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        Mesto Bardejov ako príslušný orgán štátnej správy v
prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) 
prechode niektorých pôsobností z
v znení neskorších predpisov a § 69 písm. d) a f
krajiny v znení neskorších predpisov
písomného podania Alžbety Petejovej, Komenského 13, 085 01 Bardejov
13.01.2016  (ev. č. 571), podľa § 89 ods. 1 písm
(rozhodnutie možno zmeniť ak  dôjde k
rozhodnutia), mení rozhodnutie Mesta Bardejov 
15.11.2013 a to následovne: 
 

I.  Vo výrokovej časti rozhodnutia 
nahrádza novým textom „31.03.2018

II. Vo výrokovej časti rozhodnutia 
nahrádza novým textom „30.09.2018

Ostatné časti tohto rozhodnutia ostávajú nemenné.
 

 
Dňa 13.01.2016 bolo doru

Komenského 13, 085 01 Bardejov
Dôvod žiadosti na zmenu rozhodnutia žiadate

dostatočným množstvom finanč
dôvodu nemohol začať a realizova
o predĺžení stavebného povolenia 
2015/05080.  
         Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody 
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 

          Proti tomuto rozhodnutiu možno poda
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v
na Mesto Bardejov. 

         Toto rozhodnutie možno preskúma
prostriedkov.            
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R o z h o d n u t i e  

Mesto Bardejov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
alej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č

prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
a § 69 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody“)
Alžbety Petejovej, Komenského 13, 085 01 Bardejov

podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o ochrane prírody a
(rozhodnutie možno zmeniť ak  dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie 

mení rozhodnutie Mesta Bardejov č. sp. ŽP 2013/04410

časti rozhodnutia v časti A./ ods. 2 sa pôvodný text „31.03.2015“ 
31.03.2018“.   
časti rozhodnutia v časti B./ ods. 2 sa pôvodný text „30

.09.2018“.   
ozhodnutia ostávajú nemenné. 

O d ô v o d n e n i e 

a 13.01.2016 bolo doručené Mestu Bardejov písomné podania Alžbety Petejovej, 
Komenského 13, 085 01 Bardejov (ev. č. 571)  s návrhom na zmenu rozhodnutia

Dôvod žiadosti na zmenu rozhodnutia žiadateľ odôvodňuje tým, že nedisponuje 
ným množstvom finančných prostriedkov na začatie a realizáciu stavby, preto z

realizovať stavbu a ani samotný výrub drevín. 
žení stavebného povolenia bolo vydané Mestom Bardejov dňa 09.10.2015 

Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody rozhodol tak, ako je uvedené vo 
asti tohto rozhodnutia.  

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, podľa § 53 a násl. 
znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dň

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

                                                                                MUDr. Boris Hanuščak
                                                                                            primátor mesta 

 

                                                                                       Bardejov                             
                      18.01.2016                                  

upni vo veciach ochrany 
a § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

ochrane prírody“), na základe 
Alžbety Petejovej, Komenského 13, 085 01 Bardejov, zo dňa 

ochrane prírody a krajiny 
ností rozhodujúcich na vydanie 

. sp. ŽP 2013/04410-7-MK zo dňa 

pôvodný text „31.03.2015“ 

i B./ ods. 2 sa pôvodný text „30.09.2015“ 

Alžbety Petejovej, 
návrhom na zmenu rozhodnutia.   

ňuje tým, že nedisponuje 
realizáciu stavby, preto z toho 

ani samotný výrub drevín. Rozhodnutie 
ňa 09.10.2015 pod č. 

rozhodol tak, ako je uvedené vo 

 zákona č. 71/1967 
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, 

erpaní riadnych opravných  

MUDr. Boris Hanuščak 
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Doručuje sa: 
- Alžbeta Petejová, Komenského 13, 085 01 Bardejov  
- Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 26 

 
Na vedomie:  
- SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Rumanova 14, 040 01  Košice 
- Okresný úrad v Bardejove, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 77  
Bardejov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybavuje : Milan  Klimek ℡  +421544862163 e-mail :            milan.klimek@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................    www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 

 


