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MESTO   H A N D L O V Á  

číslo: SÚ 2022/3115/2290/2023/894-3                                                                   Handlová, 30.01.2023   

vybavuje: Horváthová         

                                     

                                               

                                                                                                        Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.                                                                                                                                          

                                                                              Matice Slovenskej 10 

                                                                      971 01 Prievidza 

                                                  
Vec 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestení stavby – výzva na odstránenie nedostatkov. 
 

           

    Dňa 10.03.2022 ste podali mestu Handlová, ako príslušnému stavebnému úradu (ďalej len         

„ stavebný úrad “), určenému Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby  a bytovej politiky listom 

č. OÚ-TN-OVBP2-2018/5094-2/Ma zo dňa 29.01.2018 k vydaniu rozhodnutia, návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „SO 103 Prepojenie hlavnej rozvodne baňa Cígeľ 

s hlavnou rozvodňou baňa Handlová“ na pozemkoch v katastrálnom území Prievidza, Veľká 

Lehôtka a Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Z . o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

 

V podanom návrhu sú nedostatky :  

 

V návrhu chýbajú náležitosti predpísané v § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v § 3 vyhl.č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a to: 

 

 Stanovisko SSD, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 

( § 3 ods. 1 písm. d/ citovanej vyhlášky ) 

 

 

V zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vás stavebný úrad  

 

vyzýva, 

 

aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy doplnením podania odstránili uvedené 

nedostatky. Lehota bude zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doplnenie podá na stavebnom úrade 

alebo ak sa doplnenie adresované stavebnému úradu odovzdá na poštovú prepravu. 

 

 

Ak podanie požadovaným spôsobom a v lehote určenej v tejto výzve nedoplníte, stavebný úrad 

podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie zastaví.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Silvia GRÚBEROVÁ                                                                                                 
                                                                                                           primátorka mesta Handlová 
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