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MESTO   HANDLOVÁ 
Spoločný obecný úrad v Handlovej, Námestie baníkov č.7 

_______________________________________________________________________________________ 

číslo: SÚ 2020/29092/2947-1                                                                                           Handlová, 09.12.2020 

Vybavuje: Mgr. Dányiová 
 

 

Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

 

 

______________________________ 

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním  líniovej stavby a pozvanie na 

ústne pojednávanie. 
 

         Žiadatelia: JUDr. Ján Bittner a Mária Bittnerová,    adresa: 972 51 Handlová, Železničiarska 

213/21, v zastúpení: Ing. Ivanou Ondrejičkovou, 972 27 Liešťany, Dobročná 352, podali dňa: 04.12.2020 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: "Rozšírenie distribučnej siete  a pripojovací 

plynovod", na pozemku  parcelné číslo reg.  C KN 4320/1, 4325/1, 81/4,  v  katastrálnom území Handlová. 

Predmetom stavebného povolenia je  STL plynárenské zariadenie pripojené na existujúci plynovod STL PE 

DN 160 pomocou elektrotvarovky SA 160/63, samotný distribučný plynovod D5O z materiálu PE 100 SDR 

17,6 v dĺžke 40,00 m, pripojovací plynovod z potrubia PE 100 SDR 11, dimenzie D32 v dĺžke 1,00 m. 

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 oznamuje začatie  stavebného konania spojeného 

s územným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.  Súčasne stavebný úrad  podľa § 

39a  ods.4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym šetrením, ktoré sa 

bude konať dňa   

    

21.01.2021 o 9,00 hod. 

 so stretnutím na: Mestskom úrade v Handlovej, číslo dverí 10 (stavebný úrad), s maximálnym 

dôrazom na   prijaté protiepidemiologické opatrenia na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia 

ochorenia vírusom COVID-19. 

 

Do podkladov  rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade:  

Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov č. 7, číslo dverí 10, (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00 

– 16,00 hod., piatok 8,00-14,00 hod. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr 

v stanovenej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. 

V súvislosti s prijatými protiepidemiologickými opatreniami s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí 

a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19,  stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí 

chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle tel. 046 5477475, 

prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: maria.danyiova@handlova.sk. 

          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. 

       Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí spojeného územného a  stavebného konania, 

neoznámil v určenej lehote alebo predĺženej lehote (na požiadanie) svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,  
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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/   JUDr. Ján Bittner , 972 51 Handlová, Železničiarska 213/21 

2/   Mária Bittnerová,    972 51 Handlová, Železničiarska 213/21 

3/   Ing. Ivana Ondrejičková, 972 27 Liešťany, Dobročná 352 

4/   Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

5/   MsÚ odd. výstavby, ÚP dopravy a OŽP Handlová 

6/   PCHE montáže, 971 01 Prievidza, Moštenická 4   

7/   Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsb. vyznania, Zemianske Kostoľany,  

      971 01 Prievidza, Nedožerská cesta 163/4 

8/   Andrea Ivaničová, 972 51 Handlová, Železničiarska 25 

9/   Emília Morháčová, 972 51 Handlová, Železničiarska 23 

 

 

Dotknuté orgány el. poštou: 

10/  Stredoslovenská distribučná, , a.s. 010 47 Žilina, pri Rajčianke 2927/8 

11/  StVPS, a.s., 974 01  Banská Bystrica, Partizánska 5 

12/  SPP - D, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

13/  FIN.M.O.S., a.s. 831 05  Bratislava, Pekná cesta 19 

14/  Michlovský, s.r.o. Piešťany, 921 80 Piešťany,  Letná 9 

15/  Okresný úrad Prievidza, odbor SZP, OPaK, 971 01 Prievidza G.Švéniho  3H 

16/  Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A  

17/  Slovak Telekom, a.s. 010 08 Žilina, Poštová 1 

18/  ŽSR Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, 813 61 Bratislava, Klemensova 8 

19/  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia žel. dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava 

20/  ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, 917 02 Trnava 2,  

       Bratislavská 6/E 

21/  PZ SR ODI  971 66 Prievidza, Košovská  cesta 14 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Spoločného obecného úradu v Handlovej, web stránke 

mesta Handlová a verejne prístupnej tabuli  mesta Handlová.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, 

Námestie baníkov č.7, číslo dverí 10. 

 

 

  

 
adresa: 972 51  Handlová, Námestie baníkov č.7                                    e-mail: socu@handlova.sk                                                   tel: 046 5477475       
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