MESTO H A N D L O V Á
Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7.
_______________________________________________________________________________________
číslo: SÚ 2017/5679/1044-1
Handlová, 08.08.2017
Vybavuje : Mgr. Dányiová
Vyvesené dňa :
Zvesené dňa :

___________________
pečiatka a podpis zodpovednej osoby

OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného a stavebného konania líniovej stavby a pozvanie na ústne
pojednávanie.
Žiadateľ : Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou,
adresa: Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14, v zastúpení : Ing. Vladimír
Plintovič – „V“ PROJEKT, 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18, podal dňa : 02.08.2017 na
Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovú stavbu: „Prievidza
– Prekládka VNV č. 260 úsek 14 a č. 295 úsek 163 “, na pozemku parcelné číslo reg. C KN: 7082/37,
7082/38, 3529/2, 3546/1, 7082/39, E KN 4237/1,2, 4205/3, 4204/1, 4203/3, 4207, 4208/401, 4016/2, 4000,
3998, 3999/2, 2949, 3954, 3955/1, 4027/1, 4025, 4026, 4024/3, 4028/1, 4027/3, 3996, 3994, 3993,
v katastrálnom území Prievidza.
Predmetom stavebného povolenia je líniová energetická stavba, ktorá rieši požiadavky na prípravu územia
pre výstavbu cintorína a krematória v Prievidzi, pozostáva z prekládky 22 kV linky.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie v zmysle § 39a ods.4 zák. č.
50/76 Zb. v znení nesk. predpisov, nakoľko sa jedná o stavbu realizovanú vo verejnom záujme v zmysle
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
Mesto Handlová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 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, určené Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej
politiky Trenčín, listom číslo OU-TN-OVBP2-2017/7462-2/Ma, zo dňa 03.03.2017, k vydaniu stavebného
povolenia podľa § 119 ods.3 v spojení § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, v
súlade s ust. § 36 ods.4 a § 61 ods.4 zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie
spojeného územného a stavebného konania líniovej stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom
konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
šetrením
na deň : 19.09.2017 o 9,00 hod.
so stretnutím na : Mestskom úrade v Handlovej, číslo dverí 10.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho rokovania na tunajšom
stavebnom úrade: Handlová., Námestie baníkov č.7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni pondelok a streda
8,00-16,00 hod., piatok 7,00 – 14,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť
najneskôr pri tomto konaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky, ktoré
boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, alebo
územného projektu zóny sa neprihliada.
Podľa § 42 ods.4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného a stavebného konania ,neoznámil v
určenej lehote, alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc.

Mgr. Mária D Á N Y I O V Á
vedúca odd. Spoločného obecného úradu
poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010

Obdržia :
1/ Mesto Prievidza, primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková
2/ Ing. Vladimír Plintovič – „V“ PROJEKT, 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18
3/ Mestský úrad Prievidza, odd. výstavby
4/ Okresný úrad Prievidza, odbor SOZP – ŠVS, OPaK, ŠSOH , ŠSOO, posudz. vplyvov na ŽP
5/ Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežková 2
6/ RÚ verejného zdravotníctva 972 02 Bojnice, Nemocničná 8
7/ OR HaZZ 971 01 Prievidza, Vápenická ul. 4
8/ Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková č. 36
9/ Slovak Telekom, a.s. 010 04 Žilina, Poštová 1
10/SPP- D a.s., 825 19 Bratislava, Mlynské Nivy 44/ b
11/StVPS, a.s., 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 5
12/SSE - D, a.s. , 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
13/Michlovský s.r.o. 921 80 Piešťany, Letná 9
14/MO SR Agentúra správy majetku, 974 01 Banská Bystrica, ČSA 7
15/Krajský pamiatkový úrad, pracovisko 971 01 Prievidza, Nová ul. č. 2
16/SVP Správa povodia hornej Nitry, 955 5 7 Topoľčany, Škultétyho 9
17/Lesy SR š.p., 971 53 Prievidza, G.Švéniho 7
18/Lesy SR, š.p. 975 66 Banská Bystrica, Námestie SNP 8
19/SVP š.p. Povodie Váhu 921 80 Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3
20/UPC broadband Slovakia, s.r.o., 850 00 Bratislava, Ševčenkova 36, P.O. BOX 216
21/ENERGOTEL, a.s. 821 08 Bratislava, Miletičova 7
22/Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, 974 86 Banská Bystrica, ul.9.mája č.1
23/Okresný úrad odbor cestnej dopravy, 971 01 Prievidza, Medzibriežkova 2
24/Okresný úrad odbor pozemkový a lesný, 971 01 Prievidza, Mariánska 6
25/O2 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
26/Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja, SR Sekcia železničnej dopravy a dráh,
Dráhový stavebný úrad, 810 05 Bratislava, Námestie slobody 6
27/ŽSR Generálne riaditeľstvo, 813 61 Bratislava 1, Klemensova 8
28/Mesto Handlová, primátor mesta
29/známym aj neznámym vlastníkom pozemkov verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania bude oznámené vyvesením verejnou
vyhláškou na oznamovacej tabuli mesta Handlová, mesta Prievidza, stavebného úradu, web stránke mesta
Handlová a Prievidza a v mieste obvyklým, v lehote podľa § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, z dôvodu líniovej stavby.
_______________________________________________________________________________________
adresa : 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7

e-mail: socu@ handlova.sk

tel : 046 5477475

fax: 046 5425614
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