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Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7
Číslo: SÚ 2020/21517/2467-5
2021/26397
Vybavuje: Mgr. Dányiová

V Handlovej, dňa 22.11.2021

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
______________________________
Pečiatka a podpis zodpovednej osoby

Vec
Michal Studený, 972 01 Bojnice, Lány 1385/8, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
"Autoumývareň", predĺženie lehoty na doplnenie podania do 30.03.2022.
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 v konaní
návrhu ktorý podal: Michal Studený (ďalej navrhovateľ), adresa: 972 01 Bojnice, Lány 1385/8,
dňa: 29.07.2020, na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Autoumývareň", na pozemkoch
parcelné číslo reg. E KN 2870, 2863, 2869, v katastrálnom území Handlová zistilo, že návrh
neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie územného rozhodnutia, z uvedeného dôvodu dňa
02.10.2020 stavebný úrad prerušil konanie listom číslo SÚ 2020/21517/2467-4 s výzvou na
doplnenie podania.
Dňa 16.11.2021 obdržal stavebný úrad žiadosť o predĺženie lehoty k doplneniu návrhu, vo
výzve stavebného úradu č. SÚ 2020/21517/2467-3, zo dňa 02.10.2020, pričom pôvodne stavebný
úrad predĺžil lehotu do 31.07.2021, na základe žiadosti a z dôvodov uvedených v §-e 142h písm. b)
stavebného zákona: Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad môže predĺžiť lehotu na vykonanie
úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu;
stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s
uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania. Keďže predmetné konanie nie je možné
považovať za jednoduchú vec, o ktorej možno rozhodnúť bezodkladne a v predmetnej veci je
potrebné vykonať úkony, pri ktorých zamestnanec stavebného úradu a účastníci konania, sú
vystavení vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu, pričom podklady pre vydanie rozhodnutia
vyžadujú náročný čas, stavebný úrad podľa § 142h písm. b) stavebného zákona predĺžil lehotu na
vydanie rozhodnutia a to aj s ohľadom na skutočnosť, že vo veci z uvedených objektívnych
dôvodov nie je možné rozhodnúť v zákonnej lehote podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku.
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 na základe
žiadosti navrhovateľa opakovane predlžuje lehotu na doplnenie podania do 30.03.2022. Dôvodom
pre predĺženie lehoty je zabezpečenie chýbajúcich podkladov na žiadosť navrhovateľa Michala
Studeného, 972 01 Bojnice, Lány 1395/8, ktorú obdržal stavebný úrad dňa 16.11.2021. Svoju
žiadosť odôvodnil navrhovateľ zdĺhavým vybavovaním podkladov pre vydanie územného
rozhodnutia od dotknutých orgánov počas mimoriadnej situácie ochorenia COVID-19.

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania
vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.
Keďže návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, spolu s prílohami
neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, stavebný úrad v zmysle § 35 ods.3/
stavebného zákona Vás vyzýva, aby ste v lehote do 30.03.2022 doplnením návrhu odstránili
nedostatky uvedené dňa 02.10.2020 v liste číslo SÚ 2020/21517/2467-2, t.j. výzvy na doplnenie
podania. Lehota bude zachovaná, ak sa posledný deň predĺženej lehoty na doplnenie podľa výzvy
stavebného úradu, podá na stavebnom úrade, alebo ak sa doplnenie adresované stavebnému úradu
odovzdá na poštovú prepravu. Ak návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
požadovaným spôsobom a v lehote určenej nedoplníte, stavebný úrad územné konanie zastaví.

Mgr. Mária D Á N Y I O V Á
vedúca odd. Spoločného obecného úradu
poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010
Obdržia:
1/ Michal Studený, 972 01 Bojnice, Lány 1385/8
2/ Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdkova 36
3/ Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová
4/ MsÚ odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP, Handlová
5/ Slovenská správa ciest, 826 19 Bratislava, Miletičova 19
6/ Alfréd Pogádl, 972 51 Handlová, Prievidzská 676/51
7/ známym aj neznámym vlastníkom susedných stavieb a pozemkov – verejnou vyhláškou
Účastníkom konania a dotknutým orgánom elektronickým doručením:
8/ Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO
9/ RÚ Verejného zdravotníctva Bojnice, Nemocničná 8
10/ Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia
11/ MO SR Agentúra správy majetku, 974 31 Banská Bystrica, ČSA 7
12/ OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
13/ Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
14/ Slovak Telekom, a.s. 010 08 Žilina, Poštová 1
15/ SSD, a.s. 010 47 Žilina, pri Rajčianke 2927/8
16/ StVPS, a.s., 974 01 Banská Bystrica, Partizánska 5
17/ SPP - D, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b
18/ KMET Handlová, a.s. Potočná ul.22
19/ FIN.M.O.S., a.s. 831 05 Bratislava, Pekná cesta 19
20/ Michlovský, s.r.o. Piešťany, 921 80 Piešťany, Letná 9
21/ SVP š.p. 969 39 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8
22/ SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3, 921 80 Piešťany
23/ PZ SR ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza
24/ PZ SR Krajský dopravný inšpektorát Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
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25/
26/
27/
28/

SAD Prievidza, a.s., 971 36 Prievidza, Ciglianska 1
SSC IVSC Žilina, M.Rázusa 1047/A, 010 01 Žilina
Okresný úrad Trenčín, odbor dopravy a PK, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 841 04 Bratislava, Dúbravská 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.

adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7

e-mail: socu@handlova.sk

tel: 046 5477475
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