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MESTO    H A N D L O V Á 

Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7 
__________________________________________________________________________________ 

číslo: SÚ 2022/3002/2452-1                                                                                   Handlová, 21.04.2022 

vybavuje: Horváthová 

 

 

 

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A 
 

Vyvesená dňa : 

Zvesená dňa : 

 

 

____________________ 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby  

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania. 

 

 

       Žiadatelia: Ing. Vladimír Mlynek a Ing. Katarína Mlyneková, adresa : 974 11 Banská 

Bystrica, Strážovská 6331/5  požiadali dňa 16.03.2022 o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Elektrická prípojka NN, Handlová, Náhradné pole 232, parcela č. 5160“ na pozemkoch KN – C 

5165/4, KN – E parc.č. 14662, 14663, 14665, 14666, 14669, 14670, 14671, 14673, 14674, 14675/1, 

14676/1, 14676/2, 14677, 14678, 14680, 14681, 14683, 14684/3, 14685/2, 14700, 14702, 14675/2, 

14684/1, 14448/6, 14448/4, 14638, 14636, 14701/1 v k.ú. Handlová v spojenom územnom 

a stavebnom konaní. 

     Projektová dokumentácia stavby rieši novostavbu elektrickej prípojky NN k jestvujúcej záhradnej 

chate súp. č 232 riešenej napojením poistkovej skrine SPP2 na stĺpe NN jestvujúcej vzdušnej siete pri 

dome č. 17 káblom AYKY-J 4x25 dl. 8,0m, osadením elektromerového rozvádzača RE na novo 

osadenom podpernom bode JB pri ceste, napojenie rozvádzača domu RD – kábel AYKY-J 4x35 dl. 

145m – vzduchom na nových podperných bodoch a kábel AYKY-J 4x35 dl. 640m – vedenom zemou 

a ukončenej napojením na existujúci podperný bod na pozemku parc.č. 5165/4 v k.ú. Handlová. 

   Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie v zmysle § 39a ods.4 zák. č. 

50/76 Zb. v znení nesk. predpisov, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu – novostavbu záhradnej 

chatky, ktorá bude realizovaná v súlade s koncepciou rozvoja mesta, s VZN č. 1/2013 – o územnom 

pláne mesta Handlová, aktualizácia 2012, zmeny a doplnky číslo 3, schváleným dňa 31.01.2013 ako aj 

s verejnými záujmami mesta. 

     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 súlade s ust. 

§§ 36 ods. 4 a 61 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnou 

vyhláškou začatie stavebného konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom a známym 

účastníkom konania a podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a 

miestneho zisťovania. 

       Súčasne podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu - do 8 pracovných dní 

odo dňa doručenia tohto oznámenia - k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.     

 

     Do podkladov  rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenom termíne na tunajšom stavebnom 

úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č, 7 (predovšetkým v  dni pondelok 
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a streda 8,00-16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr 

v danej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. 

     Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa 

vopred telefonicky ohlásili na čísle tel. 046 5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-

mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk. 

 

     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 územného a stavebného konania, neoznámil v 

určenej lehote, alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 

stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

     Podľa § 42 ods. 4  stavebného zákona v odvolacom konaní na námietky, ktoré mohli byť uplatnené 

v určenej lehote v prvostupňovom konaní, sa neprihliada. 

     V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Silvia GRÚBEROVÁ 

                                                                                                          primátorka mesta Handlová 

                                                                                              

 

 

Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4/ stavebného zákona. Verejná vyhláška 

bude vyvesená podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

po dobu 15 dní na oznamovacej tabuli mesta Handlová, www stránke mesta a verejne prístupnej 

oznamovacej tabuli stavebného úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

Obdržia :  

1/    Ing. Vladimír Mlynek, 974 11 Banská Bystrica, Strážovská 6331/5 

2/    Ing. Katarína Mlyneková, 974 11 Banská bystrica, Strážovská 6331/5 

3/    Mesto Handlová, primátorka mesta 

4/    Ing. Ján Sebíň, 960 01 Zvolen 1, Balkán 9 

5/    Stanislav Radovský, 972 51 Handlová, Náhradné pole 1286/15 

6/    verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania – známym aj neznámym vlastníkom susedných   

       pozemkov 

 

• Dotknutým orgánom doručené elektronicky: 

7/    Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková 36 

8/    Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 969 39 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8 

9/    Stredoslovenská distribučná, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 

10/  StVPS, a.s., 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 

11/  SPP-D, a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b 

12/  Slovak Telekom, a.s.,010 08 Žilina, Poštová 1 

13/  Okresný úrad, 971 01 Prievidza, G. Švéniho 3H, odbor starostlivosti o životné prostredie 

14/  MsÚ Handlová, odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy 

15/  MsÚ Handlová, odd. majetkovo – právne, evidencie a vnútornej správy 

16/  a/a 
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