
O B E C   B Z O V Í K  
stavebný  úrad  obce 

Svätotrojičné námestie č. 5/5, 963 01 KRUPINA                                                                       
tel. 045/55 503 35, e-mail: uradovna@krupina.sk 

Číslo: SK 11046/2021/20-21298                                                      v Krupine, dňa: 20.10.2021 
Vybavuje: Ing. Plevová            
 

Oznámenie 
o začatí územného   konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
podľa  § 36 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
 
   Na základe návrhu Mesta Krupina (IČO 00 320 056) so sídlom Svätotrojičné nám. č. 4/4, 
963 01 Krupina, v zastúpení primátorom mesta Ing. Radoslavom Vazanom, bolo dňa 
12.10.2021 na stavebnom úrade obce Bzovík začaté  územné  konanie líniovej  stavby 
„KRUPINA-IBV, lokalita NAD KLTIPOCHOM, INŽINIERSKE SIETE“ stavebný 
objekt SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – prepojenie na verejnú kanalizáciu DN 
400 ul. Saská“ na pozemkoch v k.ú. Krupina, parc. č. KN- C 4872/81, 4872/77, 4872/34, 
4872/141, (KN-E 6577/8, 6570/1), KN-C 4872/2, 4872/32,  (KN-E 6570/1), KN- C 9266 
(KN-E 6570/1, 6522/1), KN-C 4880/1 (KN-E 6522/1), KN-C4880/4 (KN-E 6522/1), KN-C 
1913/3, (KN-E 6522/1, 6521), KN –C 1868/5, 588/8, 1931/1, (KN-E 9607/4). Projektová 
dokumentácia  stavby rieši územie, na ktorom sa uvažuje s výstavbou 39 rodinných domov. 
Odvádzanie odpadových vôd z riešenej lokality bude delenou kanalizáciou. 
    Obec Bzovík, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, podľa § 117 a § 119 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §  36  a § 38 stavebného zákona oznamuje 
začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania 
a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň  
 

16. novembra  2021  (utorok) o 13.00 hod. 
 
Stretnutie pozvaných bude na MsU v Krupine (zasadačka MsU).                                                           
     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom 
úrade a pri ústnom konaní. 
     Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri 
ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 
dotknuté orgány štátnej správy. 

Toto oznámenie podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov má povahu verejnej 
vyhlášky. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) doručenie 
verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli 



Oznámenie 11046/2021/20                                                                                                                        strana 2/2 

správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje 
písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným 
spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej 
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
 
 
 
 
 
 

Boris Sedmák 
                                                                                                           starosta obce 
    
                                
  
  Vyvesené dňa: ...........................                                       Zvesené dňa: ........................... 
 
 
 
 
 

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

oprávnenej osoby                                   
Prílohy :   - celková situácia stavby  
     
 
 
Doručuje sa: 
1. Mesto Krupina, primátor mesta 
2. Obec Bzovík, starosta obce 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen 
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica 
5. Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 

Banská Bystrica 
6. OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, OH, ŠOP, OO, Nám. ČSA 2190/3, 963 

01 Krupina                                                               
7. OÚ Krupina, odbor krízového riadenia, Nám. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina 
 


