MESTO H A N D L O V Á
Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7
číslo: SÚ 2019/672/1625-1
vybavuje : Horváthová

Handlová, 11.03.2019

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Vyvesená dňa :
Zvesená dňa :

____________________
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

OZNÁMENIE
o zahájení správneho konania o odstránení stavby s posúdením 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 výsledku výkonu štátneho stavebného dohľadu zo dňa 19.02.2019 konaného na
základe písomného podnetu vo veci realizácie stavebných úprav bytu a žiadosti o vydanie
dodatočného stavebného povolenia podanej dňa 25.02.2019 a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny poriadok ) v spojení s § 88 ods. 1 písm. b/
a stavby § 88a ods.1 stavebného zákona z a h a j u j e správne konanie o odstránení stavby
s možnosťou dodatočného povolenia zmeny stavby : „ Stavebné úpravy bytu ‟ bytu č. 1 v bytovom
dome č. súp. 235 na ul. ČSA č. 4 na pozemku parc.č. 2333/1 v k.ú. Handlová stavebníka :
Eurocentrum Cafe, s.r.o., adresa : 972 31 Jalovec, Mlynská 557/29.
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
12.04.2019 o 9.00 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. ).
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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

Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania 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/ Eurocentrum Cafe, s.r.o., Jalovec, Mlynská 557/29
2/ Mesto Handlová, primátorka mesta
3/ Ing. Stanislav Oboňa, OBOŇA – STATIK, Prievidza, Priemyselná č. 12
4/ SPP-D, a.s. Bratislava
5/ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina
6/ StVPS, a.s. Banská Bystrica
7/ Slovak Telekom, a.s. Žilina
8 MsBP Handlová, s.r.o.
9/ MsÚ Handlová, odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy
10/ verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania, vlastníkom bytov a nebytových priestorov
ul. ČSA 2- 10, podľa výpisu z LV č. 3202
11/ 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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