
Číslo sp.:  ŽP 2169/2021                                                                                     
 
 

V

o začatí územného konania  pod
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v

      Dňa    14.7.2021   podal navrhovate
IČO 35763469  v. z. S com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, I
vydanie   územného   rozhodnutia  o 
prekládka“ – líniová stavba     po pozemkoch parc.  
stavba  v katastrálnom  území Dlhá Lúka
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
 Mesto Bardejov - Mestský úrad v
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
36 ods. 4 stavebného zákona  v znení neskorších predpisov oznamuje 
 

 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni
v termíne do 10.9.2021, inak nebude na ne prihliadnuté.
Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnu
životného prostredia a pri ústnom konaní.
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 so stavbou z h
V odvolacom konaní  sa neprihliada na námietk
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli by
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupova
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta (obce) a
71/1967 Zb. o správnom konaní. Posledný de
 
 
 
     
                                                                                                  
 
 
Vyvesené dňa :    …………………….                 Zvesené d
 
 
 
___________________________________________________________________________
Vybavuje: Mária Hudačinová                           Podpis:                                                  

054/4862162                                I

                                                                             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 
atí územného konania  podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/197Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
 
 

podal navrhovateľ  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, IČO 50630725 

vydanie   územného   rozhodnutia  o  umiestnení   stavby „FTTH_BJ_ IBV_Piesky_
po pozemkoch parc.  č. E KN 1051, C KN 1150/54, ....

Dlhá Lúka. 
čaté územné konanie. 
Mestský úrad v Bardejove v súlade s ustanovením § 117 zákona 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 
znení neskorších predpisov oznamuje  

 začatie územného konania. 

dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatni
nebude na ne prihliadnuté. 

Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Bardejove 
životného prostredia a pri ústnom konaní. 

astníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom ko

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného 
zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ich sledovaných záujmov súhlasia. 

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

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

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4  stavebného zákona a musí by
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta (obce) a doručuje sa v súlade s §26 zákona 

správnom konaní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

    Ing. Slavomír Kmecik
                                                                                                  vedúci oddelenia

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

___________________________________________________________________________
inová                           Podpis:                                                  maria.hudacinova@bar

054/4862162                                IČO: 00321842               DIČ: 2020622923                   www.bardejov.sk

 
V Bardejove dňa  12.8.2021 

o územnom plánovaní a 
znení neskorších predpisov. 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
ČO 50630725   návrh   na   

IBV_Piesky_Dlhá Lúka - 
, C KN 1150/54, ....  -  líniová 

Bardejove v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 50/1976 
znení neskorších predpisov a § 

dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr 

 na MsÚ v Bardejove - oddelení  

ť najneskôr pri ústnom konaní, 

ľa § 36 ods. 3 stavebného 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

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

a § 36 ods. 4  stavebného zákona a musí byť 
súlade s §26 zákona č. 
čenia. 

Ing. Slavomír Kmecik 
vedúci oddelenia 

a :   …………………………… 

___________________________________________________________________________ 
maria.hudacinova@bardejov.sk 

: 2020622923                   www.bardejov.sk 


