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oddelenie životného prostredia 

Číslo sp. : ŽP 4123/2022                                                                                               V Bardejove dňa 11.07.2022                                                                                                                                                            
 

O Z N Á M E N I E   

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním 
 

(Verejná vyhláška) 
 

            Stavebník p. Ľuboš Kniš a Bc. Martina Knišová, Tročany 13,  086 41  Raslavice podal dňa 

10.06.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy v byte obytného 

domu“, byt č. 20, na 3 poschodí na pozemku parc. č. C KN 2070/3 na stavbe „Bytový dom“ so 

súpisným číslom 566, vedený na LV č. 8662 v  katastrálnom území Bardejov. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 Mesto Bardejov, Mestský úrad v Bardejove v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 50/1976 

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 orgánov štátnej správy na obce a 

na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v súlade s  § 61 stavebného zákona 
 

oznamuje začatie stavebného konania  
 

dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu 

ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 
 

                                                     16.08.2022  o  10.00 hodine 
 

so stretnutím na  mieste vstupnej chodby bytového domu na Komenského 27. 

Do podkladov pre vydanie povolenia možno nahliadnuť na MsÚ v Bardejove - oddelení  

životného prostredia, č. dv. 17, pred dňom ústneho konania a pri ústnom konaní. 

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

ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 

V rovnakej lehote 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 zastupovať, predloží jeho zástupca písomné 

plnomocenstvo s úradne overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa na konaní nechá zastupovať. 
 

Toto oznámenie sa v súlade § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom 

konania formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach 

a súčasne zverejnené na webovom sídle Mesta Bardejov. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 
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