Spis. č.: ŽP 1130/2020

V Bardejove dňa 15.03.2021

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
Stavebník VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice, v z. ŠARIŠ CENTRUM, a. s., Nám. SNP 1, 085
01 Bardejov podal dňa 12.03.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „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 stavebné konanie.
Mesto Bardejov, Mestský úrad v Bardejove, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný
úrad“), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona NR SR č. 416/2001 Z.
z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov, a v súlade s § 61 stavebného zákona

oznamuje začatie stavebného konania
dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 29.03.2021 (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, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektorý účastník konania Do podkladov pre vydanie stavebného povolenia možno
nahliadnuť na Mestskom úrade v Bardejove, oddelení životného prostredia, č. dverí 18, do 29.03.2021
(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.
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