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M E S T O     H A N D L O V Á 

____________________________________________________________________ 

č.j. SÚ 2016/5339/909- 6/2021/189-1                                                                         Handlová,  01.06.2021 

Vybavuje: Mgr. Dányiová 

 

 

 

Vec 

HUTIRA Slovakia, s.r.o., ul. 29.augusta 92,  972 51 Handlová, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

zmeny stavby: Termochemické spracovanie pneumatík ", na pozemkoch  parcelné číslo  reg. C KN  4885/6, 

4885/4, 4885/3, 4885/2, 4885/19, 4885/20, 4885/21, 4885/26, 4885/27, v  katastrálnom území Handlová 

- zastavenie  územného konania. 

 

 

 

Navrhovateľ: HUTIRA Slovakia, s.r.o., adresa: 972 51 Handlová, ul.29.augusta 92,  podal  dňa: 

03.08.2016,  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení  zmeny stavby: " Termochemické spracovanie 

pneumatík ", na pozemkoch  parcelné číslo  reg. C KN  4885/6, 4885/4, 4885/3, 4885/2, 4885/19, 4885/20, 

4885/21, 4885/26, 4885/27, v  katastrálnom území Handlová, v súlade s  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Predmetom  návrhu na umiestnenie stavby je 

prevádzka novej technológie na spracovávanie pneumatík, resp. gumovej drte, v areáli HUTIRA Slovakia 

s.r.o. na ul. Žiarskej v Handlovej. Predmetná činnosť bola posudzovaná Ministerstvom životného prostredia 

SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie so Záverečným stanoviskom 

číslo 2234/2016-3.4/vt vydanom  dňa 11.02.2016, s odsúhlasením podľa realizačného Variantu 1. Uvedeným 

dňom bolo začaté  územné  konanie  o umiestnení stavby. 

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,  podľa § 35 ods.(3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a  § 30 ods.(1) písm.b/ 

zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v platnom znení územné  konanie  o umiestnení stavby   

„Termochemické spracovanie pneumatík“ navrhovateľa: HUTIRA Slovakia, s.r.o., adresa: 972 51 Handlová, 

ul.29.augusta 92  zastavuje. 

 

 

ODÔVODNENIE: 
 

Navrhovateľ:  HUTIRA Slovakia, s.r.o. adresa: 972 51 Handlová, ul.29.augusta 92, (ďalej 

Navrhovateľ),   podal  dňa: 03.08.2016,  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení  zmeny stavby: " 

Termochemické spracovanie pneumatík ", (ďalej predmetná stavba),  na pozemkoch  parcelné číslo  reg. C 

KN  4885/6, 4885/4, 4885/3, 4885/2, 4885/19, 4885/20, 4885/21, 4885/26, 4885/27, v  katastrálnom území 

Handlová, v súlade s  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   

Predmetom návrhu na umiestnenie zmeny stavby je prevádzka novej technológie na spracovávanie 

pneumatík, resp. gumovej drte, v areáli HUTIRA Slovakia s.r.o. na ul. Žiarskej v Handlovej, v jestvujúcich 

objektoch. Predmetná činnosť bola posudzovaná Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s vydaným Záverečným stanoviskom číslo 

2234/2016-3.4/vt vydanom  dňa 11.02.2016, s odsúhlasením podľa realizačného Variantu 1. Na základe 

výsledkov environmentálneho hodnotenia, pripomienok a stanovísk doručených v priebehu procesu 

posudzovania, verejného prerokovania záverov odborného posudku, dňa 11.02.2016 Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie, kde súhlasilo s realizáciou navrhovanej činnosti 
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„Zhodnocovanie odpadového materiálu tepelnými postupmi“ v k.ú. Handlová, lokalita Východná šachta. 

Predložená správa o hodnotení ani písomné stanoviská doručené k správe o hodnotení nepreukázali 

skutočnosti, ktoré by znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia 

životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali realizáciu navrhovanej činnosti. 

Všetky doručené stanoviská boli súhlasné, väčšina doručených stanovísk bola bez pripomienok, niektoré 

stanoviská boli s podmienkami, ktoré sa týkali najmä rešpektovania záverov emisno-technologickej štúdie 

a imisno-prenosového posúdenia stavby, dodržania technických a organizačných opatrení na elimináciu 

nepriaznivého vplyvu na životné prostredie a dodržania platnej legislatívy. Odporučenie realizácie 

navrhovanej činnosti bolo odôvodnené nasledovnými skutočnosťami: 

-Využitie existujúceho priemyselného areálu vo vlastníctve spoločnosti Hutira Slovakia s.r.o. 

-Zhodnocovanie odpadu v súlade so stratégiou odpadového hospodárstva SR. 

-Znižovanie skleníkových plynov v súlade s legislatívou EÚ. 

-Zvyšovanie zamestnanosti v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Handlová. 

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 súlade s  ust. § 36 ods. 1 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, oznámilo  

dňa 04.08.2016  začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne 

nariadilo k  prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie  s miestnym šetrením. Oznámenie návrhu na vydanie 

ÚR bolo zverejnené dňa 04.08.2016 na web stránke mesta pre dotknutú verejnosť, ktorá vyplynula 

z posudzovania žiadosti v konaní EIA. Ústne pojednávanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo 

vykonané dňa 26.08.2016. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo priložené:  Výpis z LV č. 5333, 

Kópia z katastrálnej mapy M 1:2000, správny poplatok,  projektová dokumentácia pre územné konanie 

vypracovaná HD s.r.o., 971 01 Prievidza, Na nádvorí 2380/6, overená Ing. Dušanom Homolom, 972 32 

Chrenovec-Brusno č.551,číslo osv. 4461*A*3-2, vypracovaná júl 2016, časť PD D,TZB + vodné 

hospodárstvo vypracovaná KohútPRO s.r.o., Nitrianske Rudno, overená Ing. Rastislavom Kohútom, číslo 

osv. 5299*l2, časť PD  Elektro DEIMOS SK s.r.o. Mierové námestie 250/13 Handlová, časť PD 

Protipožiarna ochrana stavby Q-1, s.r.o. 972 11 Lazany, Školská 668/68A overená Ing. Martinom Dzurkom, 

Reg.č. 40/2013, Záverečné stanovisko číslo 2234/2016-3.4/vt vydané  dňa 11.02.2016, Ministerstvom 

životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov:  Ministerstvo vnútra SR Odbor krízového riadenia 

Prievidza  číslo OU-PD-OKR-2016/19409-2, zo dňa 12.08.2016,  Okresného úradu Prievidza odboru 

starostlivosti o životné prostredie  z hľadiska odpadového hospodárstva zo dňa 11.08.2016, číslo OU-PD-

OSZP-2016/019280, súhlas Okresného úradu Prievidza odboru starostlivosti o životné prostredie  

k umiestneniu nového  stredného zdroja znečisťovania ovzdušia číslo OU-PD-OSZP-2016/019282-002 zo 

dňa 06.09.2016, vyjadrenie Okresného úradu Prievidza odboru starostlivosti o životné prostredie - vodného 

hospodárstva číslo OU-PD-OSZP-2016/0199281, zo dňa 12.10.2016, Okresného úradu Prievidza odboru 

starostlivosti o životné prostredie - ochrany prírody a krajiny číslo OU-PD-OSZP-2016/019283 zo dňa 

05.10.2016, Okresného úradu Prievidza odboru  pozemkového a lesného číslo OU-PD-PLO-2016/19795-

56450 zo dňa 19.09.2016,  Obvodného banského úradu v Prievidzi číslo 946-2125/2016 zo dňa 12.08.2016,  

Slovenského pozemkového fondu Bratislava zo dňa 13.09.2016, číslo SPFZ/2016/089839, Krajského 

pamiatkového úradu Trenčín číslo KPÚTN-2016/17596-2//0804 zo dňa 08.08.2016, Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne číslo KRHZ-TN-OPP-2-087/2016 zo dňa 16.08.2016, Záväzné 

stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza  číslo B/2016/1481//-PPL/5794 zo dňa 

15.08.2016, správcov sietí technického vybavenia územia: StVPS, a.s. Banská Bystrica číslo 581-321/Šc-

2016 zo dňa 25.08.2016 (platnosť vyjadrenia dva roky), SSE-Distribúcia, a.s. Žilina číslo 460002782 zo dňa 

06.09.2016 (platnosť vyjadrenia 12 mesiacov),  SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava číslo TD/1350/PD/DK/2016 

zo dňa 10.0.82016 (platnosť vyjadrenia do 10.08.2017), Michlovský, s.r.o. Piešťany číslo BB-1804/2016 zo 

dňa 18.06.2016 (platnosť vyjadrenia do 18.02.2017), FIN.M.O.S., a.s. Bratislava číslo 2016/PL1 zo dňa 

10.08.2016. Súčasne s oznámením začatia územného konania stavebný úrad požiadal dňa 4.8.2016  MŽP SR 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie - o záväzné stanovisko podľa § 38 ods.4 zákona 

o posudzovaní vplyvov na ŽP, záv. stanovisko vydalo MŽP SR číslo 2234/2016-1.7/vt dňa 24.08.2016. 

Na ústnom pojednávaní  konanom dňa  26.08.2016 spoločnosť HBP a.s. Prievidza, ul. Matice 

slovenskej 10, písomne listom č.j. 9944/2016 zo dňa 24.08.2016 vyjadrila nesúhlasné záväzné stanovisko 
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k umiestneniu zmeny stavby z dôvodov, že hodnotená prevádzka môže svojou činnosťou pri nevhodnom 

smere vetra negatívne ovplyvňovať kvalitu vťažného banského ovzdušia. 

Keďže návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení  zmeny stavby: Termochemické spracovanie 

pneumatík, neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie stavby, nakoľko sa vyskytlo v konaní záporné 

stanovisko, stavebný úrad v zmysle § 35 ods.2 stavebného zákona vyzval listom č. SÚ 2016/5359/909-2 zo 

dňa 03.10.2016 navrhovateľa  HUTIRA Slovakia s.r.o., adresa: 972 51 Handlová, ul. 29.augusta 92, aby 

určeným spôsobom a v určenej lehote podľa výzvy návrh doplnil a súčasne ho poučil, že inak konanie 

zastaví.  Z dôvodov vyššie uvedených stavebný úrad  konanie prerušil. 

Podľa znenia § 35 ods. 2 stavebného zákona, ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad 

pre umiestnenie navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh na vydanie územného 

rozhodnutia  v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi a upozorní ho, že inak konanie 

zastaví. 

           Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania 

vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.  

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia  bolo listom zo dňa 12.08.2016 číslo 946-2125/2016 Obvodným 

banským úradom v Prievidzi vyjadrené pôvodne súhlasné stanovisko. 

Spoločnosť HUTIRA Slovakia s.r.o.,972 51 Handlová, ul.29.augusta 92, požiadala na základe 

výsledku ústneho prerokovania územného konania spoločnosť HBP a.s Prievidza o vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii a opakovane aj Obvodný banský úrad v Prievidzi. Stavebník v novej žiadosti pre HBP, a.s. 

Prievidza  predložil alternatívne umiestnenie výroby do haly v areáli spoločnosti, zohľadnil a prepracoval 

pôvodný projekt s umiestnením technológie aj všetkých potencionálne horľavých látok v požadovanej 

predpísanej vzdialenosti, ktorý v kópii obdržal stavebný úrad. 

          Po nesúhlasnom stanovisku Obvodného banského úradu v Prievidzi zo dňa 30.06.2017,  číslo 106-

1459/2017 v ktorom je uvedené: 

§ 19 „Povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže 

vydať príslušný orgán podľa osobitných predpisov len na základe záväzného stanoviska Obvodného 

banského úradu v Prievidzi, ktorý je v konaní dotknutým orgánom, požiadal stavebný úrad Obvodný banský 

úrad v Prievidzi dňa 19.10.2017 listom číslo SÚ 2017/16736/143 o vydanie Záväzného stanoviska. Obvodný 

banský úrad v Prievidzi dňa 13.11.2017 listom číslo 1077-2518/2017  vydal Záväzné stanovisko, v ktorom 

nesúhlasí s vydaním územného rozhodnutia, Hlavný banský úrad  Banská Štiavnica vyjadril  nesúhlasné 

stanovisko dňa 02.08.2018.   

V nasledujúcom konaní spoločnosť  HUTIRA  Slovakia s.r.o. riešila zmenu uvedených stanovísk a 

rozhodnutí s Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici  a Obvodným banským úradom v Prievidzi, ako 

aj HBP Prievidza, predložením nových alternatív umiestnenia stavby v halách areálu spoločnosti. Keďže 

rokovania prebehli neúspešne podala  dňa 26.03.2018 HUTIRA Slovakia, s.r.o. Handlová ul. 29.augusta 92 

na meste Handlová – Spoločnom obecnom úrade,  ako príslušnom stavebnom úrade NÁMIETKU voči 

Záväznému stanovisku  Obvodného banského úradu v Prievidzi č. 1077-2518/2017. V termíne určenom 

v rozhodnutí o prerušení územného konania požiadal navrhovateľ  o predĺženie lehoty, čomu stavebný úrad 

vyhovel, na základe priložených dokladov o prebiehajúcich rokovania s dotknutými orgánmi. 

Dňa 09.04.2018 požiadal stavebný úrad MŽP SR o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska podľa § 

140b ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Ministerstvo životného 

prostredia SR Bratislava. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, listom zo dňa 15.06.2018 

oznámilo že nezistilo skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov a potvrdilo 

svoje pôvodné záväzné stanovisko, súčasne listom zo dňa 08.06.2018 odstúpilo žiadosť aj sekcii geológie 

a prírodných zdrojov MŽP SR Bratislava.  
Dňa 05.10.2018 Mesto Handlová obdržalo zásadnú pripomienku Hlavného banského úradu Banská Štiavnica 

s konštatovaním, že záverečné stanovisko posudzovania podľa EIA neriešilo komplexnú problematiku už 

určeného  chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru  všetkými dôsledkami vyplývajúcimi 

z bezprostredného susedstva zámeru s existujúcou šachtou banskej prevádzky. Mesto Handlová, ako 

príslušný stavebný úrad ďalej požiadal dňa 30.11.2017 po opätovnom nesúhlasnom stanovisku Obvodného 

banského úradu zo dňa 13.11.2017,  Hlavný banský úrad Banská Štiavnica o zosúladenie stanovísk medzi 

dotknutými orgánmi. Odpoveďou zo dňa 13.12.2017 postúpil podanie HBÚ na OBÚ v Prievidzi. Obvodný 

banský úrad v Prievidzi listom zo dňa 19.12.2017, číslo 1077/3007/2017 uviedol, že záväzné stanoviská 

považuje za platné a záväzné. Rozhodujúce je záväzné stanovisko 1077/2518/2017 z 13.11.2017. 

K riešeniu vzniknutého rozporu stavebný úrad oslovil 18.02.2019 Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré 

listom zo dňa 29.03.2019 uviedlo, že jediným nadriadeným OBÚ v Prievidzi je Hlavný banský úrad Banská 

Štiavnica s postavením štátnej banskej správy. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej 
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republiky László Sólymos vyjadril listom číslo 6284/2019 po opätovnom preverení podkladov s ohľadom na 

účel zákona o posudzovaní vplyvov potvrdzujúce stanovisko ministerstva č. 2234/2016-1.7./vt. 

Na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

stavebný úrad  podľa § 140b  stavebného zákona  k doriešeniu vzniknutého rozporu medzi  Záverečným 

stanoviskom, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím, kde 

súhlasilo s realizáciou navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadového materiálu tepelnými postupmi“ 

v k.ú. Handlová, lokalita Východná šachta a  s nesúhlasným  Záväzným stanoviskom Obvodného banského 

úradu v Prievidzi, Hlavného banského úradu a Hornonitrianskych baní, a.s. Prievidza zvolal pracovné 

rokovanie s cieľom naplniť ustanovenia stavebného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré sa konalo dňa 

31.05.2019. Záverom rokovania bolo konštatované, že územné konanie zmeny stavby: "Termochemické 

spracovanie pneumatík", na pozemkoch  parcelné číslo  reg. C KN  4885/6, 4885/4, 4885/3, 4885/2, 4885/19, 

4885/20, 4885/21, 4885/26, 4885/27, v  katastrálnom území Handlová, navrhovateľa:  HUTIRA Slovakia, 

s.r.o. adresa: 972 51 Handlová, ul.29.augusta 92 zostáva naďalej prerušené, podľa § 29 ods. 1 správneho 

poriadku, nakoľko sa na tomto rokovaní nepodarilo odstrániť rozpory protichodných stanovísk vydaných k 

návrhu na umiestnenie stavby prevádzky novej technológie na spracovávanie pneumatík, resp. gumovej drte 

a v konaní bola podaná námietka účastníkom konania. Podľa ustanovenia § 140b ods.6  zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov počas prerušenia konania 

neplynú lehoty na rozhodnutie stavebným úradom. Dňa 04.08.2020 listom požiadala spoločnosť HUTIRA 

Slovakia s.r.o. Handlová o predĺženie lehoty konania, nakoľko spoločnosť očakáva zmenu stanoviska  HBÚ 

v horizonte dvoch týždňov. 

Dňa 09.08.2019 požiadal stavebný úrad Ministerstvo dopravy a výstavby  SR, Sekcia výstavby v Bratislave 

o rozhodnutie ústredného orgánu vo veci povolenia umiestnenia stavby a zariadení v chránenom ložiskovom 

území,  územného konania navrhovateľa HUTIRA Slovakia s.r.o. 972 51 Handlová, ul. 29.augusta 92. 

Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,  je 

záväzné stanovisko na účely konaní podľa tohoto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny 

úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi ktorý je ako záväzné 

stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní 

podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže 

rozhodnúť vo veci. Na základe skutočnosti, že na rokovaní dňa 31.05.2019  sa  zúčastnení zástupcovia  

dotknutých orgánov nedohodli o rozpore vzniknutom medzi záväzným stanoviskom Obvodného banského 

úradu v Prievidzi a záväzným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR Bratislava,  podľa 

ustanovenia § 136 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov a na základe usmernenia Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky 

týmto  bolo požiadané  o rozhodnutie vo veci. 

Mestu Handlová, ako príslušnému stavebnému úradu bolo navrhovateľom dňa 25.08.2020 doručené 

vyjadrenie Hlavného banského úradu Banská Štiavnica číslo 920-1268/2020, na základe ktorého požiadal 

stavebný úrad o zaujatie stanoviska k územnému konaniu stavby „Termochemické spracovanie pneumatík“ 

navrhovateľa:  HUTIRA Slovakia, s.r.o. adresa: 972 51 Handlová, ul.29.augusta 92, na pozemkoch  parcelné 

číslo  reg. C KN  4885/6, 4885/4, 4885/3, 4885/2, 4885/19, 4885/20, 4885/21, 4885/26, 4885/27, v  

katastrálnom území Handlová, v súlade s  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona Obvodný banský úrad Banská Bystrica.  

Dňa 09.10.2020 listom číslo 1449-2407/2020 vyjadril Obvodný banský úrad Banská Bystrica 

stanovisko: Pre povoľovanie stavieb a zariadení v CHLÚ platia tieto ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. 

o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov: 

§18 V záujme ochrany nerastného bohatstva  

(1)  V záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v chránenom ložiskovom území zriaďovať stavby 

a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, pokiaľ sa na to nedal súhlas podľa 

tohto zákona. 

(2) Ak je nevyhnutné v verejnom záujme umiestniť stavbu alebo zariadenie nesúvisiace s dobývaním 

výhradného ložiska v chránenom ložiskovom území, treba dbať na to, aby sa čo najmenej narušilo 

využitie nerastného bohatstva. Znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradných ložísk nerastov 

uvedených v § 3 ods.1 písm. a) až d) možno len v osobitne odôvodnených prípadoch, ak ide o 

mimoriadne dôležitú stavbu alebo zariadenie alebo ak sa stavbou alebo zariadením sťaží alebo 

znemožní dobývanie len malého množstva zásob výhradného ložiska. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1988/44/19920101.html#paragraf-3.odsek-1
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Ochranu ložiska zabezpečuje organizácia Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, Matice slovenskej 

10, 971 01 Prievidza. Z hľadiska ochrany nerastného bohatstva, práv a právom chránených skutočností je 

potrebné hore uvedené skutočnosti v plnej miere rešpektovať. 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza vyjadrili 

Stanovisko dňa 07.12.2020 listom číslo 11407/2020:  

1. Akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, so sídlom  ul. Matice slovenskej 10, 971 01 

Prievidza, IČO:36 005 622 (ďalej len HBP,a.s.) je banskou organizáciou, ktorá vykonáva ťažbu hnedého 

uhlia v súlade s banskou a ostatnou legislatívou platnou SR. 

2. Zásoby hnedého uhlia ako vyhradeného nerastu sú chránené prostredníctvom inštitútu chráneného 

ložiskového územia (ChLÚ), ktoré v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 

(banský zákon) v platnom znení zahŕňa územie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia 

s dobývaním vyhradného ložiska,  mohli znemožniť alebo sťažiť  dobývanie výhradného ložiska. Ochrana 

výhradného ložiska proti  znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania sa zabezpečuje určením chráneného 

ložiskového územia. V záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v chránenom ložiskovom území 

zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, pokiaľ sa na to nedal súhlas 

podľa tohto zákona. 

3. HBP, a.s. má miestne príslušným Obvodným banským úradom v Prievidzi určený dobývací priestor (DP) 

na dobývanie výhradného ložiska hnedého uhlia. Dobývací  priestor v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. 

o ochrane a využití nerastného bohatstva v platnom znení vychádza z určeného chráneného ložiskového 

územia a je určený tak, aby ložisko mohlo byť racionálne vydobyté. 

4. Pozemky KN-C parc.č. 4885/2-4, č. 4558/19-21, č. 4885/26-27, v katastrálnom území Handlová sa 

nachádzajú v chránenom ložiskovom území handlovského ložiska a v dobývacom priestore Handlová, 

určeného naposledy výmerom FMPE č. 71/1942/Ko/My/80 zo dňa 9.111.1981. Na prípadnú výstavbu sa 

vzťahuje územné rozhodnutie SKNV Banská Bystrica o chránenom území zn. Výst-505/1965-inž.Fb zo dňa 

11.12.1965 (stavebná uzávera). Navrhovaná stavba na dotknutých pozemkoch sa nachádza v chránenej 

ploche ochranného piliera Novej východnej ťažnej šachty schváleného OBÚ Prievidza č.j. 463-

630/16930/M/Má zo dňa 10.12.1962. 

5. Východná šachta (VŠ) je hlavné banské vťažné dielo v uvedenej vetracej oblasti podzemia s vťažnou 

kapacitou 2 000 m3.m-1  vzduchu. Z hľadiska prevádzky vetrania banskej prevádzky je možné  umiestniť 

navrhované stavby na dotknutých pozemkoch v areáli Východnej šachty a výstavbu posudzovaného projektu 

povoliť až po likvidácii tohto banského diela a to po ukončení banskej činnosti 8. ťažobného úseku Bane 

Handlová. 

Upozorňujeme však, že v zmysle § 19 banského zákona č. 44/1988 Zb. v platnom znení povoľovanie stavieb 

a zariadení v CHLÚ, ktoré nesúvisia s dobývaním môže vydať príslušný orgán len na základe záväzného 

stanoviska Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici. 

Stavebný úrad na základe nesúhlasného Záväzného stanoviska spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, 

a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza na ústnom pojednávaní územného konania predmetnej 

stavby, konanom dňa  26.08.2016 podaného písomne listom č.j. 9944/2016 zo dňa 24.08.2016 k umiestneniu 

zmeny stavby z dôvodov, že hodnotená prevádzka môže svojou činnosťou pri nevhodnom smere vetra 

negatívne ovplyvňovať kvalitu vťažného banského ovzdušia, územné konanie prerušil s výzvou na doplnenie 

podania a to o vyriešenie vzniknutého rozporu. Ďalej viac krát tak, ako je hore uvedené, z vlastnej činnosti 

oslovil stavebný úrad dotknuté orgány o zosúladenie  stanovísk  resp. o nájdenie vhodného spôsobu možnosti 

povolenia stavby v danom území. Hlavný rozpor sa týkal otázky ochrany ovzdušia, pričom MŽP SR 

a nadväzujúce dotknuté orgány na úseku ochrany životného prostredia, ochrany verejného zdravia  

neidentifikujú riziko znečistenia ovzdušia na povrchu, ani v podzemí, kým Obvodný banský úrad, Hlavný 

banský úrad a HBP, a.s. uvádzajú,   že hodnotená prevádzka môže svojou činnosťou pri nevhodnom smere 

vetra negatívne ovplyvňovať kvalitu vťažného banského ovzdušia. 

Nakoľko posledné stanoviská v roku 2020 od spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, ul. 

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, ktoré  vyjadrili stanovisko dňa 07.12.2020 listom číslo11407/2020 

ako aj  stanovisko Obvodného banského úradu Banská Bystrica zo dňa 09.10.2020 listom číslo 1449-

2407/2020  boli naďalej nesúhlasné a navrhovateľ nepredložil žiadne nové rozhodujúce podklady, alebo 

skutočnosti, ktoré by boli relevantné pre pokračovanie územného konania, stavebný úrad územné konanie 

zastavil. Dôvodom okrem iného je aj skutočnosť, že vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých 

orgánov a správcov sietí technického vybavenia územia k pôvodnej projektovej dokumentácii v roku 2016 

stratili platnosť,  je potrebné zabezpečiť aktuálne posúdenie projektovej dokumentácie, ktorá bola taktiež 

upravená, vzhľadom na nesúhlasné stanovisko HBP, a.s. Prievidza.  Súčasne stavebný úrad zvážil  

skutočnosť uvedenú v stanovisku spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, Matice 
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slovenskej 10, 971 01 Prievidza zo dňa 07.01. 2020 že z  hľadiska prevádzky vetrania banskej prevádzky je 

možné  umiestniť navrhované stavby na dotknutých pozemkoch v areáli Východnej šachty a výstavbu 

posudzovaného projektu povoliť až po likvidácii tohto banského diela a to po ukončení banskej činnosti 8. 

ťažobného úseku Bane Handlová. Súčasne termíny predĺženia územného konania uplynuli. Pokiaľ 

navrhovateľ HUTIRA Slovakia, s.r.o. adresa: 972 51 Handlová, ul.29.augusta 92,  vo veci  umiestnenia 

zmeny stavby: " Termochemické spracovanie pneumatík ",  podá nový návrh na vydanie územného 

rozhodnutia   na pozemkoch  parcelné číslo  reg. C KN  4885/6, 4885/4, 4885/3, 4885/2, 4885/19, 4885/20, 

4885/21, 4885/26, 4885/27, v  katastrálnom území Handlová,  počas platnosti Posúdenia Ministerstvom 

životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a v súlade s vydaným Záverečným stanoviskom číslo 2234/2016-3.4/vt zo dňa 11.02.2016, s odsúhlasením 

podľa realizačného Variantu 1, je potrebné zabezpečiť prerokovanie projektovej dokumentácie pre územné 

konanie a umiestnenie stavby opakovane s dotknutými orgánmi. Stavebný úrad územné konanie zastavil, aj 

napriek skutočnosti, že na základe výsledkov environmentálneho hodnotenia, pripomienok a stanovísk 

doručených v priebehu procesu posudzovania, verejného prerokovania záverov odborného posudku, dňa 

11.02.2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie, kde súhlasilo 

s realizáciou navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadového materiálu tepelnými postupmi“ v k.ú. 

Handlová, lokalita Východná šachta. Počas územného konania boli opakovane vyjadrené nesúhlasné 

stanoviská z hľadiska ochrany nerastného bohatstva k návrhu realizácie stavby chránenom ložiskovom 

území. Stavebný úrad posúdil snahu Navrhovateľa o zabezpečenie úplných podkladov k riadnemu posúdeniu 

umiestnenia stavby a územné konanie opakovane predĺžil, pričom aktívne pristúpila k riešeniu vzniknutej 

situácie aj samospráva,  k požiadavke navrhovateľa o vyriešenie spornej otázky pracovným rokovaním na 

pôde MsÚ v Handlovej. V súčasnej dobe nie je predpoklad, že by v prebiehajúcom územnom konaní, od 

roku 2016 bolo, možné ďalej pokračovať. Pokiaľ navrhovateľ dopracovanú  projektovú dokumentáciu pre 

územné konanie s jej aktuálnym posúdením dotknutými orgánmi predovšetkým z hľadiska starostlivosti 

o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, súladu 

s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Handlová, všeobecných technických požiadaviek na  výstavbu  a 

všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie, podmienok bezpečnosti práce a technických zariadení,  podmienok požiarnej ochrany, 

podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho 

pôdneho a lesného fondu, ochrany nerastného bohatstva predloží spolu s návrhom na vydanie územného 

rozhodnutia bude stavebný úrad postupovať v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a súvisiacimi 

predpismi. V zmysle ustanovenia § 37 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 

predovšetkým z hľadiska jeho súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, z hľadiska starostlivosti 

o životné prostredie, ako aj potrieb a dôsledkov požadovaného opatrenia v území, záväznými podkladmi pre 

rozhodnutie sú v zmysle § 136 a § 140b stavebného zákona záväzné stanoviská dotknutých orgánov.                                                                               

Z dôvodu vyššie uvedených stavebný úrad podľa podľa § 35 ods.(3) zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a  § 30 ods.(1) 

písm.b/ zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v platnom znení územné konanie  zastavil.   

P o u č e n i e: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad 

Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného  úradu s adresou: 

Mestský  úrad v Handlovej, Námestie baníkov č. 7. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym  súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

   

  

 

 

 

        

                                                                                                                   Mgr. Mária  D Á N Y I O V Á 

                                                                                                         vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

                                                                                                          poverená rozhodovaním  dňa 10.06.2010 

 

 

  



 7 

Obdržia: 

1/    HUTIRA Slovakia, s.r.o., 972 51 Handlová, ul.29.augusta 92 

2/    HUTIRA-Brno, s.r.o. 664 41 Popůvky, Vintrovna 398/29, ČR 

3/    Mesto Handlová, primátorka mesta 

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

 

Elektronickou poštou: 

5/    Ministerstvo životného prostredie SR,  

       Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

6/    HD s.r.o., 971 01 Prievidza, Na nádvorí 2380/6 

7/    RÚ Verejného zdravotníctva Bojnice, Nemocničná 8 

8/    Okresný úrad Prievidza, odbor  krízového riadenia 

9/    MO SR  Agentúra správy  majetku, 974 31  Banská Bystrica, ČSA 7 

10/  OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4 

11/  Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2 

12/  Slovak Telekom, a.s. Žilina 

13/  SSD, a.s. 010 47 Žilina, pri Rajčianke 2927/8 

14/  StVPS, a.s.,  Z 03  Prievidza 

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

16/  Obvodný banský úrad Banská Bystrica 

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

18/  Michlovský, s.r.o. Piešťany, Letná 9 

19/  Okresný úrad Prievidza, odbor SZP- ŠVS, OPaK, ŠSOH, ŠSOO 

20/  Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný 

21/  HBP, a.s. 971 01 Prievidza, Matice slovenskej 10 

22/  Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

23/  Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava 

24/  Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova 36 

 

 

25/  Oznámením na web-stránke mesta    pre verejnosť o zastavaní územného konania   stavby  podľa § 3 ods.5  

zákona o správnom konaní  
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