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MESTO   H A N D L O V Á  

číslo: SÚ 2022/3115/2290/2023/894-4                                                                   Handlová, 30.01.2023     

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  

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

    Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 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, určený 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 v územnom konaní 

v návrhu navrhovateľa: Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., adresa: 971 01 Prievidza, Ul. 

Matice Slovenskej 10  (ďalej len „navrhovateľ“) o 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, zistil, že 

návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie 

 

p r e r u š u j e  

   
do doplnenia návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby o chýbajúce náležitosti a to: 

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

podľa výzvy stavebného úradu č.j. SÚ 2022/3115/2290/2023/894-3 zo dňa 30.01.2023, najneskôr do 

uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t.zn. do 60 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorý 

je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia.  

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 
     Navrhovateľ podal dňa 10.03.2022 na stavebný úrad 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. 
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     Stavebný úrad oznámil dňa 14.06.2022 v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou 

vyhláškou zahájenie územného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 

14.07.2022 vykonal ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním návrhu. 

 

Podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona 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. 

 

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania 

vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.  

 
     Podľa výsledku ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním zo dňa 14.07.2022 a nakoľko 

podanie neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle § 

35 ods. 3 stavebného zákona vyzval výzvou č.j. SÚ 2022/3115/2290/2023/894-3  zo dňa 30.01.2023 

navrhovateľa, aby podanie spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, 

že inak územné konanie zastaví. Výzva sa zasiela navrhovateľovi spolu s týmto rozhodnutím. 

Primeranou lehotou na doplnenie podania je s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich 

náležitostí lehota 60 dní.  

 

Z dôvodov vyššie uvedených stavebný úrad konanie prerušil tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.     

 

Pokiaľ podanie v rozsahu podľa uvedenej výzvy v určenej lehote nebude doplnené, stavebný úrad 

v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie  z a s t a v í.  

 
 

P o u č e n i e : 
 
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle ust. § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

samostatne odvolať.        

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                                                                Mgr. Silvia GRÚBEROVÁ                                                                                                  
                                                                                                          primátorka mesta Handlová 

                                                                                             

 

 
       Z dôvodu umiestnenia líniovej stavby sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 36 

ods. 4 stavebného zákona. Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Mestského 

úradu Handlová, Mestského úradu Prievidza, Spoločného obecného úradu v Handlovej a zverejnená na 

webovej stránke mesta Handlová a webovej stránke mesta Prievidza. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia.  

     Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 

7, č. dverí 10.                                                                                                      
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Obdržia: 

• Doručené elektronicky účastníkom konania: 

1/    Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., 971 01 Prievidza, Ul. Matice slovenskej 10 

2/    Mesto Handlová, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Silviou Grúberovou 

3/    Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou,  

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

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

5/    Lesy SR, š.p., 975 66 Banská Bystrica, Námestie SNP 8 

6/    Lesy SR, š.p., 971 01 Prievidza, Švéniho 7 

7/    VAŠA, s.r.o., 972 71 Nováky, A. Hlinku 86 

8/    SVP, š.p., 969 39 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8 

 

• Účastníci konania: 

9/    Emília Fuksíková, 956 21 Kuzmice, Jacovská 192/13 

10/  verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania 

 

• Doručené elektronicky dotknutým orgánom a správcom technických sietí: 

11/  Esta plus. S.r.o., Ing. Lukáš Kútny, 972 24 Diviacka Nová Ves 92 

12/  MsÚ Prievidza, odd. stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia,  

       971 01 Prievidza, Námestie Slobody 14 

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

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

15/  Okresný úrad, 971 01 Prievidza, G. Švéniho 3H, odb. starostlivosti o ŽP – OPaK, ŠSOH, ŠVS 

16/  Okresný úrad, 971 01 Prievidza, G. Švéniho 3H, odbor krízového riadenia 

17/  MO SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica, ČSA č. 7 

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

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

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

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

22/  OR HZZ, 971 01 Prievidza, Vápenická 4 

23/  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 972 01 Bojnice, Nemocničná 8 

24/  Michlovský, spol. s.r.o., 921 01 Piešťany, Letná 9 

25/  SVP š.p. OZ, 921 80 Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 3 

26/  Obvodný banský úrad, 975 90 Banská Bystrica, 9. mája 2 

27/  DSI Data, a.s., 029 01 Námestovo, Nám. A. Bernoláka 377 

28/  Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, 911 01 Trenčín, K Dolnej Stanici 7282/20A 

29/  O2 Slovakia, s.r.o., 851 01 Bratislava, Einsteinova č. 24 

30/  Energotel, a.s., 821 08 Bratislava, Miletičova č. 7 

31/  StVS, a.s., 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 

32/  Okresný úrad, 971 01 Prievidza, G. Švéniho 3H, pozemkový a lesný odbor 

33/  a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

adresa: Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Nám. baníkov č.7          e-mail: socu@handlova.sk        tel: 046 5477475, fax: 046 5425614 
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