
Pretože návrh na predĺženie platnosti stavebného povolenia poskytoval dostatočný podklad na posúdenie,
upustil špeciálny stavebný úrad od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním.
Účastníci konania mohli 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 k návrhu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak
na ne nebude prihliadnuté. Dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote. Dotknutý orgán,
ktorý bol vyrozumený o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, neoznámil v určenej alebo
predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
K predĺženiu platnosti stavebného povolenia sa vyjadrili: Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, OTS,
Štúrova 7, 080 01 Prešov a Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52
Bratislava. Ich vyjadrenia nebolo potrebné zapracovať do tohto rozhodnutia nakoľko súhlasili s predĺžením
platnosti stavebného povolenia
Predĺžením platnosti stavebného povolenia nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani práva a právom
chránené záujmy účastníkov konania. Vzhľadom k tomu, že špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by
bránili vydaniu rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia, rozhodol tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Mestský úrad
v Bardejove. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Bardejov. Za deň doručenia
sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.
Vyvesenie rozhodnutia oznámi Mestský úrad v Bardejove aj na svojej webovej stránke.

MUDr. Boris H A N U Š Č A K
primátor mesta

28.8.2018
Vyvesené dňa : ...................................

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

Strana 2 z 3

Doručí sa :
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1.
2.
3.

RENOSO, s. r. o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov
WOONERF, spol. s r.o., Ing. Juraj Marton, Volgogradská 13, 080 01 Prešov
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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mesto Bardejov, Mestský úrad – odd. životného prostredia, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Okresný úrad Bardejov, Odbor CD a PK, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Partizánska 42, 085 01 Bardejov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, OTS, Štúrova 7, 080 01 Prešov
Štátna ochrana prírody, Regionálne centrum ochrany prírody, Hlavná 93, 080 01 Prešov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
VSD, a.s., Ul. Mlynská 31, 042 91 Košice
Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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