
�íslo sp.:  ŽP 2977/2021                                                                                     

V

o za�atí územného konania  pod
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v

      D�a    6.10.2021   podal navrhovate
31322832  v. z. Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, I
návrh   na   vydanie   územného   rozhodnutia  o 
prípojky SeS Bardejov, Prešovská cesta
4267/20, 2791/2, 4266/1, 4266/2, 4266
území Bardejov. 
Uvedeným d�om bolo za�até územné konanie.
 Mesto Bardejov  ako príslušný stavebný úrad 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zá
36 ods. 4 stavebného zákona  v znení neskorších predpisov oznamuje 

Z dôvodu, že návrh o vydanie rozhodnutia o
a stavebnému úradu sú dobre známe pomery v
Ú�astníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni
v termíne do 17.12.2021, inak nebude na ne prihliadnuté.
Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnu
životného prostredia. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak pod
zákona sa má za to, že so stavbou z h
V odvolacom konaní  sa neprihliada na n
v prvostup�ovom konaní v ur�enej lehote, hoci uplatnené mohli by
Ak sa nechá niektorý ú�astník konania zastupova
overeným podpisom toho ú�astníka konania, ktorý sa 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta (obce)

    

Vyvesené d�a :    …………………….                 Zvesené d

___________________________________________________________________________
Vybavuje: Mária Huda�inová                           Podpis:                                                  

054/4862162                                I

                                                                             V Bardejove d

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N I E 
atí územného konania  pod�a § 36 ods. 4 zák. �. 50/197Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

l navrhovate� SLOVNAFT a.s., Vl�ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, I
Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, I

návrh   na   vydanie   územného   rozhodnutia  o  umiestnení   stavby „Vybudovanie kanaliza
prípojky SeS Bardejov, Prešovská cesta“ – líniová stavba    po pozemkoch parc.  

266/2, 4266/3, E KN 5680/4, 5600/1, ....  -  líniová stavba  

até územné konanie.
ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zákona 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 
znení neskorších predpisov oznamuje 

za�atie územného konania. 

rozhodnutia o umiestnení stavby obsahuje všetky predpísané náležitosti 
známe pomery v území stavebný úrad upúš�a od miestneho zis

dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni
inak nebude na ne prihliadnuté.

Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnu� na MsÚ v Bardejove 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak pod�a § 36 ods. 3 stavebného 
zákona sa má za to, že so stavbou z h�adiska ich sledovaných záujmov súhlasia.

olacom konaní  sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
�enej lehote, hoci uplatnené mohli by�.

astník konania zastupova�, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s 
astníka konania, ktorý sa nechá na konaní zastupova�.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod�a § 36 ods. 4  stavebného zákona a musí by
sené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta (obce) a webovom sídle mesta (obce)

   Ing. Slavomír Kmecik
vedúci oddelenia

a :    …………………….                 Zvesené d�a :   ……………………………

___________________________________________________________________________
inová                           Podpis:                                                  maria.hudacinova@bardejov.sk

054/4862162                                I�O: 00321842               DI�: 2020622923                   www.bardejov.sk

V Bardejove d�a  22.11.2021 

zemnom plánovaní a
znení neskorších predpisov.

ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, I�O 
Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, I�O 44140100

Vybudovanie kanaliza�nej 
emkoch parc.  �. C KN 2795/6, 
líniová stavba  v katastrálnom  

v súlade s ustanovením § 117 zákona �. 50/1976 
znení neskorších predpisov a § 

stavby obsahuje všetky predpísané náležitosti 
iestneho zis�ovania.

dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni� najneskôr 

 na MsÚ v Bardejove - oddelení  

a § 36 ods. 3 stavebného 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s 
nechá na konaní zastupova�.

s. 4  stavebného zákona a musí by�
sídle mesta (obce).  

Ing. Slavomír Kmecik
vedúci oddelenia

a :   ……………………………

___________________________________________________________________________
maria.hudacinova@bardejov.sk

: 2020622923                   www.bardejov.sk



Doru�uje sa :  

1.   SLOVNAFT a.s., Vl�ie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 
2.   Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota 
3.   PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
4.   SaÚC PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov 
5.   Mesto Bardejov, odd. SM, Radmi�né námestie 16, 085 01 Bardejov 
6.   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
7.   SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 
8.   VSD a.s., Mlynská 31, 040 01  Košice 
9.   OÚ Bardejov, OSoŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
10. VVS a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 01 Bardejov 
11. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  
12. Centrum podpory Prešov, odd. TS, Štúrova 7, 080 01 Prešov 
13.  OR HaZZ, Štefánikova 1, 085 01 Bardejov 
14.  OR PZ, ODI, Partizánska ul., 085 01 Bardejov  
15.  RÚVZ so sídlom v Bardejove,  Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov 
16. OÚ Bardejov, OCDaPK, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 


