
O b e c     K r á s n a   L ú k a 
Obecný úrad Krásna Lúka č. 138, 082 73 

________________________________________________________________________________
Č.j. KL – 2023/26-OcÚ/89-SOcÚ/FM                                              V Bajerovciach, dňa 02.03.2023  
 
Vybavuje: Ing. Filipová 
�051/4881172 
 
 
Vec: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho 
pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

 
 

V e r e j n á  v y h l á š k a 
 
 

       Navrhovateľ Obec Bajerovce, Obecný úrad č. 114, 082 73 Šarišské Dravce , v z. ŠF&EÚ 
Aktivity, s.r.o., Štúrova 13, 064 01 Stará Ľubovňa, podal dňa 09.02.2023 návrh na umiestnenie 
líniovej stavby „Cyklotrasa Bajerovce – Vislanka“, stavebný objekt: „SO 01 Cyklotrasa 
Bajerovce, SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu, SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu“, 
na pozemkoch v katastrálnom území Bajerovce (čísla parciel uvedené v prílohe).   

 
Záujmom investora bolo spracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu pre územné konanie 

pre cyklotrasu Bajerovce – Vislanka, ktorá sa bude nachádzať na území Prešovského kraja,  v 
okrese Sabinov v katastrálnom území Bajerovce s ukončením na hranici katastrálneho územia 
Vislanka v okrese Stará Ľubovňa. Navrhovaná cyklotrasa bude súčasťou siete ktorá prepája 
cyklotrasy EuroVelo 11 s cyklotrasou okruhu spájajúcej kúpeľné mestá a  doliny Popradu časť 
ČERVENÝ KLÁŠTOR – ČIRČ ŠTÁTNA HRANICA. Cyklotrasa je uvažovaná v dĺžke cca 3,1 km 
v šírkovom usporiadaní 3,0 m využívajúca časti jestvujúcich poľných ciest.. Územie je prevažne 
mierne svažité. Súčasťou cyklotrasy je rekonštrukcia a využitie dvoch jestvujúcich mostných 
objektov (v dĺžke každého do 10 m) v časti obce Bajerovce.  
 
Zhodnotenie územia:  
Nadmorská výška: 640-570 m n. m.  
Geografická poloha: Bajerovce  

Projektovaná cyklotrasa sa nachádza v katastrálnom území obce Bajerovce so začiatkom v 
miestnej časti obce s ukončením na hranici k.ú. Vislanka. Územie je mierne svažité.. Z 
geologického hľadiska je územie v mieste trasy budované jestvujúcim terénom tvoreným trávnatým 
porastom s jestvujúcou poľnou cestou s nespevneným povrchom. 

Cyklotrasa v celkovej dĺžke 3111,62 m je navrhovaná s asfaltovým povrchom v zmysle 
platných STN. Začiatok je situovaný v obci Bajerovce s ukončením na hranici k. ú. Vislanka. 
Šírkové usporiadanie bolo odvodené v zmysle platnej technickej normy, požiadavkou investora 
a predmetných parciel.  

 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 
� 051/4881172                                            Internet:                                                           E-Mail: 
FAX - 051/4881170                                                                                                               marta.filipova@lipany.sk  



strana č.2 oznámenia č. KL – 2023/26-OcÚ/89-SOcÚ/FM 
 
 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 Obec Krásna Lúka ako príslušný stavebný úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním na deň 

 

       12.04.2023   o   09.00 hod. 
 

 
so stretnutím na Obecnom úrade v Bajerovciach. 
 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri 
ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány. 
 

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej 
alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z 
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 
 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 
predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 
zastupovať. 

 
Navrhovateľ ku konaniu doloží tieto doklady: 
− vyjadrenia dotknutých orgánov - Okresný úrad Prešov, odbor pozemkový a lesný, Slovenský 

vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o 
životné prostredie.  
 

 
 
                              Marko Osif 
                                                                                                          starosta obce 
 
 
  
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 36 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli a súčasne na webovom sídle obce Bajerovce a Krásna Lúka. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
                                                   
                                                                                               

Vyvesené dňa .......................          Doručené dňa ..............                    Zvesené dňa …................. 

 

 

.................................................................................... 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
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Doručí sa: 
Účastníkom konania - vlastníkom parciel pod stavbou a vlastníkom susedných parciel dotknutých 
stavbou sa doručuje oznámenie formou verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého počtu účastníkov 
konania vyvesením na úradnej tabuli príslušnej obce a správneho orgánu. 
 
Dotknuté orgány a organizácie: 
1. Obec Bajerovce, OcÚ Bajerovce 114, 082 73 
2. Obec Bajerovce – na vyvesenie 
3. Obec Krásna Lúka, Obecný úrad Krásna Lúka č. 138, 082 73 
4. Obec Krásna Lúka – na vyvesenie 
5.  v z. ŠF&EÚ Aktivity, s.r.o., Štúrova 13, 064 01 Stará Ľubovňa 
6. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
7. Okresný úrad Sabinov , odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ŠSOO, ŠSOPaK, ŠSOH,  
Námestie mieru 85, 083 01 Sabinov 
8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
10. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov 
11. VVS, a.s., Komenského 50, 040 01 Košice 
12. VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice 
13. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
14. projekt: Ing. Jozef Virostko, SAPAN s.r.o., Za vodou 1389/13, 064 01 Stará Ľubovňa 
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov 
16. Lesné a pozemkové družstvo Bajerovce, Bajerovce č. 114, 082 73 
17. BajerAgro, spol. s r. o. , Bajerovce  č. 135, 082 73 
18. pre spis 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


