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MESTO      H A N D L O V Á 
________________________________________________________________________________ 
číslo: SÚ 2021/1684/2304-2                                                                                             Handlová,  28.06.2021 

Vybavuje:  Mgr. Dányiová                                                                                       
 

 

 
Vyvesená na zverejnenie  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 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 posúdil a prerokoval  v zmysle § 88a 

ods.1 zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov zmenu  stavby: „Maštaľ - Kravín“ na pozemku parcelné 

číslo KN C 1095/2, v katastrálnom území  Morovno, na základe žiadosti ktorú podala spoločnosť: 

AGROPRODUKT  SLOVAKIA, a.s., adresa: 972 42  Lehota pod Vtáčnikom, Hájska 927/20,  dňa:  

04.03.2021  o vydanie  dodatočného stavebného povolenia,  na pozemku parcelné číslo KN C  1095/2, k.ú. 

Morovno a podľa § 88a ods. 4  zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších  predpisov takto 

 
r o z h o d l o: 

 

zmena  stavby:           Maštaľ - Kravín  

žiadateľ:                     AGROPRODUKT  SLOVAKIA, a.s.,                                           

adresa:                        972 42  Lehota pod Vtáčnikom, Hájska 927/20          

IČO:                           36 296 490 

                                  zapísaná v OR Trenčín, odd.Sa, vl.č.10036/R 

na pozemku  parcelné číslo  C- KN 1095/2, v  kat. území Morovno sa 

 

d o d a t o č n e           p o v o ľ u j e 

 

 v rozsahu dokončenej stavby:  prestavba existujúceho objektu maštale pre hovädzí dobytok na jeho 

chov a ustajnenie, s jedným nadzemným podlažím, nosnú konštrukciu strechy tvorí oceľová 

konštrukcia v kombinácii s dreveným krovom, sklon sedlovej  strechy 13° a 22°, zvislé nosné 

konštrukcie pre oba prístrešky pozostávajú z hlavného stĺpu profilu CHS 168x8, ukotvené do 

základov, vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené stužujúcim ŽB vencom, spevnené plochy 

z liateho betónu vytvárajú plochy pre obsluhu okolo objektu, odvedenie dažďových vôd na terén. 

Hlavná fasáda je orientovaná na juho-východ, vstup na pozemok je zo severnej strany existujúci, na 

pozemku sa nachádzajú inžinierske siete; 

 

 podľa projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby vypracovanej oprávneným 

             projektantom:  Ing. arch. Peter Bauer, 821 03 Bratislava, Šandorová 7, číslo osv. 0870AA; 

 

 Účastníci konania:   

1/    AGROPRODUKT  SLOVAKIA, a.s., 972 42  Lehota pod Vtáčnikom, Hájska 927/20  

2/    Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova 36 

3/    Ing. arch. Peter Bauer, 821 03 Bratislava, Šandorová 7 
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4/    Mária Pisárová, 972 16 Pravenec č. 246 

5/    Michal Dobiš, pošta 972 31 Ráztočno, Morovno č.108 

6/    Ema Hanidžiarová, 971 01 Prievidza, ul. Sv. Cyrila 45/2 

7/    Zdenka Pristachová, 949 01 Nitra, Bartošová 5 

             8/    Jozef Jesenič, 941 62 Kmeťovo č. 336 

9/    Daniela Gregušová,    972 31 pošta Ráztočno, Morovno č. 123 

10/  Stanislav Valach, 974 01  Banská Bystrica, Povstalecká 12 

11/  Milica Okossy, Cournonstrasse 10, 962 15 Lichtenfels, Nemecko 

12/  Q-1, s.r.o., Ing. Martin Dzurko, 972 11 Lazany, Školská 668/68A 

13/  Mstat sk. Ing. Pavol Mikuláš 

 

 Charakter stavby: dočasného charakteru na dobu do 31.10.2029 v súlade s Nájomnou zmluvou 

číslo 02668/2014-PNZ-P40843/14.00 uzavretou s vlastníkom pozemkov SR Slovenský pozemkový 

fond Bratislava, Búdková 36, resp. na dobu neurčitú v súlade so Zmluvami o nájme, vrátane jej 

doplnkov  uzavretú s vlastníkmi pozemkov; 

 

na pozemku parcelné číslo reg.  KN C 1095/2, v katastrálnom území  Morovno  za nasledovných podmienok: 

 

Pre dodatočné povolenie  stavby sa určujú tieto podmienky: 

1.   Stavba bude dokončená   podľa schválenej projektovej dokumentácie  v konaní o dodatočnom povolení  

      stavby. Projekt stavby vypracoval: Ing. arch. Peter Bauer, 821 03 Bratislava, Šandorová 7, 

      časť PD Požiarna ochrana  vypracoval: Q -1, s.r.o., Ing. Martin Dzurko, 972 11 Lazany, Školská  

      668/68A, 

      časť PD Statika vypracoval  a overil: Mstat sk. Ing. Pavol Mikuláš. 

2.   Zabezpečiť splnenie podmienok k zosúladeniu urbanistického a architektonického riešenia stavby s  

      okolím a ďaľšími podmienkami v zmysle ustanovenia stavebného zákona. 

3.  Pri dokončení   stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení 

     a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku.  rešpektovať ustanovenia vyhlášky číslo 453/2000  

     Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky číslo 532/2002 Z.z., 

     ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  

     technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou  pohybu a orientácie. 

4.  Pri dokončení  realizácie stavby dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému obťažovaniu vlastníkov  

     susedných nehnuteľností prachom, hlukom, príp. vibráciami. 

5.  Súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii zmeny stavby vyjadrilo  mesto Handlová listom číslo  

     A4- 2020/2822202/3, dňa 09.11.2020. 

6.  Rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Odštepný závod Piešťany číslo  

     CS SVP OZ PN 8313/2020/02 zo dňa 10.11.2020: 

- Záujmovým územím preteká neupravený vodný tok Morovniansky (Malokritský potok), 

hydrogeologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 556+557 v správe našej organizácie. 

- Ochranné pásmo vodného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 0,5 m od 

reálnych brehových čiar, Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s priľahlými 

pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého 

územia. 

- V ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, 

manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavby súbežných inžinierskych sietí. 

- Podľa predloženej projektovej dokumentácie je navrhovaná stavba maštale umiestnená v areáli 

družstva cca 100,00 m od vodného toku. 

- K umiestneniu navrhovanej stavby nemáme zásadné výhrady. 

- K odvádzaniu dažďových vôd zo strechy objektu na okolitý terén  nemáme zásadné výhrady. 

- Projektová dokumentácia nerieši prípojky žiadnych inžinierskych sietí ani likvidáciu splaškových 

vôd a odpadov z maštale. Spôsob likvidácie splaškových odpadových vôd a odpadov z maštale  

žiadame predložiť na odsúhlasenie našej organizácii. 

- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe spôsobené účinkami 

vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného 

zákona. 

7.  Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska vydaného Okresným úradom Prievidza, odborom  SZP 

dňa  10.11.2020, pod číslom OU-PD-OSZP-2020/027087-002. 
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8. Vyjadrenie k prestavbe maštale vydal Okresný úrad Prievidza, odborom  SZP, z hľadiska odpadového 

hospodárstva dňa 18.11.2020, pod číslom OU-PD-OSZP-2020/027843-002. 

 dňa  10.11.2020, pod číslom OU-PD-OSZP-2020/027087-002. 

9. Záväzný posudok k dodatočnému povoleniu stavby vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa 

Prievidza dňa 05.11.2020, číslo 1516/2020. 

10. Záväzné stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby vydal Regionálny úrad verejného zdravia Prievidza 

dňa 28.10.2020, číslo B/2020/2408-PPL/10059. 

11. Stanovisko na účely stavebného konania vyjadrilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Prievidzi dňa 28.12.2020 číslo ORHZ-PD1-993-001/2020. 

12. Podľa § 40 ods. 2 a 3  pamiatkového zákona a  § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických 

nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť ihneď nález 

Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, pracovisko Prievidza, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho 

nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním 

poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 

vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským 

pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 

a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.   

13. Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava číslo 6612113038, zo dňa 04.05.2021, pri 

výstavbe nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií, rešpektovať predmetné stanovisko. 

Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných zariadení: 

- 1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.  

- 2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, alebo účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa 

bodu 3. 

- 3.Stavebník alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 

žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do 

ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), 

vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, 

peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432 144. 

- 4.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť 

nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- 5.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 

spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

- 6.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánujete napojiť nehnuteľnosť na 

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 

telekomunikačnú prípojku. 

14. Rešpektovať vyjadrenie, ktoré vydala spoločnosť Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť, 

a.s. Banská Bystrica  číslo 3/10251/2020,  dňa 01.12.2020.     

15. Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Michlovský, s.r.o., UC 1- údržbové centrum Piešťany, číslo BB-

1483/2021 dňa 07.06.2021. 

16. Rešpektovať vyjadrenie, ktoré vydala spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a,s. Žilina dňa 13.11.2020 

číslo 202010-SP-0191-1. 

17. Pred zahájením akýchkoľvek prác požiadať správcov všetkých sietí technického vybavenia  - vody, 

kanalizácie, elektrickej energie bez rozdielu napätia, telekomunikácii, diaľkových káblov, plynu, dráhy, 

verejného osvetlenia, tepla, DIGI, T mobile, Orange o vyjadrenie a presné vytýčenie podzemných aj 

nadzemných  sietí v ich správe. 

18. Všeobecné podmienky realizácie stavby, vyplývajúce z posúdenia projektovej dokumentácie: 

- Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a STN 

73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

mailto:peter.blaho@telekom.sk
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 -  Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods.1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou 

môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k ich poškodzovaniu a ničeniu.    

- Zabezpečiť zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, 

prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

- Doklad o zneškodnení odpadu z búracích prác a stavebnej činnosti na vyhovujúcej skládke odpadov 

predložiť ku kolaudácii stavby. 

-   Rešpektovať zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

-   Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

-   Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality. 

- Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, 

nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné 

nehnuteľnosti. 

19.  Dokončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

20.  Pri uskutočňovaní a užívaní stavby je stavebník povinný dodržať príslušné technické normy. 

21.  Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak nepreukáže 

že za škodu nezodpovedá. 

 

15 dní po doručení dodatočného stavebného povolenia požiadať o potvrdenie jeho právoplatnosti. 

 

      Námietky  uplatnené účastníkom konania: neboli uplatnené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e: 
 

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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil a prerokoval  dňa 04.05.2021 v 

zmysle § 88a ods.1 zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov zmenu  stavby: „Maštaľ - Kravín “, na 

základe žiadosti ktorú podala spoločnosť: AGROPRODUKT  SLOVAKIA, a.s., adresa: 972 42  Lehota pod 

Vtáčnikom, Hájska 927/20,  dňa:  04.03.2021 o vydanie  dodatočného stavebného povolenia  na pozemku 

parcelné číslo KN C 1095/2, v katastrálnom území  Morovno. 

Rozsah dokončenej stavby: prestavba existujúceho objektu maštale pre hovädzí dobytok na jeho chov 

a ustajnenie, s jedným nadzemným podlažím, nosnú konštrukciu strechy tvorí oceľová konštrukcia 

v kombinácii s dreveným krovom, sklon sedlovej  strechy 13° a 22°, zvislé nosné konštrukcie pre oba 

prístrešky pozostávajú z hlavného stĺpu profilu CHS 168x8, ukotvené do základov, vodorovné nosné 

konštrukcie sú tvorené stužujúcim ŽB vencom, spevnené plochy z liateho betónu vytvárajú plochy pre 

obsluhu okolo objektu, odvedenie dažďových vôd na terén. Hlavná fasáda je orientovaná na juho-východ, 

vstup na pozemok je zo severnej strany existujúci, na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete. 

Ku žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia bola predložená projektová dokumentácia  stavby,  

geometrický plán zamerania stavby  č 42/2021, overený  Okresným úradom Prievidza, katastrálnym 

odborom, pod číslom 482/2021 dňa 01.06.202, vyjadrenie mesta Handlová, že stavba nie je v rozpore 

s verejnými záujmami, správny poplatok, atesty, certifikáty použitých materiálov a výrobkov, splnomocnenie 

k zastupovaniu, Výpis z OR Okresného súdu Trenčín, súlade s Nájomná zmluva číslo 02668/2014-PNZ-

P40843/14.00 uzavretá s vlastníkom pozemkov SR Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 

Zmluvy o nájme, vrátane ich doplnkov  uzavreté s vlastníkmi pozemkov, vyjadrenia  a rozhodnutia 

dotknutých orgánov. 

Po preskúmaní  žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia, stavebný úrad zahájil  

konanie o dodatočnom povolení stavby v súlade s § 88a ods.1 stavebného zákona dňa 25.03.2021,  určil 

termín ústneho pojednávania s miestnym šetrením, ktoré dňa 04.05.2021 vykonal. Oznámenie obdržali  

účastníci konania v zmysle zákona o správnom konaní, s preukázaním doručenia do vlastných rúk, resp. 

verejnou vyhláškou. Účastníkmi konania neboli uplatnené námietky proti dodatočnému povoleniu stavby a k 

vydaniu kolaudačného rozhodnutia.   

 Na základe podanej žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia bol prerokovaný 

s vlastníkom stavby  správny delikt s uložením sankcie podľa § 106 ods.(2), písm. b/ stavebného zákona za 
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zmenu stavby bez stavebného povolenia,  dňa 22.06.2021. Stavba bola realizovaná v roku 2020. Dodatočné 

stavebné povolenie stavby za predpokladu splnenia podmienok daných v tomto rozhodnutí, nie je v rozpore s 

verejnými záujmami, ani právami a právom chránenými záujmami účastníkov konania.  

K vydaniu dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia vyjadrili súhlasné stanoviská: 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bojnice, Regionálna veterinárna 

a potravinová správa Prievidza, SVP š.p. Piešťany, správcovia sietí technického vybavenia územia.  

 Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti  tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e: 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 54 ods.2 správneho poriadku podať odvolanie na 

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu 

s adresou: Mestský úrad v Handlovej, Námestie baníkov č.7, v lehote do 15 dní od jeho oznámenia. 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

                                                                                                   

 

              

 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Mária    DÁ N Y I O V Á 

vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010 

 

 

 

 

Obdržia: 

1/    AGROPRODUKT  SLOVAKIA, a.s., 972 42  Lehota pod Vtáčnikom, Hájska 927/20  

2/    Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova 36 

3/    Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

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

5/    Ing. arch. Peter Bauer, 821 03 Bratislava, Šandorová 7 

6/    Mária Pisárová, 972 16 Pravenec č. 246 

7/    Michal Dobiš, pošta 972 31 Ráztočno, Morovno č.108 

8/    Ema Hanidžiarová, 971 01 Prievidza, ul. Sv. Cyrila 45/2 

9/    Zdenka Pristachová, 949 01 Nitra, Bartošová 5 

10/  Jozef Jesenič, 941 62 Kmeťovo č. 336 

11/  Daniela Gregušová,    972 31 pošta Ráztočno, Morovno č. 123 

12/  Stanislav Valach, 974 01  Banská Bystrica, Povstalecká 12 

13/  Milica Okossy, Cournonstrasse 10, 962 15 Lichtenfels, Nemecko 

14/  Q-1, s.r.o., Ing. Martin Dzurko, 972 11 Lazany, Školská 668/68A 

15/  Mstat sk. Ing. Pavol Mikuláš, ul. V. Clementisa 468/11, 985 59 Vidiná 

 

Dotknuté orgány el. poštou: 

Okresný úrad Prievidza, odbor SZP, OPaK, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO 

RÚ Verejného zdravotníctva  Bojnice, Nemocničná 8 

Okresný úrad Prievidza, odbor  krízového riadenia 

MO SR  Agentúra správy  majetku, 974 31  Banská Bystrica, ČSA 7 

OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza 

Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A  

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

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,  010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 

StVPS, a.s., 974 01  Banská Bystrica, Partizánska 5 
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StVS, a.s., 974 01  Banská Bystrica, Partizánska 5 

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

Michlovský, s.r.o. Piešťany, 921 80 Piešťany,  Letná 9 

Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova 36 

SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3 , 921 80 Piešťany 

Regionálna veterinárna a potravinová správa, 971 01 Prievidza, Mariánska ul. č.6 

 

 

 

  

Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, na verejne prístupnej oznamovacej tabuli  Mestského úradu v Handlovej,  Spoločného obecného 

úradu v Handlovej,  zverejnená  na web stránke mesta, z dôvodu neznámych vlastníkov  pozemkov.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade - Spoločnom obecnom úrade 

v Handlovej, Námestie baníkov č.7, číslo dverí 10. 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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