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V e c :  Upovedomenie o podaní odvolania a zvolanie doplňujúceho ústneho  konania       

v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

V zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomujeme 

ako účastníkov konania, že proti vydanému rozhodnutiu o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s 

kolaudačným konaním na parcele registra číslo CKN parcelné číslo 4886/346, 4886/347, 4886/123, 4886/345 v 

katastrálnom území  Bardejov pod číslom ŽP 2018/02167 zo dňa 31.1.2018 pre navrhovateľa (stavebníka) 

ALIANS s.r.o., IČO 48331899,  Hertník 335, 086 42 HERTNÍK, bolo v zákonnej lehote podané odvolanie 

účastníkom konania  Ing. Máriou Ferkovou, Ťačevská 1593/27, 085 01  Bardejov. 

Odvolanie bolo doručené v zákonnej lehote na Mesto Bardejov dňa 7.3.2018.  

S obsahom tohto odvolania sa môžete podrobnejšie oboznámiť na Mestskom úrade v Bardejove, 

oddelení životného prostredia. 

K tomuto odvolaniu sa môžete vyjadriť do 29.3.2018 (vrátane). 

Po uplynutí uvedenej lehoty, ak sa dotknutí účastníci konania, resp. spoluvlastníci dotknutých 

pozemkov nedohodnú, bude celý spisový materiál predložený na prešetrenie druhostupňovému orgánu t.j. 

Okresnému úradu Bardejov. 

 

 

 
 

                                                                                                                          MUDr. Boris  H A N U Š Č A K 

                                                                                                                                        primátor mesta 

                                                                              
 

 

 

 

 
V e r e j n á  v y h l á š k a 

 Táto písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15  dni  na úradnej tabuli Mesta 

Bardejov.  Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň sa táto písomnosť zverejňuje aj na stránke 

Mesta Bardejov  www.bardejov.sk  (priečinok Oznámenia o stavebných konaniach).  

 
 

Vyvesené dňa : 9.3.2018                                                           Zvesené dňa : ..................... 

http://www.bardejov.sk/

