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ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

Podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona (ďalej

stavebný zákon ), podľa § 39a stavebného zákona a § 8 vyhl. MZP SR č. 453/2000 Z.z..

I. ŽIADATEĽ:

Právnická osoba :

Meno a adresa si'dla : IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o.

Veľkáokružná 1309/17, 010 01 Žilina

Statutámy zástupca : Roman Zigmund, konateľ spoločnosti

mobil:+421 0903522140

e -mail: romanzi mund;®vahoo. com, ochandlovaíu) ail.com

II. OZNAČENIE A MIESTO STAVBY :

NÁZOV STAVBY: Obchodné centrum Handlová (OC H )

Definované stavebným objektom ( SO 01. 1 Priprava a zariadenie stavemska,

SO 02. 1. 1 Stavebny objekt Obchodné centrum Handlová RETAIL, SO 02. 1.2

Stavebný objekt Obchodné centrum Hanďová SUPERMARKET, SO 02.2
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a. ao.

Vonkajsie gastro zariaďenia a síánky - urobená priprava síeťami. SO 02.3

zrusené. S€) 02. 4 AutQumyváreň - urobená prípravu sieťami, SO 02.5

Podzemná nádrž SHZ a posiarna n&irí, SO 07. 1 sritsené, SO 0". 2 zrušené,

SO 08. 3 srušené, SO i 1. 2 Prekládka VN, SO 12 Trafostamca, SO 13

Náhradný zdroj elektrickej energie, SO 14 Areálové XNrozvoäy a osveíkme,

SO 16 ŕreklfsdka a úpravy NN rozvodov, <i0 17 Prekláílka a úprmy VO, SO

18. 1 Pripojka slaboprúdovvch rozvodov - neriesí ,M, SO 18. 2 Areálove

slaboprúdavé rozvody - ncrieši sa, SO 20 Tsrénne. síidové aparkové úpravy.

SO 21 Rekiamné, propagacné a informačné zariadeniii, SO 22 Prípojka tepla

- doplnené, časť objehu hvde napojetm na teplovod, SO 22. 1 Zdroj tepia a

cMadu - Technologické zcsriadema - doplnené. časŕohjekíu bude nctpojená na

íeplovod. SO 23. 2 Zdroj lepla a chlítdu - Elektroinšíalácia - doplnené. časl'

objektu buďe napojená na tephvod. SO 23. 3 Zifrci/ íepla a chladu - Slmebná

čast - doplnené, časť objeklu bi/de napojená na íeplovtxi)

POPIS, VYBAVENIE, ÚČEL STAVBY A OBJEKTOVÁ SKLADBA, NAPOJENIE :

Popis, vybavenie-úfiet: jedná sa orealízáciu stavebných objektov RETAIl. aSUPERMARK.ET

a prísiušenstva pre novostavbu Obchodného centra Handlová ( OC H ) podľa

nižšie yvedenej objektovej skiadby a projekíovej dokumeňtácie pre stavebné
povotenie

Objektová skladba: SO 01. 1 Príprava a zariadenie staveniska

SO 02. 1. 1 Stavebny objekt Obchodné cerórom Handlová RETAiL

SO Q2. I.2 Stavebňý objekt Obchodné eenírum Handlová SĽP. ERMARKET

SO 02.2 Vonkajšie gastro zariaáenía a stánky - urobená pnprava sieťami
SO 02.3 zrušené

SO 02.4 Autoum>váreň - urobená príprava sieťami

SO 02.5 Podzemná nádrž SHZ a požiama nádrí

S007. 1zrušené

SO 07.2 zru.äené
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IMMOBIUENMANAGEMENT, & r. a

SO 08.3 zrušené

S011.2PrekládkaVN

SO 12 Trafostanica

SO 13 Náhradný zdroj elektrickej energie

SO 14 Areálové NN rozvody a osvetlenie

SO 16 Prekládka a úpravy NN rozvodov

SO 17 Prekládka a upravy VO

SO 18. 1 Prípojka slaboprúdových rozvodov - nerieši sa

SO 18.2 Areálové slabopródové rozvody - nerieši sa

SO 20 Terénne, sadové a parkové úpravy

SO 21 Reklamné, propagačné a informačné zariadenia

SO 22 Prípojka tepla - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod

SO 23. 1 Zdroj tepla achladu - Technologické zariadenia - doplnené, časť

objektu bude napojená na teplovod

SO 23.2 Zdroj tepla a chladu - Elektroinštalácia - doplnené, casť objektu bude

napojená na teplovod

SO 23. 3 Zdroj tepla a chladu - Stavebná časť - doplnené, časť objektu bude

napojená na teplovod

III. MffiSTO STAVBY, ZHOTOVITEĽ, ZAČATIE A UKONČENIE PRÁC, STAVENISKO :

Obec : Handlová katastrálne územie: Handlová

Areál Obchodného centra Handlová OC H

Parc. č. pozemkov : KN-C 1495/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24.938 m2

KN-C 1495/236, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2

Doterajšie využitíe : zastavaná plocha a nádvorie bez využívania

Mimo areál Obchodného centra Handlová OC H

Parc. č. pozemkov : KN-C 1495/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34.306 m2

KN-C 1495/37, ostatná plocha o výmere 1. 172 m2

KN-C 1495/48, ostatná plocha o výmere 953 m2
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Doterajšie využitie

KN-C 1495/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2

KN-C 1495/50, ostatná plocha o výmere 443 m2

KN-C 1436/136, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11.222 m2

KN-C 1436/188, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4.855 m2

KN-C 1436/280, ostatná plocha o výmere 304 m2

KN-C 4477/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.663 m2

KN-C 4478/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 812 m2

KN-C 1494, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.096 m2

KN-C 4669/2, zastavaná plocha a nádvoríe o vymere 33. 511 m2

zastavaná plocha a nádvorie jestvujúca mestská komunikácia a chodníky,

ostataé plochy bez využívania

Stavenisko

Zhotoviter:

Náklad stavby:

parcelné čísla pozemkov, ktoré budú tvoriť zariadenie staveniska KN-C

1495/46 a KN-C 1495/236

bude určený na základe výberového konania anásledne bude oznámený
špeciálnemu stavebnému úradu

nadl.000.000 EUR

( poplatok podľa Prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

145/1995Z. Z. V. ČASŤSTAVEBNÁSPRÁVAPolozka60(Žiados{ostavebné
povolenie alebo na zmeny cfokončených stavieb (nadstcrvba. prístavba) a na

zmeny stavieb pred dokončenim ( za každú samostatnú stavbu ). Odstavec g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončenych stavieb a na

zmeny síavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

naď 1. 000.000 EUR do 10. 000.000 EUR vráíane poplatok Dredstavuie sumu

800EUR)

Začatie a ukončenie
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Prác začatie prác najneskôr do 30 kalendámych dnť o vydania posledného

prävoplatného prísiušného stavebného povolenia k Obchodnému centrum

Handlová (OC H ) a určenia zhotoviteľa a ukončenie präc do vydania
posledného právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Obchodnému centrum

Handlová ( OC H )

IV. MENÁ A ADRESY VLASTNÍKOV SUSEDNÝCH NEHNVTEĽNOSTÍ :

( zomam všetkých účastníkov konania, s uvedeni'm vlastnickych, alebo iných práv k dotknutým pozemkom,
vrátane pozemkov pre stavenisko )

(1) Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Obec: Handlová, parcelné čísla pozemkov : KN-C 1495/1, katastrálne územie: Handlová vymera

pozemkov : 34.306 m1, vedené k katasta-i nehnuteľností ako: zastavaná plocha a nádvorie ( medzi

Mestom Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená

Zmluva o výpožičke ( pozemkov ) zo dňa 10.06.2021/14. 06.2021.)

Obec : Handlová, parcelné čísla pozemkov : KN-C 1495/37, katastrálne územie : Handlová

výmera pozemkov : 1. 172 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : ostatná plocha ( medzi

Mestom Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená

Zmluva o výpožičke ( pozemkov ) zo dňa 10.06.2021/14. 06.2021.)

Obec : Handlová, parcelné čísla pozemkov : KN-C 1495/48, katastrálne územie : Handlová

výmera pozemkov : 953 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : ostatná plocha ( medzi Mestom

Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená Zmluva o

výpožičke ( pozemkov) zo dňa 10. 06.2021/14. 06.2021.)

Obec : Handlová, parcelné čísla pozemkov : KN-C 1495/49, katastrálne územie : Handlová

výmera pozemkov : 82 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : zastavaná plocha a nádvorie (

medzi Mestom Handlováaspoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená

Zmluva o výpožičke ( pozemkov ) zo dňa 10. 06.2021/14. 06.2021.)

Obec : Handlová, parcelné čísla pozemkov : KN-C 1495/50, katastrálne územie : Handlová

výmera pozemkov : 443 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : ostatná plocha (medzi Mestom
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Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená Zmluva o

výpožičke (pozemkov) zo dňa 10. 06.202]/l4. 06.2021,)

Obec : Handlová, parcelné čísla pozemkov : KN-C 1436/136, katastrálne územie : Handlová

výmera pozemkov : 11 .222 m2, vedené k katastri nehnuteFností ako : zastavaná plocha a nádvorie

( medziMestom Handlová a spoločnosfou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená

Zmlwa o výpožičke (pozemkov) zo dňa 10. 06. 2021/14.06. 2021. )

Obec : Handlová, parcelné čísla pozemkov : KN-C 1436/188, katasfirálne územie : Handlová

výmera pozemkov : 4. 855 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : zastavaná plocha a nádvorie

( medzi Mestom Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je

uzatvorená Zmluva o výpožičke ( pozemkov ) zo dňa 10.06.2021/14. 06.2021. )

Obec : Handlová, parcelné čísla pozemkov : KN-C 1436/280, katastrálne územie : Handlová

výmera pozemkov : 304 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : ostatná plocha (medzi Mestom

Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená Zmluva o

výpožičke (pozemkov ) zo dňa 10.06.2021/14.06.2021.)

Obec: Handlová, parcelné čísla pozemkov : KN-C 4477/1, katastrálne územie: Handlová vymera

pozemkov : 1.663 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : zastavaná plocha a nádvorie ( medzi

Mestom Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MÁNAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená Zmluva

o výpožičke (pozemkov) zo dňa 10. 06. 2021/14. 06. 2021.)

Obec: Handlová, parcelné císla pozemkov : KN-C 4478/2, katastrálne územie: Handiová výmera

pozemkov : 812 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : zastavaná plocha a nádvorie ( meďzi

Mesíom Hcmdlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená Zmlirva

o výpožičke (pozemkov ) zo dňa 10. 06. 2021/14.06.2021.)

Obec : Handlová, parcelné éísla pozemkov : KN-C 1494, katastrálne územie: Handlová výmera

pozemkov : 1. 096 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : zastavaná plocha a nádvorie ( medzi

Mestom Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. je uzatvorená Zmlwa

o výpožičke (pozemkov) zo dňa 10. 06. 202 J/J 4. 06. 202]. )

(2) Zeleznice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61

Bratislava

Obec : Handlová, parcelné čisla pozemkov : K'N-C 4669/2, katastrálne územie: Handlová výmera

pozemkov : 33.511 m2, vedené k katastri nehnuteľností ako : zastavaná plocha a nádvorie
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V. UDAJE O DOKUMENTÁCII A UZEMNOM ROZHOBNOTI AINÉ ROZHODNVTIA

A m,É ZM.Ll;W:

Zodpovednv projektaBl: KACC, s.r.o., Icg. Michal Kairafca, štatatáray oi^án, koaateP

Adresa : Kaánárova .2529/44, 831 51 Bratisiava - mestská c^ť Raôa

Projektantí profesíí:

Profesia:

Meno:...................................................... Adresa:

(a) Rozhodnutíe ô. 714/2016 zo dňa 04. 1 }.2ôl6 { pmvopiatné dňa i9J 1.2016 ) vydané správnym

orgánom RáztoSno

(b) Rozhodnytieé. OU-PD-OSZP-20i9.'ŕOÍÔ035-028zodiSa 10.05.2019(pravoplataédňa 17.07.2019

) vydané s{wávnym oi^ánom Okresfiého úra.du Prievidza

(c) Rozhodtiutie £. OU-TN<X)P3-20! 9/020331-002 Dom zo dtia 17.07.2039 ( prävoplatsé dfta

17.07.2019 ) vydané spFávnym orgánom Okresného árady Trsnčin

(á) Uzemné rodiodnutie c. SU 2020/21187/2356-3 s prítohou zo dňa ! 8.09.2&2Ô ( pravoplatné dňa

30. i 1.2020 ) vydané správnym orgánom Stavebného úradu liandäová

(e) Rozhôdnutie é. SU 202 {,'21789/2883-5 s prflohou zo dňa 14. 12.2021 ( právoplatné dňa

07.01.2022 ) vydané spra^nym orgánom Stavebného uradu Handíová

('O Rozhodnutie e. OU-PD-OSZP-202 i /020746-013 povoienie na vodnó síavbu zo dňa 22. 11 .2021 (

právoplatné dfta 27. i 2.202 i ) vydané správnym orgánom Okresného úmdu Prievidza

(g) Zmlyva o výpoži£ke s prňohami zo dfta 10.06.2021 a 14.06.2021

(h) Zmlyva o spotupraci č. Z-0-202I-000334-00 rozšíreňie VNK zo dňa 08.06.2021 a 03.09.2021

(ch) Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. ÍI30/2!'SPPD/CEZ 20 dňa 05. 10.2021 a

14. 10.2021

(i) Zmhvac. 1326/2025 prekládkavodyapripojkazodňa 11. 10.2021 a 19,10.2021

VI. BOKLAD O PREROKOVANI SO SPRÁVCAMI INŽINIERSKYCH 8IETÍ:

(1) Mesto Handlová, Mestský úrad, 'Nám. baníkov 7, 972 51 Haodlová

mssEoass. a^iMámsse^'K & & ok. xä»: asäi fleofc TtfUdOTBiAiaBea?, ftM®i Siix»



r, &z.a

(2) SIovak Telekom a. s., PoStová 1, QÍO 08 Žilina

(3) Stredoslovensiká energetiiía - Distribácia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina

(4) Stredoslovenská vodárenská prevádxková spoiočnosť, a. s., Partizánska eesta 5. 974 01 Banská

Bystrica

(5) Stredoslovenská vodárenská spoloéaosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

(6) Slovenský piynárenskv priemysei - Distribúcia a.s., MIynské Nivy 44A, 825 i I Brattslava

(7) KMET Handlová a.s„ Potoíná 22, Handlová

(8) FIN M.O.S. a.s.. Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava

(9) MICHLOVSKÝ, spo!. s r.o., Letaá 796/9, 921 01 Piešťany

(tO) Okresné riaditerstvo Policajneho ^born, oábor p^OTadko-í'ej a dopraviiej polície, OkresHý
dopravný inšpektorát M. Mišťka 11, 971 66 Prievidza

(1}) Okresný urad Životného prostredie Prievidza, Odbor staro&tlivosti o iivoíné prostredie,
Odpadového hospcdárstva, Gusíáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

(.12) Okresný úrad Životného prostredie Prievidza, Odbor starostlivostt o životné prostredie. Ochrany
príríxty a krajiny, Gustáva Š^éniho 3H. 971 01 Prieviáŕa

(13) Okresný úrad Životného prostreáie Prievidza, Odbor starosttivosti o životRé prostredie, Štátna
vodná sprava, Gystáva Svéniho 3H, 971 01 Prievídza

(14) Ministerstv'o životaého prostredia Slovenskej repubStky, Námestíe ĽudovSte Štúra 35.-''1, 812 35
Bratísiava

(15) Krajské riaditerstvo HasÍcského a záchranného zboru v Trenéíne, oddle.tenie požiamej prevencie,
štefánikova 20, 9i 1 49 Trenéín

(16) TOV SO.D Stovakia, s.r.o., pobočka Banská Bystrica* Lazovná 69,, 974 Oi Banská Bystrica
(i 7) Železnice Stovenskej repuMiky. Generáine riaditertívo, odbor expertízv, Ktemensova 8, 813 61

Bratíslava

(18) Ministerstv'o dopravy a výstavby Slovenskej repubiiky, Námestie .slobody 6. 810 05 Bratislava

(19) Krajský pamjatkový urad Trenôín, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenéín

(20) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Vtítu. odštepný závod.

Nábrežie Ivana Krasku £. 3/834, 921 80 Piešťany

VII. MENÄ A PRESNÉ ABRESY OSTATNÝCH ÚČASTNÍKOV KONANIA:

WMcaeDLamviListíslEs^s.̂ ^i№-.xw^v<aiA<!ia^



^IBiN'MAMA.ei s. r. a.

({) Nesto Hmdlov á, Námestíe baníkov 7, 972 51 Handlová

(2) KACC, s. ro., Kaásárova 2S20M4., 831 51 Bratislava

(3) Združenie domových samQspráv, Rovniatikova 1667/14, 851 02 Bratisiava

(4) Železnice Slovenskej repybtiky, Generálne riadÍteFsH'o, odbor expertťzy, Kiemensova 8, 813 6 f
Bratislava

(5) ÍMMOBILIEN MANAOEMENT, s. r. o, VeITíá okrožná 1309/17, 010 01 Žilina

(6) Ctetatni ucastnici konffliia íerejiiou v^'hláškou

VIII. POUéENIE;

Vyplneiiie fiadostí sa.pova&ije podra § 1 t zákona c. 18/2018 Z.z. o oehraie osobných údajov v znení

neskorsích predpisov m suhías so spracovaním mojich osobných údajov uv^iených v žiadosti. Osobné

udaje budá spracované na ucel v>medzený osobitoým zákonom. Beriem na vedomie, že udaje môžu

spracuvaf len oprávnené osob}. Spraco'vané udaje budó arehivované a likvidované v sálade s piataými

právn^'mi predpismi.
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