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MESTO     H A N D L O V Á  
_______________________________________________________________________________________ 

číslo: SÚ 2019/29868/1754-2                                                                                           Handlová, 12.11.2019 

Vybavuje: Mgr. Dányiová 

 
Vyvesené dňa: 

Zvesené 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 v znení neskorších predpisov,  určené Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej 

politiky  Trenčín, listom číslo OU-TN-OVBP2-2017/7462-2/Ma, zo dňa 03.03.2017, k vydaniu stavebného 

povolenia podľa § 119 ods.3 v spojení § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, v 

súlade s ust. § 69 zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov  posúdilo a prerokovalo v  konaní žiadosť, 

ktorú podalo: Mesto  Prievidza, zastúpené primátorkou  mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou,  

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

26.09.2019  o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia  líniovú stavbu:  „Prievidza – 

Prekládka VNV č. 260  úsek 14 a č. 295 úsek 163“, na pozemku parcelné číslo reg. C KN : 7082/37, 

7082/38, 3529/2, 3546/1, 7082/39, E KN  4237/1,2, 4205/3, 4204/1, 4203/3, 4207, 4208/401, 4016/2, 4000, 

3998, 3999/2, 2949, 3954, 3955/1, 4027/1, 4025, 4026, 4024/3, 4028/1, 4027/3, 3996, 3994, 3993, 

v katastrálnom  území  Prievidza a podľa § 46 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 69 zákona č. 50/76 

Zb. v znení neskorších predpisov     r o z h o d o l  : 

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydané mestom Handlová pod číslom SÚ 2017/5679/1044-

2, dňa 20.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2017        

 

líniovú stavbu:          Prievidza – Prekládka VNV č. 260  úsek 14 a č. 295 úsek 163 

 
( ďalej len „ stavba “ ) 

stavebník:      Mesto  Prievidza, zastúpené primátorkou  mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou 

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

IČO:               00 318 442     
( ďalej len „ stavebník “ ) 

 

 v rozsahu:  stavba pozostáva z prekládky 22 kV linky VN č.260, vonkajším vedením VN na 

oceľových priehradových a betónových podperných bodoch v celkovej dĺžke 1030 m, z prekládky 22 kV 

linky VN č.295, vonkajším vedením  na oceľových priehradových a betónových podperných bodoch 

v celkovej dĺžke 1033 m, pričom v rozsahu od navrhovaného p.b. č. 101 po navrhovaný p.b. č. 113 sú oba 

vedenia navrhnuté ako dvojlinka, na spoločných podperných bodoch vodičmi 22kV PAS 120 mm2, v dĺžke 

824 m; 

SO 01 Prekládka VNV č.260 úsek 14 a 295 úsek 163: 

V existujúcom vedení VN 22kV I.č. 260 bude vykonaná demontáž 7ks p.b. a existujúcich vodičov AlFe6- 

120mm2, celkovej dĺžke 768m, z čoho bude 214 m znovu namontované. 

V existujúcom vedení VN 22kV I.č. 295 bude vykonaná demontáž 7ks p.b. a existujúcich vodičov AlFe6- 

120mm2, celkovej dĺžke 772m, z čoho bude 216m znovu namontované. 

Existujúce odbočky smer 260/úv/7, 295/úv/20, 260/úv/6 budú zachované a budú napojené z preloženého 

vedenia vn. Úsekový vypínač 260/úv/5 bude demontovaný bez náhrady. 

V existujúcom odbočke vedenia VN 22kV I.č. 260 smer 260/úv/7  bude vykonaná demontáž 3ks p.b. 

a existujúcich vodičov AlFe, celkovej dĺžke 176m, z čoho bude 75m znovu namontované. 
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V existujúcom odbočke vedenia VN 22kV I.č. 295 smer 295/úv/20  bude vykonaná demontáž 3ks p.b. 

a existujúcich vodičov AlFe, celkovej dĺžke 182m, z čoho bude 58m znovu namontované. 

V existujúcom odbočke vedenia VN 22kV I.č. 260 smer 260/úv/6  bude vykonaná demontáž 4ks p.b. 

a existujúcich vodičov AlFe celkovej dĺžke 250m, z čoho bude 27m znovu namontované; 

 

 Jedná o preložku podľa zákona o energetike,  stavba je vlastníctvom SSE-D, a.s., vlastník zariadenia 

SSE-Distribúcia, a.s. Žilina vyjadril súhlasné stanovisko  dňa 13.04.2017, číslo  4600032785; 

 

 

 Účastníci konania:  

1/  Mesto Prievidza, primátorka  mesta JUDr. Katarína Macháčková 

2/  Ing. Vladimír Plintovič - „V“ PROJEKT, 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18 

3/  Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková č. 36 

4/  známi a neznámi vlastníci pozemkov - verejnou vyhláškou 

  

 

na pozemku parc.č. C KN 7082/37, 7082/38, 3529/2, 3546/1, 7082/39, E KN  4237/1,2, 4205/3, 4204/1, 

4203/3, 4207, 4208/401, 4016/2, 4000, 3998, 3999/2, 2949, 3954, 3955/1, 4027/1, 4025, 4026, 4024/3, 

4028/1, 4027/3, 3996, 3994, 3993, k.ú. Prievidza sa podľa § 69 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších 

predpisov      

p r e d l ž u j e. 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie  navrhovanej stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

1/ Súčasne stavebný úrad mení podmienku stavebného povolenia v bode č. 11/ právoplatného stavebného 

povolenia  k dokončeniu stavby: Stavba bude dokončená najneskôr do: piatich rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti Rozhodnutia o predĺžení stavebného povolenia číslo SÚ 2019/29868/1754-2, zo dňa 

12.11.2019.                                                                                            

2/ Pred zahájením prác požiadať správcov inžinierskych sietí (vody, kanalizácie, nadzemné a podzemné 

vedenia elektrickej energie, telekomunikácii, diaľkových káblov, plynu, dráhy, vedení Orange a ďaľších ) 

o vyjadrenie a presné vytýčenie podzemných aj nadzemných  sietí v ich správe. 

3/ Pre uskutočnenie stavby zabezpečiť splnenie podmienok napojenia na technické siete a úpravu staveniska, 

ako aj podmienky ktoré vyplynuli z posúdenia projektovej dokumentácie  všetkých dotknutých správcov, 

orgánov a organizácií. 

4/ Všetky ďaľšie podmienky stavebného povolenia predmetnej líniovej stavby zostávajú v platnosti. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:   Neboli uplatnené.  

 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

    Žiadateľ:  Mesto  Prievidza, zastúpené primátorkou  mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou,  adresa: 

Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14,  podal dňa 26.09.2019 na stavebnom 

úrade na žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení stavebného povolenia na stavbu:  „Prievidza – Prekládka 

VNV č. 260  úsek 14 a č. 295 úsek 163“, na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN : 7082/37, 7082/38, 

3529/2, 3546/1, 7082/39, E KN  4237/1,2, 4205/3, 4204/1, 4203/3, 4207, 4208/401, 4016/2, 4000, 3998, 

3999/2, 2949, 3954, 3955/1, 4027/1, 4025, 4026, 4024/3, 4028/1, 4027/3, 3996, 3994, 3993, v katastrálnom  

území  Prievidza. 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Handlová,  pod č.j. SÚ 2017/5679/1044-2, dňa 

20.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2017. Stavba nebola začatá, o predĺženie platnosti 

stavebného povolenia je požiadané na základe nezískania potrebných finančných prostriedkov na samotnú 

realizáciu. 

      Stavebný úrad posúdil žiadosť v konaní, oznámil dňa 10.10.2019, listom č.j. SÚ 2019/29868/1754-1 

začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 

správy podľa § 69 ods.1 stavebného zákona, verejnou vyhláškou, súčasne zároveň upustil od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania s primeraným použitím  ust. § 61 ods.2, § 61 ods.4 stavebného zákona 

a určil lehotu účastníkom konania môžu k uplatneniu námietok najneskôr do 8 pracovných dní  odo dňa 

doručenia oznámenia a to písomne, resp. ústne do zápisnice na stavebnom úrade. Oznámenie o predĺžení 
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platnosti stavebného povolenia bolo oznámené vyvesením verejnou vyhláškou na oznamovacej tabuli mesta 

Handlová, mesta Prievidza, stavebného úradu, web stránke mesta Handlová a Prievidza a v mieste 

obvyklým, v lehote podľa § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu líniovej stavby ako aj veľkého počtu účastníkov konania. Námietky účastníkov konania 

neboli uplatnené, orgány štátnej správy nevyjadrili nové resp. doplňujúce stanoviská.  

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

P o u č e n i e: 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad 

Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu s adresou: 972 51 

Handlová, Námestie baníkov č.7.Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym  súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Mária    DÁ N Y I O V Á 

  vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

                                                                                                          poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010 

 

 

 

 

Obdržia: 

1/  Mesto Prievidza, primátorka  mesta JUDr. Katarína Macháčková 

2/  Ing. Vladimír Plintovič – „V“ PROJEKT, 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18 

3/  Mestský úrad Prievidza, odd. výstavby, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza  

 

Elektronickým doručením: 

4/  Okresný úrad  Prievidza, odbor SOZP  – ŠVS, OPaK, ŠSOH , ŠSOO, posudz. vplyvov na ŽP 

5/  Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežková 2 

6/  RÚ verejného zdravotníctva 972 01 Bojnice, Nemocničná 8 

7/  OR HaZZ  971 01 Prievidza, Vápenická ul. 4 

8/  Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková č. 36 

9/  Slovak Telekom, a.s. 010 04 Žilina, Poštová 1 
10/SPP- D  a.s., 825 19  Bratislava, Mlynské Nivy 44/ b 

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

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

13/Michlovský s.r.o.  921 80 Piešťany, Letná 9 
14/MO SR  Agentúra správy  majetku, 974 01 Banská Bystrica, ČSA 7 

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

16/SVP Správa povodia hornej Nitry, 955 57 Topoľčany, Škultétyho 9 

17/Lesy SR š.p., 971 53 Prievidza, G.Švéniho 7  

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

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

20/UPC broadband Slovakia, s.r.o., 850 00 Bratislava, Ševčenkova 36, P.O. BOX 216 

21/ENERGOTEL, a.s. 821 08 Bratislava, Miletičova 7 

22/Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, 974 86 Banská Bystrica, ul.9.mája č.1 

23/Okresný úrad odbor cestnej dopravy, 971 01 Prievidza, Medzibriežkova 2 

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

25/O2 Telefónica  Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

26/Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja, SR Sekcia železničnej dopravy a dráh,  

     Dráhový stavebný úrad, 810 05 Bratislava, Námestie slobody 6  

27/ŽSR Generálne riaditeľstvo, 813 61 Bratislava 1, Klemensova 8 
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28/Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

29/známym aj neznámym vlastníkom pozemkov verejnou vyhláškou  

 

 

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia bude oznámené vyvesením verejnou vyhláškou na 

oznamovacej tabuli mesta Handlová, mesta Prievidza, stavebného úradu, web stránke mesta Handlová 

a mesta Prievidza a v mieste obvyklým,  v lehote podľa § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu líniovej stavby ako aj veľkého počtu účastníkov konania. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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