
Vedúci oddelenia : Ing. Slavomír Kmecík                  
054/4862163                                IČO: 00321842               DI

 

Číslo sp. : ŽP 2406/2022                                                                                              
k pôv. č. sp.  ŽP 3034/2021   
                                    

V

 
o začatí územného konania o stavebnej uzávere
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v
neskorších predpisov.  
 
           Navrhovateľ  „BARDEJOVSKÉ
v zastúpení: JUDr. Ing. Jaroslav Komora 
predstavenstva a.s.  “  podal dň
uzávere   na pozemkoch par. č. C KN 
4145/22,4145/21, 4145/24, 4147/5, 4145/20, 4147/4, 4145/19, 4145/60; 4145/18, 4145/61, 
4147/2^4145/44, 4145/17, 4145/46, 4145/54, 4147/1, 4145/43, 4147/8, 4145/26, 4147/9, 4145/47, 
4145/50, 4145/35, 4145/32, 4145/29, 4145/77, 4145/91, 4226/21, 4226/22, 414
4145/56, 4145/30, 4145/64, 4145/73, 4145/65, 4145/49, 4145/15, 4145/63, 4145/67, 4147/10, 
4226/11, 4226/13, 4226/21, 4145/66, 4145/41 a 4145/69, 4145/80, 4145/81, 4145/84.
území  Bardejov, v severnej časti Bardejovských Kúpe
liečebným ústavom Ministerstva vnútra SR, po hrebe
Uvedeným dňom bolo začaté územné
 Mesto Bardejov, Mestský úrad v
č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a  zákona NR SR č. 416/2001 Z .z. o prechode niektorých pôsobnosti z
správy na obce a na vyššie územné celky v
stavebného zákona oznamuje zač

ústne konanie spojené s miestnym zis
Mestskom úrade v Bardejove, odd. ŽP, Radni
Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia o
Bardejove - oddelení  životného prostredia
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni
inak nebude na ne prihliadnuté. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak pod
zákona sa má za to, že s rozhodnutím o
súhlasia. 
V odvolacom konaní  sa neprihliada na
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli by
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupova
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý s
 
Toto oznámenie sa doručuje ú
stavebného zákona a musí byť vyvesené
.  Posledný deň tejto lehoty je d
sídle Mesta Bardejov 
 
 
                                                                        
                                                                  
 
 
Vyvesené dňa : ..........................                                                                   Zvesené d
 

Vedúci oddelenia : Ing. Slavomír Kmecík                                                                                    slavomir.kmecik@bardejov.sk
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                                                                                           V Bardejove d

                                                                        
V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N I E 

stavebnej uzávere a o nariadení ústneho konania
. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v

BARDEJOVSKÉ Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele, I
zastúpení: JUDr. Ing. Jaroslav Komora – predseda predstavenstva a.s. a Helena Ba

podal dňa   08.10.2021  návrh o vydanie územného rozhodnutia o
C KN č. 4117/3, 4145/13, 4117/4, 4117/6, 4145/45, 4145/74, 4145/75, 

4145/22,4145/21, 4145/24, 4147/5, 4145/20, 4147/4, 4145/19, 4145/60; 4145/18, 4145/61, 
4147/2^4145/44, 4145/17, 4145/46, 4145/54, 4147/1, 4145/43, 4147/8, 4145/26, 4147/9, 4145/47, 
4145/50, 4145/35, 4145/32, 4145/29, 4145/77, 4145/91, 4226/21, 4226/22, 414
4145/56, 4145/30, 4145/64, 4145/73, 4145/65, 4145/49, 4145/15, 4145/63, 4145/67, 4147/10, 
4226/11, 4226/13, 4226/21, 4145/66, 4145/41 a 4145/69, 4145/80, 4145/81, 4145/84.

časti Bardejovských Kúpeľov, medzi jazierkom „Dobrý les“ a
ebným ústavom Ministerstva vnútra SR, po hrebeň Ostrej hôrky. 

územné konanie.  
Mestský úrad v Bardejove, ako príslušný stavebný úrad pod

zemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
č. 416/2001 Z .z. o prechode niektorých pôsobnosti z

správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v súlade 
oznamuje začatie konania a 

nariaďuje   
miestnym zisťovaním na deň  26.04.2022 o 10.00 hodine 

Bardejove, odd. ŽP, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere  možno nahliadnu

oddelení  životného prostredia č.dv.17 a pri ústnom konaní. 
astníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného 
rozhodnutím o stavebnej uzávere z hľadiska ich sledovaných záujmov 

odvolacom konaní  sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
čenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

astník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s 
astníka konania, ktorý sa nechá na konaní zastupovať.

čuje účastníkom konania verejnou vyhláškou pod
stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradných tabuliach  Mesta Bardejov

 tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní aj na webovom 

                                                                                                     MUDr. Boris Hanuš
                                                                                                             primátor mesta

a : ..........................                                                                   Zvesené dňa : ...

 

slavomir.kmecik@bardejov.sk               
: 2020622923                   www.bardejov.sk 

Bardejove dňa  24.03.2022 

                                  

nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 
. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení 

Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele, IČO: 36 168 301 
Helena Bačová – člen 

územného rozhodnutia o stavebnej 
. 4117/3, 4145/13, 4117/4, 4117/6, 4145/45, 4145/74, 4145/75, 

4145/22,4145/21, 4145/24, 4147/5, 4145/20, 4147/4, 4145/19, 4145/60; 4145/18, 4145/61, 
4147/2^4145/44, 4145/17, 4145/46, 4145/54, 4147/1, 4145/43, 4147/8, 4145/26, 4147/9, 4145/47, 
4145/50, 4145/35, 4145/32, 4145/29, 4145/77, 4145/91, 4226/21, 4226/22, 4145/16, 4145/55, 
4145/56, 4145/30, 4145/64, 4145/73, 4145/65, 4145/49, 4145/15, 4145/63, 4145/67, 4147/10, 
4226/11, 4226/13, 4226/21, 4145/66, 4145/41 a 4145/69, 4145/80, 4145/81, 4145/84.v katastrálnom 

, medzi jazierkom „Dobrý les“ a Kúpeľno – 

, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 
zemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

. 416/2001 Z .z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej 
v súlade s § 36 ods. 4 

.2022 o 10.00 hodine so stretnutím na 
. 16, 085 01 Bardejov. 

stavebnej uzávere  možno nahliadnuť na MsÚ v 

 najneskôr pri ústnom konaní, 

a § 36 ods. 3 stavebného 
adiska ich sledovaných záujmov 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s 
a nechá na konaní zastupovať. 

podľa § 36 ods. 4  
Mesta Bardejov po dobu 15 dní 

asne zverejní aj na webovom 

MUDr. Boris Hanuščak 
primátor mesta 

a : ..................................... 


