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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 nového územného konania a upustení od ústneho pojednávania  

podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. 

 
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia 

štátnej stavebnej správy č. OU-PO-OVBP2-2020/15462/36232/ŠSS-Ba zo dňa 26.06.2020, ktorým bolo 

zrušené rozhodnutie Mesta Bardejov č. č. ŽP 2302/2019 zo dňa 10.10.2019 o umiestnení stavby „Rekreačná 

chata“ na pozemku parc. č. C KN 4887/54 vedenom na LV č. 6447 v katastrálnom území Bardejov pre 

navrhovateľa Jána Chytráčka, bytom Nám. arm. gen. L. Svobodu 20, 085 01 Bardejov, v z. Jozef Chytráček, 

bytom Šiba 160, 086 22 Kľušov,  a vec sa vrátila správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a 

rozhodnutie. 

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 nového územného konania 

 
dotknutým orgánom a všetkým účastníkom konania, a pretože v zmysle § 142h písm. c) stavebného zákona 

návrh poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania 

v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, a zároveň 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 08.12.2021 (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 08.12.2021 (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 
12.11.2021 

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

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

