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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 18.05.2021 podal navrhovateľ Anna Moreová, bytom Štefánikova 722/55, 085 01 Bardejov 

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA 
BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ 
ZARIADENIE“ – líniová stavba na pozemky parc. č. C KN 3810/42 a parc. č.  C KN 3810/36 vedených 
na LV č. 6453, na pozemky parc. č. E KN 5077/1 a parc. č. E KN 5077/2 vedených na LV č. 14150, na 

pozemok parc. č. C KN 5079/1 vedenom na LV č. 14151 a na pozemky parc. č. E KN 5670/1, parc. č. C KN 

4272/58 a parc. č. C KN 4272/2 vedených na LV č. 6279 v katastrálnom území Bardejov.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 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 

  

oznamuje územného konania o umiestnení líniovej stavby 
 

dotknutým orgánom a všetkým účastníkom konania, a pretože je pre územie spracovaná územnoplánovacia 
dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na vydanie územného rozhodnutia, stavebný úrad 
v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 22.06.2021 (vrátane). 

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 z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby možno nahliadnuť na 
Mestskom úrade v Bardejove, oddelení životného prostredia, č. dverí 18, do 22.06.2021 (vrátane). 

V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc 
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. 
 

 

 

                                                                                            Ing. Slavomír Kmecik 

                vedúci oddelenia životného prostredia 

                poverený zamestnanec 
 

28.05.2021 

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



Doručuje sa : 

1. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 

2. SVP, š. p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu, M. R. Štefánika č. 25, 075 01 Trebišov 

3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov 

4. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

5. VVS, a. s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 01 Bardejov 

6. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

7. VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

8. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

9. Mesto Bardejov, MsÚ, odd. KČaD, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov  
 




