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Vybavuje: Mgr. Dányiová
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Zvesené dňa:

____________________________
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

OZNÁMENIE
o začatí konania o dodatočnom povolení stavebných úprav, upustenie od ústneho pojednávania
a miestneho šetrenia.
Žiadateľ: Peter Hegli, adresa: 972 51 Handlová, Prievidzská 43/1, podal dňa: 25.10.2021,
žiadosť o vydanie dodatočného povolenia zmeny stavby: "Stavebné úpravy bytu č. 11", v bytovom dome
súpisné číslo 43, vchod číslo 1, na pozemku parcelné číslo reg. C KN 1112, v katastrálnom území
Handlová. Predmetom stavebného konania sú stavebné úpravy bytového jadra a vypílenie dverného otvoru
800 x 2000 mm do nosnej steny, medzi miestnosťou kuchyňa a obývacia izba.
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 podľa § 88a stavebného zákona začatie
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania
a miestneho šetrenia primerane podľa § 61 ods.2 stavebného zákona, nakoľko sú stavebnému úradu dobre
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Súčasne stavebný úrad s primeraným použitím §-u 61 ods. 3 stavebného zákona určuje lehotu
účastníkom konania k podaniu námietok do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade: Mestský úrad
Handlová, Námestie baníkov č. 7, číslo dverí 10, (predovšetkým v dni pondelok a streda, 8,00-15,00
hod., piatok 7,00 -13,00 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.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámil v určenej lehote,
alebo predĺženej lehote(na požiadanie) 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
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Obdržia:
1/ Peter Hegli, 972 51 Handlová, Prievidzská 43/1
2/ OBOŇA-STATIK, 971 01 Prievidza, Priemyselná 12
3/ MsBP Handlová, s.r.o., 972 51 Handlová, Pekárska 16
vlastníkom susedných bytov v súlade s výpisom z LV č. 5053 – verejnou vyhláškou
Na vedomie:
Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová
Elektronickou poštou:
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP
Slovak Telekom, a.s. 010 08 Žilina, Poštová 1
SSD, a.s. 010 47 Žilina, pri Rajčianke 2927/8
StVPS, a.s., 974 01 Banská Bystrica, Partizánska 5
SPP - D, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b

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
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