MESTO H A N D L O V Á
Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7
__________________________________________________________________________________
číslo: SÚ 2016/1313/8574/2017-1
Handlová, 11.01.2017
vybavuje : Horváthová

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Vyvesená dňa :
Zvesená dňa :

____________________
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
a miestnemu zisťovaniu.
Navrhovateľ : Michal Kruppa, adresa : 972 51 Handlová, Okružná 41/7 podal dňa 16.12.2016
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy bytu " v byte č. 4
v bytovom dome č. súp. 1761 na ulici Morovnianska cesta č. 54 na pozemku parcelné číslo 1436/229
v k.ú. Handlová.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
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“) v súlade s ust. § 80 ods.1 stavebného zákona oznamuje zahájenie kolaudačného konania
verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie a miestne
zisťovanie
na deň 14.02.2017 o 13,30 hod.
so stretnutím na : mieste stavby, Handlová, Morovnianska cesta 54/4.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom
obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, č.dverí 11 ( predovšetkým v dni pondelok, streda
od 8,00 - 16,00 hod., piatok 7,00-14,00 hod.) , prípadne pri ústnom pojednávaní.
K ústnemu pojednávaniu stavebník pripraví :
1/ Dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
2/ Stavebný denník.
3/ Doklady o výsledku predpísaných skúšok potrebných k plynulému užívaniu stavby.
4/ Certifikáty, atesty použitých materiálov a zabudovaných zariadení na stavbe.
5/ Doklad o naložení so stavebnou suťou.
Účastníci konania a dotknuté orgány v súlade s § 80 ods. 2 zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov môžu svoje námietky, stanoviská a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak
nebudú vzaté do úvahy.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov 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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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 71/67 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ správny poriadok “ ). Verejná vyhláška
bude vyvesená podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na verejne prístupnej úradnej
tabuli mesta Handlová, Spoločného obecného úradu v Handlovej a webovej stránke. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Obdržia :
1/ Michal Kruppa, Handlová, Okružná 41/7
2/ Mesto Handlová, primátor mesta
3/ Ing. Stanislav Oboňa, OBOŇA – STATIK, Prievidza, Priemyselná 12
4/ Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, Stavbárov č. 6
5/ MsÚ Handlová, odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy
6/ ABC trade, spol.s.r.o. Handlová, Školská č. 19
7/ SSE-D, a.s. Žilina
8/ StVPS, a.s Banská Bystrica
9/ SPP-D, a.s. Bratislava
10/ verejnou vyhláškou vlastníci bytov a nebytových priestorov ul. Morovnianska cesta č.
52-54-56-58-60, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4816
11/ a/a

adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7

tel : 046 5477 475

fax : 046/ 5425614

e-mail: socu@handlova.sk
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