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OBEC  R Á Z T O Č N O 
Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7 

 

číslo: SÚ 2023/176-1                                                                                               Handlová, 20.02.2023  

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  

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

 

        Navrhovateľ: Mesto Handlová, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Silviou Grúberovou  

adresa : 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7 podal dňa 17.02.2023  na tunajšom stavebnom 

úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia mesta Handlová – časť Morovnianská a Okružná cesta“ na pozemkoch ulíc 

Morovnianska cesta a Okružná v k.ú. 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. 

  

     Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu sústavy verejného osvetlenia zahŕňajúcu 

demontáž pôvodných oceľových/betónovo – oceľových stožiarov, demontáž pôvodných svietidiel 

a rozvádzačov, nové napájacie káblové vedenie uložené v zemi, nové hliníkové stožiare vrátane 

elektro výzbroje, nové svietidlá a nový rozvádzač. Novú sústavu verejného osvetlenia bude možné 

komplexne diaľkovo riadiť, monitorovať a pripojiť do systému SMART city. V rámci výkopových 

prác bude vykonaná aj prekládka rozhlasových vedení do zeme a pokládka HDPE chráničky optických 

káblov do výkopu. 

       

      Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.  

 

      Obec Ráztočno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (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, určená Okresným úradom 

Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky listom č. OU-TN-OVBP2-2023/005621-002 zo dňa 

12.01.2022 k vykonaniu konania a vydania rozhodnutia, v súlade s  ust. § 36 ods. 4 zák.č. 50/76 Zb. v 

znení neskorších predpisov oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým 

orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie návrhu spojené  s 

miestnym zisťovaním  

  

na deň 20.03.2023 o 9,00 hod.   

so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10. 
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     Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom 

obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni: pondelok, streda 

8,00 – 16,00 hod.,). Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového 

materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046/5192540, prípadne podali svoje námietky 

písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk. 

 

      Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní. V 

tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom 

termíne sa neprihliada.  

      Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o územnom konaní v určenej lehote, alebo predĺženej 

lehote, nepredloží svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. 

       Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré 

sú v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou.  

       Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 

a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 

byť. 

      Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Jana RADOVSKÁ 

                                                                                                                   starostka obce Ráztočno 

                                                                                             

 

 

 
Z dôvodu líniovej stavby, s poukazom na § 139 ods. 3 stavebného zákona, podľa ktorého je podzemné 
a nadzemné vedenie rozvodu elektriky líniovou stavbou, a v nadväznosti na § 36 ods. 4 stavebného 
zákona, boli splnené podmienky pre doručovanie tohto oznámenia verejnou vyhláškou. Verejná 
vyhláška bude vyvesená podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov, na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Spoločného obecného úradu v 
Handlovej, web stránke mesta Handlová, verejne prístupnej tabuli mesta Handlová a verejne 
prístupnej tabuli obce Ráztočno. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie 
baníkov č. 7, číslo dverí 10. 
 

 

Z dôvodu líniovej stavby s poukazom na § 139 ods. 3 stavebného zákona, podľa ktorého je 

podzemné a nadzemné vedenie rozvodu elektriky líniovou stavbou, a v nadväznosti na § 36 ods. 4 

stavebného zákona, obdržia verejnou vyhláškou: 

 

 
• Účastníci konania: 

1/    Mesto Handlová,primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

2/    Obec Ráztočno, starostka obce Jana Radovská, Morovnianska 44/1, 972 31 Ráztočno  
3/    IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina 
4/    Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 

mailto:andrea.horvathova@handlova.sk


 3 

5/    verejnou vyhláškou všetci ostatní účastníci konania  
        
• Dotknutým orgánom a správcom technických sietí: 
6/    Mesto Handlová, MsÚ odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 
7/    Mesto Handlová, odd. majetkovo – právne, evidencie a vnútornej správy 
8/    Okresný úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, G. Švéniho 3H, odbor starostlivosti o životné  
        prostredie – ŠSOH, OPaK, ŠVS, ŠSOO, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie 
9/    Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská  
       cesta 14, 971 66 Prievidza 
10/  Okresný úrad Prievidza, obor krízového riadenia, 971 01 Prievidza, G. Švéniho 3H 
11/  MO SR, Agentúra správy majetku, 974 31 Banská Bystrica, ČSA 7 
12/  Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A 
13/  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, 972 01 Bojnice, Nemocničná 2 
14/  SPP - distribúcia, a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b 
15/  Stredoslovenská distribučná, a.s., 010 01 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 
16/  MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., 921 80 Piešťany, Letná 796/9 
17/  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosti, a.s., 974 01 Banská Bystrica, Partizánska  
       cesta 5 
18/  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 
19/  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, 971 01 Prievidza, Vápenícka 4 
20/  KMET Handlová, a.s., 972 51 Handlová, F. Nádaždyho 92/2 
21/  FIN.M.O.S. a.s., 831 05 Bratislava, Pekná cesta 19 
22/  Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková 36 

23/  KINET, s.r.o., 972 25 Diviaky nad Nitricou 201 

24/  O2 Slovakia, s.r.o., 851 01 Bratislava, Einsteinova č. 24 
25/  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
26/  DIGI Slovakia, s.r.o., 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 20 
27/  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Váhu, OZ, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834,  
       921 80 Piešťany 
28/  Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Banská Bystrica 
29   Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 
30/  Okresný úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, G. Švéniho 3H, pozemkový a lesný odbor 
31/  ELIMIS, s.r.o., Ing. Michal Mišenko, 821 09 Bratislava Miletičova 23 
32/  a/a 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adresa: 972 51 Handlová, Nám. baníkov č. 7                           e-mail: socu@handlova.sk                           tel: 046 5477475, fax : 046 5192534 
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