MESTO H A N D L O V Á
Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7
__________________________________________________________________________________
číslo: SÚ 2018/1217/4833-1
Handlová, 07.08.2018
vybavuje : Horváthová

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Vyvesená dňa :
Zvesená dňa :

____________________
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

OZNÁMENIE
o zahájení správneho konania o odstránení stavby a posúdenie dodatočného povolenia stavby.
Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), na základe žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia zo dňa 19.07.2018 a návrhu
na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 19.07.2018 č.j. SÚ 2018/12218/4832 zahajuje podľa §
18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny poriadok )
v spojení s § 88a ods.1 stavebného zákona správne konanie o odstránení stavby s možnosťou
dodatočného povolenia stavby : „ Rekreačná chata p.č. 36, Nová Lehota “ na pozemku KN – C
parc.č. 36/2 v k.ú. Nová Lehota stavebníkov : Viliama Čeryho a Márie Čeryovej, adresa : 971 01
Prievidza, Ľ. Ondrejova 9/2.
Podľa § 88a v spojení primerane s § 61 stavebného zákona Vás vyrozumievame o začatí správneho
konania o odstránení stavby s posúdením dodatočného povolenia stavby a súčasne nariaďujeme ústne
pojednávanie a miestne zisťovanie na deň
11.09.2018 o 10,00 hod.
so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 11.
V konaní bude preskúmaná možnosť dodatočnej legalizácie stavby na základe žiadosti
o vydanie dodatočného stavebného povolenia.
Zároveň podľa § 88a ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov stavebný úrad
vyzýva žiadateľa o predloženie dokladu, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť pred dňom ústneho
pojednávania a pri ňom na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (
predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-16,00 hod., piatok. 7,00-14,00 hod. ).
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Mgr. Mária DÁNYIOVÁ
vedúca odd. Spoločného obecného úradu
poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010
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Z dôvodu neznámych vlastníkov susedných pozemkov sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
podľa § 61 ods. 4/ stavebného zákona. Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 26 ods. 2 zákona č.
71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na oznamovacej tabuli
mesta Handlová, www stránke mesta a verejne prístupnej oznamovacej tabuli stavebného úradu.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obdržia :
1/ Viliam Čery, Prievidza, Ľ. Ondrejova 9/2
2/ Mária Čeryová, Prievidza, Ľ. Ondrejova 9/2
3/ Mesto Handlová, primátor mesta
4/ Vladislav Chlpek – DAVPROJEKT, Bojnice, Moyzesova 1054/1
5/ Alfréd Laluha, EL – PROJEKT, s.r.o., Prievidza, Pod Hrádkom 27A
6/ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina
7/ StVPS, a.s. Banská Bystrica
8/ SPP-D, a.s. Bratislava
9/ Slovak Telekom, a.s. Žilina
10/ Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie
11/ MsÚ Handlová, odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy
12/ Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor
13/ Irena Novotná, Žiar nad Hronom, Sládkovičova 482/5
14/ Božena Gaalová, 604 37 Frankfurt nad Mohanom, Seulbergerstrasse 32, SRN
15/ Vladimír Králik, Kremnica, Bystrická 442/13
16/ Robert Rozenberg, Handlová, Nová Lehota 105
17/ Miroslav Rozenberg, Handlová, Nová Lehota 55
18/ Slovenský pozemkový fond Bratislava
19/ verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania, neznámym vlastníkom susedných pozemkov
20/ a/a

adresa : 972 51 Handlová, Nám. baníkov č. 7

e-mail: socu@handlova.sk

telefón : 046 5477 475

fax : 046 5425614
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