
MESTO  KRUPINA 
špeciálny stavebný  úrad mesta 

Svätotrojičné námestie 5, 963 01 Krupina 

 Tel. č.: 045/ 55 503 35, e-mail : uradovna@krupina.sk 

Číslo: SK 639/2021/20 RZ: 9937/2021   v Krupine, dňa: 24.03.2021 

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 

 
 

Maroš Dado, bytom J. Mikulku 10, 963 01 Krupina a Andrej Dado, bytom D. Štúra 40, 

963 01 Krupina, podali dňa 06.11.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie 

líniovej stavby „ROZŠÍRENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY – KRUPINA SEVER“, 

ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 9543/1, 9543/21, 9543/25, 4880/205, 

4880/100, 4880/204, 4880/101, 4880/76, 4880/149, 4880/193, 4880/116, 4880/62, 4880/202, 

4880/150, 4880/210, 9543/30 v k.ú. Krupina.  Na stavbu bolo vydané rozhodnutie 

o umiestnení stavby stavebným úradom Mesta Krupina dňa 30.07.2019 pod č.j.: SK 

9858/2019/20. 

Mesto Krupina ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové 

komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších zmien a doplnení (cestný zákon), podľa § 120 zákona č. 50/1976 o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. a) 

ods. 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky, posúdil žiadosť o stavebné povolenie a na základe 

výsledkov uskutočneného konania podľa § 62 až § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8, § 9 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a 

vyhlášky č. 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 vydáva toto  r o z h o d n u t  i e: 

      

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 
 

na líniovú stavbu „ROZŠÍRENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY – 

KRUPINA SEVER“ 

umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 9543/1, 9543/21, 9543/25, 4880/205, 

4880/100, 4880/204, 4880/101, 4880/76, 4880/149, 4880/193, 4880/116, 

4880/62, 4880/202, 4880/150, 4880/210, 9543/30 

v katastrálnom území Krupina,  

pre stavebníkov:  Maroš Dado, bytom J. Mikulku 10, 963 01 Krupina 

 a Andrej Dado, bytom D. Štúra 40, 963 01 Krupina, 
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tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia.  Na umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby stavebným 

úradom Mesta Krupina dňa 30.07.2019 pod č.j.: SK 9858/2019/20. 

Stavba sa podľa § 66 stavebného zákona  

 

                                                        p o v o ľ u j e. 
 

Popis stavby: 

Stavba rieši  výstavbu komunikácií, ktoré budú zabezpečovať dopravnú obsluhu 

pripravovaných a už aj realizovaných rodinných domov v lokalite Krupina- Sever. 

Komunikácie budú mať charakter  miestnych obslužných komunikácií funkčnej triedy C 3, 

kategórie MO 6.0/30. Jedná sa o dvojpruhové komunikácie s jednostranným chodníkom, 

ktoré  sa na komunikačnú sieť napájajú vetvou „A“ na križovatke ulíc Nová a Ivana Krasku. 

Slepé ulice budú ukončené obratiskom. Navrhované komunikácie budú mať asfaltový kryt 

a jednostranný dláždený chodník šírky 2,0 m a vetva D  bude mať chodník široký 1,5m. 

Dažďové vody budú z komunikácií odvedené uličnými vpustami napojenými do vsakovacích 

jám. 

Členenie stavby: 

SO 101 Komunikácie a spevnené plochy: 

- Vetva A, má dĺžku 47,12m. Napája sa na existujúcu sieť miestnych komunikácií 

v stykovej križovatke ul. Nová a I. Krasku. Končí napojením na existujúcu štrkovú 

poľnú cestu. 

- Vetva B, má dĺžku 62,62m. Napája sa na vetvu A a končí v stykovej križovatke 

s vetvou C. 

- Vetva C v dĺžke 234,37m, má začiatok na výhľadovej trase obslužnej komunikácie 

a končí v priesečnej križovatke na vetve D. 

- Vetva D je v celkovej dĺžke 263,89 m, začína na existujúcej štrkovej poľnej ceste 

a končí ako slepá ulica obratiskom. Jednostranný chodník  v km cca 0,025 – 0,175 má 

z priestorových dôvodov šírku 1,50 m  a od stykovej križovatky s vetvou  E v km 

0,177 895 po koniec úseku  v km 0,263 889 má šírku 2,00 m.  

- Vetva E  má dĺžku  70,46 m a spája vetvy D a F cez stykové križovatky. 

- Vetva F má dĺžku 143,24 m a zabezpečuje obsluhu  územia súbežne  s vetvou D, 

končí ako slepá ulica obratiskom.   

Všetky križovatky majú polomery zaoblenia R=9,0 m okrem  napojenia existujúcej 

komunikácie na vetve D (pri kríži), kde priestorové pomery umožňujú polomer zaoblenia 

R = 4,0m.  

SO 301 Vsakovacie zariadenia 
 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Marián Sikorai, autorizovaný 

stavebný inžinier – Konštrukcie inžinierskych stavieb, DOPRING, s.r.o. so sídlom Kollárova 

547/13, 967 01 Kremnica, odborne spôsobilá osoba oprávnená k vypracovaniu projektovej 

dokumentácie predmetnej inžinierskej stavby. 

 

Pre uskutočnenie a užívanie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba miestnych komunikácií bude umiestnená na pozemkoch parc. č.  KN-C 9543/1, 

9543/21, 9543/25, 4880/205, 4880/100, 4880/204, 4880/101, 4880/76, 4880/149, 

4880/193, 4880/116, 4880/62, 4880/202, 4880/150, 4880/210, 9543/30  v k.ú. Krupina. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 

ktorá sa stavebníkom doručuje, ako súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť 

vykonané bez predchádzajúceho súhlasu špeciálneho stavebného úradu. 
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3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

4. Na stavbe musia byť dodržané podmienky na výstavbu a príslušné technické normy.  

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. 

6. Dodávateľ stavby bude určený vo výberovom konaní. V lehote do 15 dní od výberu 

dodávateľa oznámia stavebníci stavebnému úradu dodávateľa stavby s doložením 

oprávnenia dodávateľa a stavbyvedúceho. 

7. Stavba bude ukončená najneskôr do 24.03.2024. 

8. Stavebníci umožnia orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom 

vstupovať na stavenisko a do stavby, umožnia im nazerať do jej dokumentácie a utvárať 

predpoklady pre výkon dohľadu. 

9. Pred začatím stavby musia stavebníci zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti 

a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 

geodetom a kartografom. 

10. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať správcov sietí o vytýčenie vedení. Dodržať 

ochranné pásma všetkých vedení. V prípade križovania verejných rozvodov inžinierskych 

sietí je potrebné plne rešpektovať vyjadrenia ich vlastníkov a križovanie realizovať 

v zmysle platných STN. 

11. Stavebníci sú povinní písomne oznámiť  špeciálnemu stavebnému úradu mesta Krupina 

začatie stavby. 

12. Mesto Krupina, ako cestný správny orgán, rozhodne o povolení úpravy pripojenia v 

samostatnom konaní po doručení samostatnej žiadosti. 

13. Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. 

Investor stavby je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese cesty 

miestnej komunikácie na ul. I. Krasku a aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na 

majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať 

nápravu. 

14. Stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky na miestnej komunikácii. 

15. Akýkoľvek stavebný a výkopový materiál je zakázané skladovať na miestnej 

komunikácii. 

16. Budúci majetkový správca miestnych komunikácií si nebude nárokovať náhradu škody od 

správcu/vlastníka miestnej komunikácie, ku ktorej môže dôjsť prevádzkovou činnosťou 

pri zabezpečovaní bežnej údržby miestnej komunikácie na ul. I. Krasku, napr. v zimnom 

období (pluhovanie snehu), prípadne realizácii investičných zámerov vlastníka miestnej 

komunikácie. Počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu miestnych 

komunikácií, prípadné znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na 

vlastné náklady. 

17. Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery v okolí 

miestnej komunikácie.  

18. Stavebník vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné 

náklady bez nároku na ich náhradu zo strany Mesta Krupina. 

19. Stavebníci zabezpečia miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce 

neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov. 

20. Z dôvodu plynulého napojenia ložnej a obrusnej živičnej vrstvy konštrukcie miestnej 

komunikácie na živičnú úpravu existujúcej miestnej komunikácie - zarezať živičnú vrstvu 

a miesto napojenia medzi miestnou komunikáciou a cestou opatriť spojovacím postrekom 

predpokládkou živičnej vrstvy. Niveletu miestnej komunikácie prispôsobiť výške okraja 
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vozovky cesty, aby pri premávke motorových vozidiel nedošlo k poškodeniu pozemnej 

miestnej komunikácie na ul. I. Krasku. 

21. Napojením miestnej komunikácie na miestnu komunikáciu musia byť zabezpečené 

výhľadové a šírkové usporiadanie jestvujúcej cesty. 

22. Stavenisko zabezpečia stavebníci tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť 

účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred 

možným úrazom účastníkov cestnej premávky. 

23. Do kolaudácie stavby zrealizovať verejné osvetlenie, ktoré bude povolené stavebným 

úradom mesta Krupina v samostatnom konaní. 

24. Stavebníci do júna 2021 predložia na stavebný úrad mesta Krupina návrh na vydanie 

územného rozhodnutia, spolu s projektovou dokumentáciou rozšírenia cestnej 

infraštruktúry pre celé územie s uskutočňovanou IBV, ako ďalšie vetvy riešenej dopravnej 

infraštruktúry, a to úsek existujúcej štrkovej  poľnej cesty ako prepojenia vetvy „A“ 

s vetvou „D“, úsek pokračovania od križovatky vetvy „C“ a vetvy „B“ v projekte uvedený 

ako „Výhľadová vetva ďalšej etapy“, ktorý bude riešený s pripojením na existujúcu cestu 

alebo na niektorú  z navrhovaných vetiev riešenej infraštruktúry, alebo bude riešený ako 

slepá ulica s obratiskom, úsek existujúcej štrkovej poľnej cesty ako vetvu so začiatkom od 

riešenia križovatky vetvy „C“ s vetvou „D“ s pokračovaním až na koniec riešenej ulice 

IBV a slepej ulice a v prípade potreby / najmä zberu komunálneho odpadu, aj vrátane 

obratiska/. 

25. Po ukončení stavby stavebníci podajú návrh na kolaudáciu na príslušnom stavebnom 

úrade spolu s potrebnými prílohami podľa § 17 vyhlášky Ministerstva životného 

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

zákona. 

26. Stavebníci, po kolaudácii stavby, miestnu komunikáciu „Vetva A“ (teleso cesty 

s príslušenstvom a pozemkom) darovacou zmluvou bezodkladne odovzdajú do majetku 

Mesta Krupina. 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát 

Zvolen, Bystrický rad 25, 960 09 Zvolen, záväzné stanovisko č.j. ORPZ-ZV-ODII-74-

095/2019 zo dňa 20.06.2019: 

1. V zmysle § 3b ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov, o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty 

alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení 

pripojenia pozemných komunikácií alebo vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie  

a na bezpečnosť cestnej premávky na nej, je potrebné požiadať o povolenie Mesto 

Krupina, ako príslušný cestný správny orgán. 

2. V zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov, je potrebné o určenie dopravných značiek 

požiadať Mesto Krupina, ako príslušný  cestný správny orgán pre miestne a účelové 

komunikácie. 

3. Pri budovaní komunikácií musí byť dodržaná STN 73 6110 „Projektovanie miestnych 

komunikácií“ a STN 73 6102 „Projektovanie  križovatiek na pozemných 

komunikáciách“, vrátane minimálne 1,5m širokého jednostranného chodníka 

a verejného osvetlenia. 

4. Pri realizácii prác na pozemnej komunikácii požadujeme zvoliť taký technologický 

postup, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemnej komunikácii len 

v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú. Práce musia byť vykonané 
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v skrátenej dobe bez zbytočných prieťahov, s nasadením dostatočných síl 

a prostriedkov. 

5. Pokiaľ dôjde stavebnou činnosťou k znečisteniu komunikácií je stavebník povinný 

zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty z pozemných komunikácií. 

6. Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti 

a ochrany chodcov (vytvorenie koridoru, ktorý bude oddeľovať chodcov od vozidiel), 

ako aj vozidiel prechádzajúcich cez úsek pracoviska. 

7. Spodný okraj umiestnenia trvalých dopravných značiek musí byť vo výške minimálne 

2,0 metra nad úrovňou vozovky a najbližší okraj dopravných značiek od vonkajšej 

hrany obrubníka musí byť vo vzdialenosti viac ako 0,5 metra. 

8. Navrhované trvalé dopravné značky budú základného rozmeru vyrobené 

z nekorodujúceho  materiálu s lemom. 

9. Vyobrazenie a farebné vyhotovenie všetkých určených dopravných značiek musí 

zodpovedať obrazovej prílohe Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

10. Dopravné značky budú osadené v súlade  s ustanoveniami Zákona NR SR č. 8/2009 

Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Technických 

podmienok  použitia dopravných zariadení na označovanie pracovných miest 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 06/2013 a STN 01 8020. 

11. Rozmery a celkové vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení musí byť 

v súlade s STN  01 8020. 

12. Správca je povinný osadené dopravné značky udržiavať v riadnom stave a pravidelne 

vykonávať ich primeranú údržbu a obnovu. 

13. Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou 

v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

14. V prípade, že situácia v cestnej premávke si to bude vyžadovať, je realizátor stavby 

povinný zabezpečiť reguláciu premávky spôsobilými a náležite poučenými osobami 

pre túto činnosť. 

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 

Krupina, úsek štátna vodná správa č.j. OU-KA-OSZP-2021/000282 zo dňa 18.02.2021: 

1. Stavba bude realizovaná podľa projektu „Rozšírenie dopravnej infraštruktúry Krupina 

– sever“, zodpovedný projektant Ing. Marian Sikorai, autorizovaný stavebný inžinier, 

registračné č. oprávnenia 6225*I2, s dátumom vyhotovenia 04/2019. 

2. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchových vôd a nedošlo 

k mimoriadnemu zhoršeniu kvality povrchových  a podzemných vôd, osobitne 

znečisteniu vôd nebezpečnými látkami – ropnými látkami pre stavebných prácach. 

3. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona 

a vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. 

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 

Krupina, úsek odpadového hospodárstva č.j. OU-KA-OSZP-2021/000119-002 zo dňa 

22.01.2021: 

4. v prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom  

o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.), u 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 zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má 

stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce, 
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5. podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce 

pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby, resp. fyzické osoby – 

podnikateľa je ten, pre koho sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pôvodca 

odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, 

6. v prípade skladovania výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na 

zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je 

miestom vzniku výkopovej zeminy je pôvodca odpadu povinný požiadať okresný úrad 

v sídle kraja o udelenie súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy, 

7. v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať 

hierarchiu odpadového hospodárstva podľa §6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich 

a) predchádzaniu vzniku odpadu, b) prípravu na opätovné použitie, c) recykláciu, d) 

iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie, 

8. ten kto vykonáva (na koho je vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu, resp. 

demoláciu komunikácií) rekonštrukciu resp. demoláciu komunikácií je povinný 

stavebné odpady vzniknuté pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, 

rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií, 

9. zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že  ho 

nebude možné nijakým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na 

zariadení na to určenom, 

10. 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, vážny 

lístok, ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby 

v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch). 

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen, 

rozhodnutie č.j. OU-ZV-PLO1-2020/015851-002, zo dňa 04.11.2020: 

▪ Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo 

a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového 

horizontu schválenej v bode II. tohto rozhodnutia. 

 Skrývka HH PP musí byť vykonaná pred začiatkom výstavby, respektíve pred začiatkom 

prvých zemných prác. Nesme byť vykonaná na zamrznutej a premočenej pôde. Vlastná 

skrývka sa vykoná bežnou mechanizáciou v etapy prípravy staveniska a pri manipulácii so 

skrývkou humusovou zeminou je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k jej 

znehodnoteniu s menej kvalitnou zeminou z podložia. Skrývková zemina sa bude sústreďovať 

na dočasné depónie na stavenisku, odkiaľ investor zabezpečí je odvoz na pozemky určené na 

jej rozprestretie. 

Skrývka HH PP sa zhrnie bežnou mechanizáciou v hrúbke 15 cm, uloží sa na dočasných 

depóniách na okraji pozemku a potom sa zhrnie ešte 10 cm podornica a tiež sa uloží na 

dočasných depóniách na okraji pozemku. Plocha skrývky humusového horizontu bude 

vykonaná na parcele 4880/202, 4880/205, 4880/112 a 1880/68. Skrývková ornica v objeme 

100 % HH PP t.j. 56,40 m3 sa rozprestrie na parcelu č. 4880/63 v katastrálnom území 

Krupina, ktorá je evidovaná na Správe katastra v Krupine ako orná pôda a v súčasnosti 

využívaná ako orná pôda. Skrývková podornica v objeme 100 % HH PP t.j. 37,60 m3 sa 

rozprestrie na parcelu č. 4880/63 v katastrálnom území Krupina, ktorá je evidovaná na Správe 

katastra v Krupine ako orná pôda a v súčasnosti využívaná ako orná pôda. 

Depónia musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečisťovaním, 

znehodnotením ale aj pred zaburinením a rozkradnutím. Maximálna výška nesmie prekročiť 3 

m, so sklonom svahov maximálne 1:1,5. 

Po ukončení skrývky podľa schválenej bilancie skrývky HH PP zašle investor tunajšiemu 

úradu „Zápis o vykonaní a ukončení skrývky HH PP“ potvrdený  užívateľom dotknutých 
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poľnohospodárskych pozemkov. 

▪ Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú rozhodnutím až do 

realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom  samonáletu drevín. 

▪ Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 

nehnuteľností podľa §3 ods.2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

požiadať o zmenu druhu pozemku z ostatnej plochy na zastavanú plochu. K žiadosti 

o zmenu druhu pozemku doložiť porealizačný geometrický plán a kolaudačné 

rozhodnutie. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Krupina, katastrálny odbor. 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie č.j. 

4600051453 zo dňa 03.06.2019: 

1. V predmetnej lokalite katastra Krupina, časť Za katastrom, pre vyššie uvedenú stavbu sa 

nachádzajú nadzemné VN, NN vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN,/ VN vzdušné 10m na 

každú stranu NN 1m, NN zemné 1 meter, neporušiť uzemňovaciu sústavu. Je potrebné 

dodržať ustanovenia zák. č. 251/2012, § 43 na zabezpečenie ochrany podzemných vedení. 

3. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 

fyzicky ju vytýčiť. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov 

a križovaní. 

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000. 

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky  

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, vytýči určený 

pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia  buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“, resp. zápisom do 

stavebného denníka. 

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 

min.1m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

Námietky účastníkmi konania neboli vznesené.  

 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 

§ 25 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 platnosť. 

 

O d ô v o d n e n i e  : 

Maroš Dado, bytom J. Mikulku 10, 963 01 Krupina a Andrej Dado, bytom D. Štúra 

40, 963 01 Krupina, podali dňa 06.11.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie 

http://www.ssd.sk/
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líniovej stavby „ROZŠÍRENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY – KRUPINA SEVER“, 

ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 9543/1, 9543/21, 4880/205, 4880/100, 

4880/204, 4880/101, 4880/76, 4880/149, 4880/116, 4880/62, 4880/202, 4880/150, 4880/210, 

9543/30 v k.ú. Krupina.  Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby stavebným 

úradom Mesta Krupina, dňa 30.07.2019 pod č.j.: SK 9858/2019/20, v ktorom bolo rozhodnuté 

o umiestnení líniovej stavby miestnych komunikácií. Špeciálny stavebný úrad oznámil dňa 

12.11.2019 verejnou vyhláškou začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a dňa 12.12.2019 vykonal k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s 

miestnym zisťovaním. 

 V konaní bolo zistené, že sa jedná výstavbu miestnych komunikácií, ktoré budú 

zabezpečovať dopravnú obsluhu pripravovaných a už aj realizovaných rodinných domov 

v lokalite Krupina- Sever. Komunikácie budú mať charakter obslužných miestnych 

komunikácií funkčnej triedy C 3, kategórie MO 6.0/30. Jedná sa o dvojpruhové komunikácie 

s jednostranným chodníkom, ktoré  sa na komunikačnú sieť napájajú vetvou „A“ na 

križovatke ulíc Nová a Ivana Krasku. Špeciálny stavebný úrad mesta Krupina na úseku 

pozemných komunikácií posúdil žiadosť podľa ustanovení cestného zákona v súlade s § 62 a 

63 stavebného zákona a § 8 a 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z.z. a 

zistil, že navrhovaná stavba zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že 

týmto hľadiskám neodporuje, a že výstavba miestnych komunikácií  je v súlade 

s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby.  

 K projektovej dokumentácii sa vyjadril všeobecný stavebný úrad mesta Krupina, 

správcovia inžinierskych sietí, Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad 

Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene, 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ich stanoviská nie sú záporné ani 

protichodné a podmienky  pre realizáciu stavby boli  zapracované do podmienok rozhodnutia. 

 Podľa výpisu Uznesenia z tretieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konanom 

20.04. 2016, ktorým bola schválená vypracovaná zastavovacia štúdia pre výstavbu rodinných 

domov v lokalite „Nad Novou ulicou“ podľa stavebnotechnických podmienok uvedených 

v zastavovacej štúdii a dôvodovej správe,  a podľa zápisu z pracovného stretnutia zo dňa 

07.08.2019, sa stavebník Maroš Dado zaviazal vybudovať cestu na vlastné náklady ako 

predkladateľ zastavovacej štúdie z roku 2016 a následne odovzdať do majetku Mesta Krupina 

darovacou zmluvou. 

Stavebný úrad dospel k záveru, že žiadatelia v konaní  preukázali, že navrhovaná 

stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a ani nad prípustnú mieru neohrozuje práva 

a oprávnené záujmy účastníkov konania.  Na základe uvedeného špeciálny stavebný úrad 

mesta Krupina rozhodol  tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Úkon bol spoplatnený podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov v sume 100,-eur. 

 

Poučenie : 

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Mesto 

Krupina, so sídlom Svätotrojičné nám. č. 4/4, 963 01 Krupina. Po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle súdneho poriadku preskúmateľné 

súdom. 
 

 

 

 

Ing. Radoslav Vazan 

                                   primátor mesta 



Rozhodnutie č. SK639/2021/20                                                                                                               strana 9/9 

 

 

 

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

 

 

 

.................................................. 

Odtlačok pečiatky a podpis  

oprávnenej osoby                                   

 

Prílohy  :   - situácia v mierke 1:2000,  

 

 

Písomné vyhotovenie oznámenia sa doručuje: 

1. Maroš Dado, J. Mikulku 10, 963 01 Krupina 

2. Andrej Dado, D. Štúra 40, 963 01 Krupina, 

3. Mesto Krupina, primátor mesta                                                    

 

Na vedomie: 

4. Okresný dopravný inšpektorát, Bystrický rad 25, Zvolen 

5. OR Ha ZZ, Lieskovská cesta 500/38, Zvolen 

6. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke  

8. Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ČSA 2190/3, Krupina 

9. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Nám SNP 50, Zvolen                                   
 


