OBEC RÁZTOČNO
Spoločný obecný úrad v Handlovej, Námestie baníkov č.7
_______________________________________________________________________________________
číslo: SÚ 2018/323-1
Handlová, 09.04.2018
Vybavuje: Mgr. Dányiová

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvanie na ústne
pojednávanie a miestne šetrenie.
Žiadateľ: Mesto Handlová, zastúpené primátorom mesta Ing. Rudolfom Podobom, adresa: 972
51 Handlová, Námestie baníkov č.7, podal dňa: 09.04.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť
o vydanie stavebného povolenia zmeny stavby: Kúpalisko Handlová, umiestnenej na pozemkoch parcelné
číslo: C-KN 1862/4, 1862/5, 1862/12, 1862/13, 1862/22, 1862/21, 1879/1, 1879/2, v k.ú. Handlová.
Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia pôvodného letného kúpaliska, revitalizácia
krytej plavárne s využitím zdroja geotermálnej vody na Poštovej ul. v Handlovej. Účelom výstavby je
vytvoriť súdobé architektonické dielo a vytvoriť ním zázemie rekreačného a športového vyžitia okolia
mesta, čím sa naplní funkcia pôvodného rekreačného areálu. Stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia krytej plavárne
SO 02 Letné kúpalisko
SO 03 Vstupný objekt kúpaliska
SO 04 Spevnené plochy a oplotenie
Predmetná stavba je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová, schváleným mestským
zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Handlová,
schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť územného
pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 04.03.2013, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008. Spojené územné a stavebné konanie stavený úrad vykoná podľa § 39a ods.
2 písm. a),d) stavebného zákona.
Obec Ráztočno, 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 určená Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby
a bytovej politiky listom č. OÚ-TN-OVBP2-2018/6118-2/Ma zo dňa 09.02.2018 podľa § 119 ods. 3 zákona
č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov k vydaniu
rozhodnutia oznamuje začatie stavebného konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania. Súčasne stavebný úrad podľa § 39a, ods.4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona
nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym šetrením, ktoré sa bude konať dňa
04.05.2018 o 10,00 hod.
so stretnutím na: Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, číslo dverí 10.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Mestský úrad
Handlová, číslo 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 v stanovenej lehote, 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.
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Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí 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.

Ivan ŠKRTEĽ
starosta obce Ráztočno

Obdržia:
1/ Mesto Handlová, primátor mesta Ing. Rudolf Podoba
2/ Obec Ráztočno, starosta obce Ivan Škrteľ
3/ RK-STUDIO, s.r.o. 974 05 Banská Bystrica, Podháj 22
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/ DIGI SLOVAKIA s.r.o., prevádzka Handlová, Nám.baníkov č.20
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/Stredoslovenská distribučná, 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/Handlovská energetika, s.r.o. 972 51 Handlová, Štrajková 1
17/KMET Handlová, s.r.o., 972 51 Handlová, Potočná 22
18/MsÚ oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP Handlová
19/MsÚ odd. reg. rozvoja, Handlová
20/FIN.M.O.S, a.s., 831 05 Bratislava, Pekná cesta 19
21/Lesy SR š.p., 971 53 Prievidza, G.Švéniho 7
22/Lesy SR, š.p. 975 66 Banská Bystrica, Námestie SNP 8
23/Mgr. Ivana Hromádková, 972 51 Handlová, Školská 16
24/Stredná odborná škola, 972 51 Handlová, Lipová 8
25/SVP š.p. Povodie Váhu 921 80 Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3
26/Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, Mariánska ul.č. 6
27/ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza
28/Ing. arch. Roman Kerner, RK-STUDIO, s.r.o. 974 05 Banská Bystrica, Podháj 22
29/MsÚ odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti
30/a/a

_______________________________________________________________________________________
adresa : 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7

e-mail: socu@handlova.sk

tel : 046 5477475
fax: 0465192534
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