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V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

 

O Z N Á M E N I E   

o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

 
Dňa 20.04.2020 podal navrhovateľ VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice, v z. ŠARIŠ 

CENTRUM, a.s., Nám. SNP 1, 085 01 Bardejov návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby „ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba na 

pozemkoch parc. č. C KN 3828/62 a C KN 3828/6 vedených na LV č. 8518, parc. č. C KN 4258/5 

vedenom na LV č. 6279, parc. č. C KN 4258/2 vedenom na LV č. 15742, parc. č. C KN 3828/61 

vedenom na LV č. 14529, parc. č. C KN 3828/57 vedenom na LV č. 6566, parc. č. C KN 3828/52 

vedenom na LV č. 6409, parc. č. C KN 4258/4 vedenom na LV č. 6279 a parc. č. C KN 3830/1 vedenom 

na LV č. 7759 v katastrálnom území Bardejov.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) v súlade s § 36 stavebného zákona 

  

nariaďuje 

 

ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.08.2020  o 10.00 hodine  

so stretnutím na Mestskom úrade, oddelení životného prostredia, Radničné námestie 16, 085 01 

Bardejov (ďalej len „MsÚ v Bardejove, odd. ŽP“) č. dverí 18. 

Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Bardejove, odd. 

ŽP a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskoršie pri 

ústnom pojednávaní. Na neskoršie podané námietky účastníkov konania sa neprihliadne. 

V rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania, 

oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán neoznámi v tejto lehote svoje stanovisko 

k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou súhlasí. 

 Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú 

moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4  stavebného zákona a 

musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta (obce). 

 

 
 

                                                                                            Ing. Slavomír Kmecik 

                vedúci oddelenia životného prostredia 

                poverený zamestnanec 

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

mailto:zuzana.sothova@bardejov.sk
http://www.bardejov.sk/

