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MESTO HANDLOVÁ 
_______________________________________________________________________________________ 

Číslo: SÚ 2022/644/2574-2                                                                                            Handlová,  10.03.2022 

Vybavuje: Mgr. Dányiová 

 

                                                                 

R O Z H O D N U T I E 
             

 

Navrhovateľ:  Mesto  Prievidza, zastúpené primátorkou  mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou,  

adresa: Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobodyč.14, podal  dňa: 26.01.2022, na 

meste Handlová, ako určenom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia: 

"Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi", v  katastrálnom území Prievidza, na 

pozemkoch parcelné číslo CKN  5345/1, 5345/9, 5345/10, 5345/11, vo vlastníctve  mesta Prievidza 

a pozemkoch parcelné číslo CKN 5349/19 vo vlastníctve Urbársky spolok Necpaly-pozemkové spoločenstvo 

Prievidza, Poľná ul. 76, 971 01 Prievidza, 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.   

 

  Mesto Handlová ako 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov určené Okresným úradom, odborom 

výstavby a bytovej politiky Trenčín, listom číslo OU-TN-OVBP2-2022/002620-002, zo dňa 19.01.2022  

podľa § 119 ods. 3  zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov  k vydaniu územného rozhodnutia   posúdilo predložený návrh podľa §§ 34,35, 36 a nasl. zákona 

č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov a na základe tohto posúdenia a ústneho pojednávania zo dňa  

03.03.2022 vydáva podľa § 39b  stavebného zákona  

 

ROZHODNUTIE  O VYUŽÍVANÍ   ÚZEMIA 

 

 

 

Revitalizácia vnútrobloku  na sídlisku Kopanice v Prievidzi 

 

  
( ďalej len „ územie“ ) 

 

Navrhovateľ:                      Mesto  Prievidza, zastúpené primátorkou  mesta  

                                             JUDr. Katarínou  Macháčkovou   

Administratívna adresa:   Mestský úrad,  Námestie slobody č. 14 , 971 01 Prievidza 

IČO:                                 318442       
( ďalej len „ navrhovateľ“ ) 

nové využívanie pozemkov bude realizované  na pozemkoch  reg. C-KN  5345/1, 5345/9, 5345/10, 

5345/11,vo vlastníctve  mesta Prievidza a 5349/19 vo vlastníctve Urbársky spolok Necpaly-pozemkové 

spoločenstvo Prievidza, Poľná ul. 76, 971 01 Prievidza; 

 Predmetom využívania územia je revitalizácia vnútrobloku pozostávajúca z nových sadových úprav, 

terénnych úprav, rekonštrukcie existujúcich chodníkov, obnovy a doplnenia existujúceho detského 

ihriska, výmeny existujúceho stolnotenisového stolu,  výmeny a doplnenia parkového mobiliáru, obnovy 

pouličného osvetlenia, vytvorenia nového multifunkčného ihriska, vytvorenia nových oddychových 

plôch a mlatových chodníkov, zredukovania kovových sušiakov na bielizeň a kovových prašiakov na 

koberce v území vymedzeným Ulicou energetikov, Ul. M. Gorkého a Ul. A. Bernoláka v Prievidzi. 

 

 Členenie PD na  objekty:  

SO 01- Záhradná a krajinná architektúra, prvky drobnej architektúry: 
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 sadové úpravy 

 terénne úpravy 

 výmena a doplnenie parkového mobiliáru 

 vytvorenie nového detského ihriska o výmere 524,00m² 

 vytvorenie športovej plochy – P5 pozostávajúcej z: 

 nového multifunkčného ihriska o výmere 249,00m² 

 plochy so stolmi pre stolný tenis o výmere 80,00m² 

 mlatového povrchu o výmere 325,8m² 

 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy: 

 chodníky určené na rekonštrukciu: 

-Trasa K1 dl. 201,04m 

-Trasa K2 dl. 96m 

-Trasa K3 dl. 70,69m 

-Trasa K4 dl. 90,57m 

-Trasa K5 dl. 126,42m 

-Trasa K6 dl. 73,91m 

-Trasa K7 dl. 25,86m 

-Trasa K8 dl. 52,85m 

-Trasa K9 dl. 56,42m 

-Trasa K10 dl. 19,88m 

-  rekonštrukcie vstupov do obytných domov so súpisným číslom: 40200,40303,40302,40215. 

 

 Projektové podklady pre územné konanie vypracoval:  AWE ATELIER s.r.o., 921 01 Piešťany, 

Pribinova 1742/2, overenou Ing. Evou Wernerovou, číslo osv. 0006KA; 

 

 

zlúčené podľa § 39b ods.5 stavebného zákona s 

ROZHODNUTÍM  O  UMIESTNENÍ  STAVIEB 

 nový mlatový chodník – Trasa K5 o dĺžke 24,6m 

 nové oddychové plochy:  P1 – oddychová plocha východ - o výmere 87,8m²                                            

                                         P3 – o výmere 86,7m² 

                                         P4 – oddychová plocha juh - o výmere 120m² 

SO 03 -Verejné osvetlenie, ktoré pozostáva z rekonštrukcie pôvodného, existujúceho verejného osvetlenia, 

t.j. výmeny stĺpov verejného osvetlenia, výmeny káblov a svietidiel. 

Podľa § 55 ods.2 písm. (a) stavebného zákona  stavebný úrad určuje, že  jednoduché  stavby budú riešené 

Ohlásením stavby na príslušnom stavebnom úrade. 

 

Súčasne podľa § 39b ods. 4  stavebného zákona upúšťa stavebný úrad od povolenia terénnych úprav, 

potrebných k  realizácii terénnych prác, odstránením existujúcej zelene, s vybavením chodníkmi, 

spevnenými plochami, drobnej záhradníckej architektúry a technickými prevádzkovými zariadeniami.  

 

 Účastníci konania: 

1/    Mesto  Prievidza, zastúpené primátorkou  mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou 
2/    Ľudmila Gorná, 971 01 Prievidza, Ul. M. Medveckej 23/10 

3/    Juraj Veterník, 971 01 Prievidza, Ul. energetikov 12/2 

4/    Marta Veterníková, 97101 Prievidza, Ul. energetikov 12/2 

5/    Urbársky spolok Necpaly-pozemkové spoločenstvo Prievidza, Poľná ul. 76, 971 01 Prievidza,  

       Ing. Ján Petráš 

6/    vlastníci susedných stavieb a pozemkov – verejnou vyhláškou 

 

Dĺžka trvania využívania územia: trvalého charakteru a do doby platnosti Nájomnej zmluvy uzavretej 

v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi prenajímateľom Urbársky spolok Necpaly-pozemkové 

spoločenstvo Prievidza, Poľná ul. 76, 971 01 Prievidza, štatutár Ing. Ján Petráš a Mestom Prievidza, 
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zastúpeným primátorkou  mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, adresa: Mestský úrad Prievidza, 971 01 

Prievidza, Námestie slobodyč.14,  dňa 03.11.2014, vrátane jej dodatkov, ktoré nadobudli účinnosť.  

 

Pre  navrhované využívanie územia  a umiestnenie stavieb sa určujú nasledovné podmienky: 

1. Navrhované využívanie  územia a umiestnenie stavieb bude realizované na pozemkoch parcelné číslo  

CKN  5345/1, 5345/9, 5345/10, 5345/11, vo vlastníctve  mesta Prievidza a  CKN 5349/19, vo vlastníctve 

Urbársky spolok Necpaly-pozemkové spoločenstvo Prievidza, Poľná ul. 76, 971 01 Prievidza  tak, ako je 

znázornené na situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu územného rozhodnutia..   

2. Stanoviska mesta Prievidza k projektovej dokumentácii stavby vydané dňa  06.10.2021 pod číslom 1.3-

10756-2021/80884 Predmetné využívanie územia  je v súlade s Územným plánom mesta Prievidza 

(ďalej ÚPN-M Prievidza), v urbanistickom obvode UO 6 Sídlisko Kopanice, v územno-priestorovom 

celku ÚPC 6-2 s určeným funkčným využitím pre rekreačné územie – stredný pás územia ÚPC – 

neareálové využitie formou mestského parku charakteru voľnej krajiny pre aktívny a pasívny odpočinok, 

rekreáciu každodennú so segregovaným riešením odstavných plôch pre osobné autá  v podzemí parku. 

3. Predmetom využívania územia  je revitalizácia vnútrobloku pozostávajúca z nových sadových úprav, 

terénnych úprav, rekonštrukcie existujúcich chodníkov, obnovy a doplnenia existujúceho detského 

ihriska, výmeny existujúceho stolnotenisového stolu,  výmeny a doplnenia parkového mobiliáru, obnovy 

pouličného osvetlenia, vytvorenia nového multifunkčného ihriska, vytvorenia nových oddychových 

plôch a mlatových chodníkov, zredukovania kovových sušiakov na bielizeň a kovových prašiakov na 

koberce v území vymedzeným Ulicou energetikov, Ul. M. Gorkého a Ul. A. Bernoláka v Prievidzi. 

4. Navrhovaná činnosť v súlade s vyjadrením Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné 

prostredie zo dňa 25.01.2022, číslo OU-PD-OSZP-2022/012871-002 podľa zákona NR SR  č. 24/2006 

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov nie je činnosťou uvedenou v § 18 zákona o posudzovaní, a preto nie je predmetom 

konania  podľa jednotlivých ustanovení  zákona o posudzovaní. 

5.   Rešpektovať stanovisko Okresného úradu  Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa      

      27.09.2021, vydané pod číslom OU-PD-OSZP-2021/023367-002: 

      Podľa § 28 ods. 1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.       

      o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení plánovaná stavba z hľadiska  

      ochrany vodných pomerov je možná za týchto podmienok: 

1. Stavbu umiestniť a zrealizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene  a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v 

sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami vyjadrenia 

prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie StVPS, a.s.    

2. Vody z povrchového odtoku môžu byť odvádzané na nehnuteľnostiach stavebníka len v súlade  

splatnými právnymi predpismi. Vodami z povrchového odtoku  sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať  

kvalita  alebo zdravotná  bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať  životné 

prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, neohroziť a ohrozovať alebo 

poškodzovať  susedné pozemky. 

3. Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať znečisťujúce látky do prostredia 

spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť. 

4. Pri úniku znečisťujúcich látok technickými opatreniami znečisteniu povrchových a podzemných vôd 

a zabrániť vnikaniu znečistenia do prostredia spojeného s podzemnými alebo  povrchovými vodami. 

6.  Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu  Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa   

     21.09.2021, vydané pod číslom OU-PD-OSZP-2021/023265-002: 

        1. Zabezpečiť zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade 

s § 14 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa 

zákona o odpadoch.   Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.  

        2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 os.1 písm. b) bod 5 zákona 

o odpadoch. 

7.  Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu  Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa  

20.09.2021, vydané pod číslom OU-PD-OSZP-2021/023300-002:        

1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich 

koreňových systémov a nadzemných častí drevín. 

2. Pri nevyhnutnom  výrube drevín  je nutné postupovať  podľa ustanovení  § 47 zákona. Súhlas na výrub 

vydáva príslušná obec.   
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Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods.1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, 

ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať 

tak,  by nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.    

8. Vyjadrenie Okresného úradu  Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa  24.01.2022, 

vydané pod číslom OU-PD-OSZP-2022/012844-002: 

K uvedenej stavbe nemáme pripomienky, vzhľadom k tomu, že stavba nie je kategorizovaná ako zdroj 

znečisťovania ovzdušia v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o vzduší v znení neskorších predpisov. 

9. Pozemkové spoločenstvo-urbársky spolok Necpaly, miestna časť Prievidza, Na záhumí 25, vyjadril 

stanovisko písomne listom zo dňa 02.03.2022: 

K zmene využitia územia nemáme námietky. 

10. Rešpektovať vyjadrenie SPP- Distribúcia, a.s. Bratislava  zo dňa 03.01.2022, číslo TD/NS/0002/2022/Kr. 

Rešpektovať podmienky vyjadrenia a všeobecné podmienky na ochranu plynárenských zariadení.    

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na 

základe písomnej objednávka požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, 

objednávku prostredníctvom online formuláru zverejneného zverejneného na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk). 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m 

bezplatne.  

- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre 

konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení. 

- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely 

stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov na posúdenie SPP-D. 

- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 

predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

     -rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných pásiem a/alebo 

bezpečnostných pásiem, 

     -pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 

minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

    -zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim 

plynárenským zariadeniam, 

    -zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných 

vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

    -zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských 

zariadení a navrhovanou stavbou.       

11. Rešpektovať vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica,  

zo dňa 08.02.2022, pod číslom 3/2022/053: 

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu 

StVPS, a.s na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie. 

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník 

na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s. 

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné 

porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku 

kolaudácii stavby.    

12.  Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie vyjadrila Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Žilina, dňa  05.01.2022,  pod číslom  202112-UR-0049-1. Rešpektovať podmienky vyjadrenia. 

     1.V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku  SSD. Zakreslenú 

orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto 

vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto 

vyjadrenia. 

Všeobecné podmienky: 

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho požiť pre účely 

stavebného povolenia, ani pre účely ohlásenia drobnej stavby. 

2.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju 

vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky  

http://www.spp-distribucia.sk/
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smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči 

určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. 

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 

a príslušných STN a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN  (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného 

vodiča na každú stranu 10metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 

1m), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 m od 

krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu 

nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 

meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme 

za poškodenie Vášho zariadenia. 

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach 

v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia 

(vrátane ustanovené príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických 

zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. 

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný 

neodkladne oznámiť na tel.číslo 0800 159 000. 

2.7. Pred zahrnutím energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD 

z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení el. vedenia, resp. 

zápisom v stavebnom denníku. 

2.8. Platnosť vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri 

zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického 

stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.) 

13. Slovak Telekom, a.s. Bratislava rešpektovať vyjadrenie číslo 6612125989, zo dňa 30.08.2021, 

v záujmovom území dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií 

Podmienky ochrany telekomunikačných zariadení: 

1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.  

2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, alebo účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3.Stavebník alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť 

je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk,+421 46 5432 144. 

4.V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 

zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.  

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST  

o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zriadení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú 

sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona 

č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po 

tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 

Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na 

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

http://www.ssd.sk/
mailto:peter.blaho@telekom.sk
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10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s.a DIGI SLOVAKIA s.r.o. 

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s.  na základe samostatnej objednávky cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrena,  do troch týždňov od podania objednávky.  

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej 

činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak 

Telekom a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánujete napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú 

sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú 

prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme 

nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky: 

      1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, 

a.s./DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník  po konzultácii 

so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, 

a.s., 

- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia, 

- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia, 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný 

partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sdk, 0907877907. 

      2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

-pred začatím prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení na povrchu terénu, 

-preukázateľne oboznámi zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu prijaté, 

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +30 cm skutočného 

uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

-upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), 

-aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 

vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 

-zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 

-bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefóne číslo 0800123777, 

-overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich 

vedomia). 

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so 

súhlasom povereného zamestnanca ST. 

      3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST je potrebné si podať žiadosť o určenie 

bodu napojenia (www.telekom.sk). 

      4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 Priestorová úprava vedení v plnom rozsahu. 

14. Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Michlovský, s.r.o., UC 2- údržbové centrum Banská Bystrica, zo dňa  

23.02.2022, číslo BB-0406/2022: 

Pri výstavbe dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. 

Pri realizácii stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 

Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 

zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.  

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 

komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 

nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 

žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným 

projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v 

mailto:zlievsky@zyry.sdk
http://www.telekom.sk/


 7 

plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného 

rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná 

organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že 

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných 

prevádzkovateľov. 

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s. a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto 

vyjadrenia. 

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi, so sídlom v Bojniciach, vydal záväzné stanovisko k 

umiestneniu stavby  pod č. B/2021/01112-HŽP/5018,  dňa 13.09.2021.  

16. Stanovisko  ku stavbe vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, dňa 

04.10.2021, pod číslom ORHZ-PD-2021/000371. 

17. Rešpektovať rozhodnutie  Krajského pamiatkového úradu Trenčín vydané dňa 20.01.2022, pod číslom 

KPUTN-2022/1855-2/4835/Osw:  

Termín začatia akýchkoľvek zemných pác súvisiacich  s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť 

najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín, písomne,  e-mailom alebo telefonicky 

(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením tel. kontaktu a to vzhľadom k tomu, nie je možné vylúčiť 

narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3  pamiatkového zákona a  § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických 

nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť ihneď nález 

Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, pracovisko Prievidza, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho 

nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním 

poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 

vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským 

pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 

a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

18. Rešpektovať vyjadrenie Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. Prievidza, Mariánska 17 zo dňa 

21.09.2021, číslo 28/2021/Fk, doplnené dňa 08.03.2021, pod číslom 20/2022/Fk: 

1. Po dokončení stavby ste povinný ku kolaudácii odovzdať našej spoločnosti porealizačné zameranie stavby 

aj prípojok na inž. siete v digitálnej podobe/formát *.dgn/ z dôvodu zakreslenia do digitálnej mapy mesta. 

19.  Rešpektovať vyjadrenie Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. Prievidza číslo 563/INV/2021 zo 

dňa 22.09.2021: 

V záujmovom území, vo vnútrobloku ulíc Energetikov, Bernoláka, Gorkého sa nachádzajú primárne rozvody 

tepla PTH, a.s. uložené v tepelnom kanáli v hĺbke min. 70 cm (viď priložená situácia). Pri umiestňovaní 

pevných prvkov (lavičky, preliezky, stolnotenisový stôl, multifunkčné ihrisko) Vás žiadame o dodržanie 

ochranného pásma tepelného rozvodu v zmysle Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z., § 36, písm.7, 

t.j. mimo zastavaného územia na jednu stranu 3m a na druhú stranu 1m kolmo na stred osi rozvodu. To isté 

platí aj v prípade výsadby trvalých drevín a porastov. 

V prípade výkopových prác v blízkosti tepelného rozvodu je nutné požiadať o vytýčenie trasy našich 

primárnych a sekundárnych rozvodov v dotknutom území. 

20. Všetky práce, ktoré budú realizované v ochranných pásmach  zariadení, potrubí a nadzemných 

a podzemných vedení sietí technického zariadenia, vodných tokov a chránených stavieb a porastov, 

vykonávať až po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku dotknutých orgánov. 

21. Pred zahájením prác požiadať správcov inžinierskych sietí (vody, kanalizácie, nadzemné a podzemné 

vedenia elektrickej energie, telekomunikácii, diaľkové káble, plynu, dráhy, verejného osvetlenia, parovodu, 

vedení Orange, T mobile Slovakia, vedení TKR  a ďaľších ) o vyjadrenie a presné vytýčenie podzemných aj 

nadzemných  sietí v ich správe.   

22.  Nasledujúci  stupeň projektovej  dokumentácie stavby odsúhlasiť so všetkými dotknutými orgánmi. 

23. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak 

nepreukáže, že za škodu nezodpovedá. 

24. Pri vykonávaní stavebných prác bude rešpektovaná vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. a Nariadenie 

vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na   stavenisko. 

25.  Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.  

26. Podľa  § 76 ods.(3) stavebného zákona sa pre jednoduché stavby vyžaduje kolaudačné rozhodnutie, ktoré 

bude vydané na návrh stavebníka príslušným stavebným úradom. 

mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli uplatnené. 

 

Všeobecné podmienky :  

-     15 dní po doručení rozhodnutia požiadať o potvrdenie jeho právoplatnosti. 

- Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bola podaná žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia. 

- Podľa § 40 ods.4/ stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e  : 
 

Navrhovateľ:  Mesto  Prievidza, zastúpené primátorkou  mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou,  

adresa: Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobodyč.14, podal  dňa: 26.01.2022, na meste 

Handlová, ako určenom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia: "Revitalizácia 

vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi", v  katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné 

číslo CKN  5345/1, 5345/9, 5345/10, 5345/11, vo vlastníctve  mesta Prievidza a pozemkoch parcelné číslo 

CKN 5349/19 vo vlastníctve Urbársky spolok Necpaly-pozemkové spoločenstvo Prievidza, Poľná ul. 76, 

971 01 Prievidza, 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 využívania územia je revitalizácia vnútrobloku pozostávajúca z nových sadových úprav, 

terénnych úprav, rekonštrukcie existujúcich chodníkov, obnovy a doplnenia existujúceho detského ihriska, 

výmeny existujúceho stolnotenisového stolu,  výmeny a doplnenia parkového mobiliáru, obnovy pouličného 

osvetlenia, vytvorenia nového multifunkčného ihriska, vytvorenia nových oddychových plôch a mlatových 

chodníkov, zredukovania kovových sušiakov na bielizeň a kovových prašiakov na koberce v území 

vymedzeným Ulicou energetikov, Ul. M. Gorkého a Ul. A. Bernoláka v Prievidzi. Projektové podklady pre 

územné konanie vypracoval:  AWE ATELIER s.r.o., 921 01 Piešťany, Pribinova 1742/2, overenou Ing. Evou 

Wernerovou, číslo osv. 0006KA. Členenie PD na  objekty:  

SO 01- Záhradná a krajinná architektúra, prvky drobnej architektúry: 

 sadové úpravy 

 terénne úpravy 

 výmena a doplnenie parkového mobiliáru 

 vytvorenie nového detského ihriska o výmere 524,00m² 

 vytvorenie športovej plochy – P5 pozostávajúcej z: 

 nového multifunkčného ihriska o výmere 249,00m² 

 plochy so stolmi pre stolný tenis o výmere 80,00m² 

 mlatového povrchu o výmere 325,8m² 

nový mlátový chodník, oddychové plochy a chodníky určené na rekonštrukciu (vrátane rekonštrukcie 

vstupov do obytných domov so súpis. číslom: 40200,40303,40302,40215); 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy: 

 chodníky určené na rekonštrukciu: 

-Trasa K1 dl. 201,04m 

-Trasa K2 dl. 96m 

-Trasa K3 dl. 70,69m 

-Trasa K4 dl. 90,57m 

-Trasa K5 dl. 126,42m 

-Trasa K6 dl. 73,91m 

-Trasa K7 dl. 25,86m 

-Trasa K8 dl. 52,85m 

-Trasa K9 dl. 56,42m 

-Trasa K10 dl. 19,88m  
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Územné rozhodnutie o využívaní územia spojil stavebný úrad  podľa § 39b ods.5 stavebného zákona 

s Rozhodnutím o umiestnení stavieb: 

 nový mlatový chodník – Trasa K5 o dĺžke 24,6m 

 nové oddychové plochy: P1 – oddychová plocha východ- o výmere 87,8m²                                            

                                         P3 – o výmere 86,7m² 

                                         P4 – oddychová plocha juh – o výmere 120m 

Stavebný objekt 03-Verejné osvetlenie, pozostáva z rekonštrukcie pôvodného, existujúceho verejného 

osvetlenia, t.j. výmeny stĺpov verejného osvetlenia, výmeny káblov a svietidiel. Súčasne podľa § 39b ods. 4  

stavebného zákona upustil stavebný úrad od povolenia terénnych úprav, potrebných k  realizácii terénnych 

prác, odstránením existujúcej zelene, s vybavením chodníkmi, spevnenými plochami, drobnej záhradníckej 

architektúry a technickými prevádzkovými zariadeniami. Predmetné využívanie územia  je v súlade s 

Územným plánom mesta Prievidza (ďalej ÚPN-M Prievidza), v urbanistickom obvode UO 6 Sídlisko 

Kopanice, v územno-priestorovom celku ÚPC 6-2 s určeným funkčným využitím pre rekreačné územie – 

stredný pás územia ÚPC – neareálové využitie formou mestského parku charakteru voľnej krajiny pre 

aktívny a pasívny odpočinok, rekreáciu každodennú so segregovaným riešením odstavných plôch pre osobné 

autá  v podzemí parku. 

Mesto Handlová ako 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov určené Okresným úradom, odborom výstavby 

a bytovej politiky Trenčín, listom číslo OU-TN-OVBP2-2022/002620-002, zo dňa 19.01.2022  podľa § 119 

ods. 3  zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  

k vydaniu územného rozhodnutia oznámilo dňa 01.02.2022  začatie územného konania  o využívaní územia 

spojeného s rozhodnutím o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom  

podľa § 36 ods.4/ stavebného zákona verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, 

posúdilo predložený návrh podľa §§ 34,35, 36 a nasl. zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov.   

Mesto Handlová ako 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bolo určené Okresným úradom, odborom výstavby 

a bytovej politiky Trenčín, listom číslo OU-TN-OVBP2-2022/002620-002, zo dňa 19.01.2022  podľa § 119 

ods. 3  zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  

k vydaniu územného rozhodnutia z dôvodu,  že sa jedná o využívanie územia na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Prievidza.                           

 Dňa  03.03.2022  vykonal stavebný úrad  ústne pojednávanie návrhu s miestnym šetrením podľa § 36 ods. 4 

zák.č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov. Projektová dokumentácia stavby pre územné konanie bola spolu 

s návrhom na vydanie ÚR a jeho prílohami prerokovaná s dotknutými orgánmi, ako aj organizáciami 

a prítomnými účastníkmi konania. Na ústnom pojednávaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania. 

Podľa návrhu, jeho príloh,  projektovej dokumentácie pre územné konanie a vyjadrení dotknutých orgánov 

stavebný úrad skonštatoval, že vydanie územného rozhodnutia nie je v rozpore s verejnými záujmami 

chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi a právami a ani právom chránenými záujmami 

účastníkov konania. K projektovej dokumentácii  stavby pre územné konanie sa vyjadrili: Mesto Prievidza, 

OÚ  Prievidza,  Krajský pamiatkový úrad Trenčín,  OR HaZZ Prievidza, RU VZ Bojnice, správcovia sietí 

technického vybavenia územia StVPS, a.s. Banská Bystrica, SPP-D, a.s. Bratislava, SSD, a.s. ST, a.s. Žilina, 

O2 Slovakia, s.ro., Bratislava, Technické služby mesta Prievidza, Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 

Prievidza,  predložená projektová dokumentácia stavby pre územné konanie, kópia  z katastrálnej mapy k.ú. 

Prievidza, Pozemkové spoločenstvo-urbársky spolok Necpaly.K návrhu na vydanie rozhodnutia boli 

priložené. PD pre územné konanie, výpis z LV č.1,10341, kópia z KN vytvorená stavebným úradom cez 

katasterportal, Nájomná zmluva uzavretá medzi prenajímateľom Urbársky spolok Necpaly-pozemkové 

spoločenstvo Prievidza, Poľná ul. 76, 971 01 Prievidza, štatutár Ing. Ján Petráš a Mestom Prievidza, 

zastúpeným primátorkou  mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, adresa: Mestský úrad Prievidza, 971 01 

Prievidza, Námestie slobodyč.14,  dňa 03.11.2014, vrátane jej  účinných dodatkov, vyjadrenia a rozhodnutia 

dotknutých orgánov a účastníkov konania.  
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K vydaniu rozhodnutia nebola uplatnená  námietka. Podľa  § 76 ods.(3) stavebného zákona stavebný úrad 

určil, že pre jednoduché stavby sa vyžaduje kolaudačné rozhodnutie, ktoré bude vydané príslušným úradom 

na návrh stavebníka príslušným stavebným úradom. Podmienky a pripomienky dotknutých orgánov a 

organizácií k projektovej dokumentácii územného konania  predmetnej stavby a vyjadrenia v územnom 

konaní boli skoordinované v podmienkach rozhodnutia.  

      Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e: 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu 

s adresou : Mestský úrad Handlová, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7.Včas podané odvolanie má 

odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, na 

návrh účastníka konania. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Mgr. Mária    D Á N Y I O V Á 

vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

                                                                                                         poverená rozhodovaním  dňa 10.06.2010 

 

 

 

Obdržia: 

1/    Mesto  Prievidza, zastúpené primátorkou  mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou 
2/    Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

3/    MsÚ odd. stav. poriadku, výstavby a životného prostredia 971 01 Prievidza, Nám. slobody 14  

4/    AWE Atelier s.r.o., 921 01 Piešťany, Pribinova 1742/2 

5/    Ľudmila Gorná, 971 01 Prievidza, Ul. M. Medveckej 23/10 

6/    Juraj Veterník, 971 01 Prievidza, Ul. energetikov 12/2 

7/    Marta Veterníková, 97101 Prievidza, Ul. energetikov 12/2 

8/    Urbársky spolok Necpaly-pozemkové spoločenstvo Prievidza, Poľná ul. 76, 971 01 Prievidza, Ing. Ján  

       Petráš 

9/    Pozemkové spoločenstvo-urbársky spolok Necpaly, miestna časť Prievidza, Na záhumí 25    

10/  vlastníkom susedných stavieb a pozemkov – verejnou vyhláškou 

 

Účastníkom konania a dotknutým orgánom elektronickou poštou:       

Okresný úrad   Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO, posudz.EIA 

Okresný úrad Prievidza, odbor  krízového riadenia 

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

OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza 

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

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 

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

RÚ Verejného zdravotníctva  Bojnice, Nemocničná 8 

PZ SR ODI   971 66 Prievidza, Košovská cesta 14 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., 971 01 Prievidza, Priemyselná 82 

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., 971 01 Prievidza, Mariánska 17 

Pozemkové spoločenstvo-urbársky spolok Necpaly, miestna časť Prievidza, Na záhumí 25    
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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 Prievidza a verejne prístupnej tabuli  mesta Prievidza a 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 5477 475               fax: 046 5425614 
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