
M E S T O   K R U P I N A 
s t a v e b n ý    ú r a d   m e s t a 
Svätotrojičné námestie č. 5/5, 963 01 Krupina 

Tel: 045/55 503 35, e-mail: uradovna@krupina.sk 
Číslo: SK 10858/2021/20 RZ: 20944/2021 v Krupine, dňa: 13.10.2021 
Vybavuje: Ing. Plevová 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36 442 151) so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 
47 Žilina, v zastúpení LEXEL, s.r.o. (IČO 36 838 551), so sídlom Partizánska cesta 94, 974 
01 Banská Bystrica, podala dňa 08.09.2021 tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „13562 – Krupina – JURAJA ŠPITZERA- 
ROZŠÍRENIE NNK“ na pozemkoch v k.ú. Krupina, parc. č. 5174/1, 5174/2, 5174/24  KN– 
C, v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. 

Mesto Krupina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 117 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov posúdil žiadosť podľa § 37, § 62  a  §63 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 3, § 8 a §9 Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a 
posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 

Na základe toho podľa § 39 a  § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 
vydáva  

s t a v e b n é  p o v o l e n i e 
 

líniovej stavby „13562 – Krupina – JURAJA ŠPITZERA- ROZŠÍRENIE 
NNK“ 

na pozemkoch parc. č.  5174/1, 5174/29,  5174/2, 5174/24  KN– C 
v katastrálnom území  Krupina,  

pre stavebníka:  Stredoslovenská distribučná, a.s., 
so sídlom: Pri  Rajčianke  č. 2927/8, 010 47 Žilina.  

 
Stavba sa podľa § 39a a § 66 ods.1 stavebného zákona a § 10 Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 

p o v o ľ u j e. 
Stavba obsahuje:  
SO-01 NN KÁBELOVÉ ROZVODY dl=130m 
Popis stavby:  

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie NNK pre nový rozostavaný bytový dom. 
Odbočenie nového NN káblového vedenia bude realizované z exist. blokovej TS 
453/ts/789, ktorá je postavená na parcele KNC 5174/2 pri už existujúcom bytovom dome. 
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Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba líniovej stavby bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 5174/1, 5174/29,  

5174/2, 5174/24  KN– C v katastrálnom území Krupina, tak ako je zakreslené 
v situačnom výkrese, ktorý tvorí  súčasť tohto stavebného povolenia. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 
konaní, ktorá sa stavebníkovi doručuje ako súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 
nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby, je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a o ochranu 
životného prostredia.  

4. Na stavbe musia byť dodržané podmienky na výstavbu a príslušné technické normy.  
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. 
6. Dodávateľom stavby bude ELMONT PLUS, s.r.o. (IČO 36 541 486), so sídlom M. M. 

Hodžu 23, 936 01 Šahy. 
7. Stavba bude realizovaná z vhodných stavebných výrobkov. 
8. Stavba bude ukončená najneskôr do 13.10.2024. 
9. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti 
a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností 
autorizačným geodetom a kartografom. 

10. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom 
vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať 
predpoklady pre výkon dohľadu. 

11. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať správcov sietí o vytýčenie vedení. Dodržať 
ochranné pásma všetkých vedení. Pri prípadnom križovaní s verejnými rozvodmi 
inžinierskych sietí je potrebné plne rešpektovať vyjadrenia ich vlastníkov a tieto 
realizovať v zmysle platných STN. 

12. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu mesta začatie stavby. 
13. Výstavbu realizovať tak, aby počas výstavby nedošlo k zabratiu verejného priestranstva 

za účelom skladovania stavebného materiálu alebo zariadenia staveniska. 
14. Dodržať projekt nakladania s odpadmi vzniknutými výstavbou v zmysle platných 

zákonov v odpadovom hospodárstve. 
15. Po ukončení stavby stavebník podá návrh na kolaudáciu stavby na príslušnom 

stavebnom úrade spolu s potrebnými prílohami podľa §17 Vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej 
správy: 
Mesto Krupina, oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, 
Svätotrojičné námestie č.4/4, Krupina, č.j. 16951/2021, zo dňa 02.08.2021:  
súhlasí s jej uskutočnením za nasledovných podmienok: 

1. Počas realizácie prác zabezpečiť stavbu tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu 
a obmedzeniu účastníkov cestnej premávky na priľahlej komunikácii. 

2. Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby (obaly z použitých materiálov, stavebná 
suť, ostatný drobný stavebný odpad) je stavebník povinný zlikvidovať v zmysle 
platnej legislatívy, o čom predloží doklad v kolaudačnom konaní. 

3. Dodržať podmienky stanovené Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Žilina. 
4. K stavebnému povoleniu vyžiadať súhlas odd. správy majetku k uloženiu vedenia 

na parcele KN- C 5174/2 a do doby kolaudácie zabezpečiť majetkovo právne 
usporiadanie k dotknutej parcele. 
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5. Po ukončení prác je potrebné dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu, 
vrátane osiatia trávou. 

6. Porealizačné geodetické zameranie trasy vedenia doručiť na odd. správy majetku 
v predpísaných formátoch. 

Mesto Krupina, oddelenie správy majetku, Svätotrojičné námestie č.4/4, Krupina, č.j. 
17618/2021, zo dňa 06.09.2021:  
súhlasí s jej uskutočnením za nasledovných podmienok: 
� tento súhlas je platný len v prípade kladného vyjadrenia v súlade so zákonom č. 

50/1976 Zb. Stavebný zákon, 
� stavebník pre uloženie pripojeného kábla dodrží hĺbku výkopovej ryhy minimálne 

80cm. Kábel bude obsypaný pieskom, alebo štrkovým lôžkom, 30 cm nad uloženým 
káblom bude uložená reflexná fólia „pozor elektrické vedenie", 

� pred zasypaním výkopovej ryhy bude z Vašej strany prizvaný k obhliadke 
zamestnanec Msú, Bc. Ivan Sedmák, tel.: 0907/281083, 

� stavebník po ukončení stavebných prác uvedie pozemok do pôvodného stavu, 
� Stavebník Mestu Krupina bezodkladne doručí porealizačné zameranie elektrickej 

prípojky geometrickým plánom v listovom a digitálnom formáte a po výzve Mesta 
Krupina pristúpi k uzavretiu vecného bremena, ktorého podmienky budú schválené 
Uznesením MsZ. 

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina, č.j.13562, zo dňa 
02.07.2021: 
1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné 

smery navrhovaného technického riešenia: 
• Montáž NN kábla 3x240+120mm2    celková dĺžka cca 130m, 

2. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných 
elektroenergetických zariadení. (453/2000). 

3. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov 
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich 
zmluvách o zriadení vecného bremena. Na pozemky vo vlastníctve alebo správe SPF, 
žiadame doložiť ich súhlasné stanovisko, nakoľko SPF neuzatvára zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena. 

4. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom 
povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov 
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby. 

5. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu 
podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do 
kolaudácie. (50/1976 Zb.) 

6. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom 
prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 

7. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú 
dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov 
inžinierskych sieti vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov 
pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn. 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č.j.: 6612121979, zo dňa: 
22.07.2021:  
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. 
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2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, 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 povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/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 preloženie SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 
majtan@telekom.sk, 045/6790942.  

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 
stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. 
a DIG1 SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 
zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: httos://www.telekom.sk/vviadrenia .Vytýčenie bude 
zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
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verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

Detronics s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen,  zo dňa 22.07.2021:  
� Realizátor je povinný objednať vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác. 
� Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výlučne 

ručným náradím. 
SPP- Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, TD/NS/0382/2021/Ve, zo dňa: 
06.08.2021:  
Všeobecné pripomienky: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.soo-
distribucia.sk (časť E-služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 
plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných 
prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet 
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 
každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého 
(ďalej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 
vysokotlakého (ďalej ako ,,VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto 
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so 
zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, 
ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu 
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od 
obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste 
križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste 
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou 
kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a 
taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom 
technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo 
bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný 
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predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 
podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 
sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je 
povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: 
peter.tkac@spp-distribucia_sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly 
bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

- prístup akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete 
počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne 
úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny 
úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť 
do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest' 
k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 
000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania 
a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 01, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu pre prevádzkovateľa 
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako 
ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 3, 963 01 Krupina, 
OU-KA-OSZP-2021/000857-002, zo dňa 13.08.2021:  
•   v prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o 
odpadoch ( č. 79/2015 Z. z.), s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov a 
iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné 
zhromažďovania je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. 
iné právo k tomu ho oprávňujúce, 
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• v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch je potrebné 
zabezpečiť ich recykláciu resp. zhodnocovanie vzniknutých odpadov, v prípade, že to 
nebude možné, je možné odpady zneškodniť prostredníctvom oprávneného subjektu na 
zariadení na tom určenom,  
•  v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby resp. počas užívania stavby, 
nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch, 
• ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k 
dokumentácii v kolaudačnom konaní ( k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, 
doklad ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi napr. faktúra, lístok spôsob naloženia 
so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o 
odpadoch). 
 - Evidenčné listy odpadov, ktoré vznikli počas vykonávania stavebných prác spracované 
podľa § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti a to na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto vyhláške. 
- Doklady o tom, že odpady zo stavebných prác boli zhodnotené resp. zneškodnené 
v povolenom zariadení. 
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 3, 963 01 Krupina, 
OU-KA-OSZP-2021/000839, zo dňa 20.07.2021 :  
Pri križovaní a súbehu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciu dodržať ochranné 
pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa platných právnych predpisov. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.  

 
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v 

zmysle § 52 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, 

keď nadobudlo právoplatnosť. 
 
Odôvodnenie: 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36 442 151) so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, v zastúpení LEXEL, s.r.o. (IČO 36 838 551), so sídlom Partizánska cesta 94, 
974 01 Banská Bystrica, podala dňa 08.09.2021 tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „13562 – Krupina – JURAJA ŠPITZERA- 
ROZŠÍRENIE NNK“ na pozemkoch v k.ú. Krupina, parc. č.: 5174/1, 5174/2, 5174/24  KN 
– C, v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Projektová dokumentácia rieši rozšírenie 
NNK pre nový rozostavaný bytový dom. Odbočenie nového NN káblového vedenia bude 
realizované z exist. blokovej TS 453/ts/789, ktorá je postavená na parcele KNC 5174/2 pre 
už exist. bytový dom. Začatie konania stavebný úrad mesta Krupina podľa § 61 ods. 4 
stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom 
štátnej správy, dňa 13.09.2021, zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 
šetrením na deň 12.10.2021 a zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že 
môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak k nim 
nebude prihliadnuté. Stavebný úrad pri ústnom pojednávaní zistil, že v čase  stavebného 
konania došlo k zápisu nového geometrického plánu do katastra nehnuteľností, ktorým 
došlo k zmene stavebných pozemkov. V trase navrhovaného NNK káblového vedenia 
pozemok parc. č. 5174/1 KN-C bol rozdelený na pozemky parc. č. 5174/1KN-C  a 5174/29 
KN-C v k.ú. Krupina. 

  Stavebný úrad posúdil žiadosť o povolenie stavby podľa §62  a § 64 ods. 2 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 
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453/2000 Z.z. zistil, že jej umiestnenie primerane zodpovedá hľadiskám starostlivosti o 
životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje 
nad zákonom prípustnú mieru. Stavebný úrad posúdil návrh zákonom určeným spôsobom, 
primerane v rozsahu a charakteru stavby,  spôsobu budúceho užívania a možného vplyvu na 
životné prostredie a určil podmienky pre realizáciu stavby.  

K stavebnému povoleniu sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy a správcovia 
inžinierskych sietí, Mesto Krupina oddelenie výstavby a ŽP, oddelenie správy majetku, 
Stredoslovenská distribučná a.s., Slovak Telekom a.s., O2 Slovakia  s.r.o, SPP-Distribúcia, 
a.s., Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.,  Okresný úrad Krupina – 
odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, OPaK OH, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Zvolen, Detronics s.r.o, Slovanet, a.s.. Stanoviská dotknutých orgánov neboli 
záporné ani protichodné a boli zapracované do podmienok rozhodnutia. Účastníci konania 
v konaní nevzniesli námietky k  povoleniu stavby.   
     Na základe uvedeného stavebný úrad mesta Krupina rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Úkon bol spoplatnený podľa sadzobníka správnych poplatkov č.145/1995 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, položka 60 písm. g) a bol uhradený v sume 100 eur.  
 
Poučenie: 
     Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na stavebný úrad mesta Krupina, so 
sídlom Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina do 15 dní odo dňa doručenia. Toto 
rozhodnutie má podľa  § 69 ods. 2  stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky 
a doručenie sa uskutoční vyvesením  rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle súdneho poriadku preskúmateľné súdom. 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Radoslav V A Z AN 
                                                                                                        primátor mesta 
 

 

 

 

Vyvesené dňa : ...........................                                   Zvesené dňa : ........................... 
 
 
 
 
 

.................................................. 
Odtlačok pečiatky a podpis  

oprávnenej osoby                 
Prílohy:   - situácia v mierke 1:500,  
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Doručuje sa: 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
2. LEXEL, s.r.o., Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 
3. Ing. Milan Svitek, PROEX ŽILINA, s.r.o, Partizánska cesta 74, 974 01 Banská Bystrica 
4. ELMONT PLUS, s.r.o., M. M. Hodžu 23, 936 01 Šahy 
5. Mesto Krupina, primátor mesta 
6. Mesto Krupina, odd. výstavby, ŽP a RR, odbor pre CD a PK 
7. Mesto Krupina, odd. správy majetku 
8. VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina 
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 


