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Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby 
 

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 Stredoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36 442 151) so sídlom Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení EPM TRADE s.r.o. (IČO 47 531 142), so 
sídlom Hôrky 316, 010 04 Žilina, bolo dňa 08.03.2021 na stavebnom úrade mesta Krupina 
začaté  územné  konanie líniovej  stavby „12905 – Krupina – Nad Krížom – Rozšírenie 
NNK“ na pozemkoch v k.ú. Krupina, parc. č. KN- C 4880/150, KN- C 4880/1 (KN-E 6410, 
6411, 6416, KN-C 9543/3 (KN-E 6416), KN-C 9220/1 (KN-E 6416), KN-C 9543/24, KN-C 
9543/7, KN-C 9543/6. Cieľom stavby je rozšírenie NNK v lokalite „Nad Novou ulicou“. 

    Na prerokovanie návrhu Mesto Krupina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, 
podľa § 117   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 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom štátnej správy. Stavebný úrad súčasne podľa § 142h písm. a) stavebného zákona 
upúšťa od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky, pretože ich vykonanie s ohľadom na 
vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu v súvislosti s 
ochorením COVID-19, nie je nevyhnutné.“ 

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť  na Spoločnej obecnej 
úradovni v Krupine, stavebnom úrade mesta, v termíne do 20.04.2021, po vopred  
dohodnutom termíne na tel. č. 045/55 503 35 alebo emailom na adresu uradovna@krupina.sk  
(pondelok, piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod., streda od 12.00 hod. do 16.30 hod.). 
Námietky a pripomienky k podkladom územného rozhodnutia  môžu účastníci konania 
vznášať do 20.04.2021 písomne na adresu Mesto Krupina, Spoločná obecná úradovňa, 
Svätotrojičné nám. č. 4/4, 963 01 Krupina. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá 
zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 
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 
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 
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spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej 
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radoslav Vazan 
                                                                                                            primátor mesta 
                                   
  
  Vyvesené dňa: ...........................                                       Zvesené dňa: ........................... 
 
 
 
 
 

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

oprávnenej osoby                                   
Prílohy :   - celková situácia stavby  
     
Doručuje sa: 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
2. EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina, 
3. Mesto Krupina, primátor mesta 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen 
5. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
6. OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, ŠOP, OO, Nám. ČSA 2190/3, 963 01 

Krupina                                                               
7. OÚ Krupina, odbor CO a KR, Nám. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina 
 






