
MESTO   H A N D L O V Á 
________________________________________________________________________________ 
číslo SÚ: 2016/5339/909-7/2021/189-2                                                                   Handlová, dňa  25.11.2021 

Vybavuje: Mgr. Dányiová 

 

Vec 

Rozhodnutie o zastavení konania „HUTIRA Slovakia, s.r.o., ul. 29.augusta 92,  972 51 Handlová, vo veci 

návrhu 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 

 - oprava chyby v písaní podľa  § 47 ods. 6 zákona  č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov. 

 

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  zastavilo. 

 Nakoľko sa v rozhodnutí číslo SÚ 2016/5339/909-6/2021/189-1, zo dňa 01.06.2021                                                                     

vyskytla chyba v písaní,  mesto Handlová  ako miestne príslušný stavebný úrad podľa zákona č. 50/76 Zb. 

v znení nesk. predpisov  opravuje chybu v písaní  podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších  predpisov,  nasledovne: 

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. d/ 

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. 

Podľa § 47 ods.6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní stavebný úrad týmto odstraňuje chybu v písaní a 

upovedomuje účastníkov konania, nakoľko z rozhodnutia je zrejmé, že zastavenie konania bolo  vykonané 

podľa § 35 ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon): Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32), najmä vplyvov na životné prostredie, 

vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo 

podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie 

územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.   

       

Upovedomenie o opravy chyby v písaní  tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia mesta Handlová číslo SÚ 

2016/5339/909-6/2021/189-1,  zo dňa 01.06.2021  o zastavení územného konania. 

                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                   Mgr. Mária  D Á N Y I O V Á 

                                                                                                         vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

                                                                                                          poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010 

 

 

 



  

 

 

  
 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 

 

Poláček&Partners s.r.o., 811 06 Bratislava, Hurbanovo námestie 1 

 

Oznámením na web-stránke mesta  pre verejnosť o oprave chyby v písaní – v rozhodnutí o  zastavení územného 

konania  stavby   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov č .7                       e-mail: socu@handlova.sk          tel:046 5477475                  fax: 046 5192534           

 



 

      


