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Oznámenie 
o začatí územného  konania a nariadenie ústneho konania 

podľa  § 36 ods.1 a 4  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
     Na základe návrhu  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 
Bratislava, /IČO 35919001/ zo dňa 28.04.2021, ktorý bol doplnený 5.5.2021, bolo na 
stavebnom úrade mesta Krupina začaté  územné  konanie  stavby „CESTA I/66 KRUPINA- 
OBCHVAT“ na pozemkoch v k.ú. Krupina /podľa priloženej situácie a zoznamu pozemkov/.  
Predmetom návrhu je umiestnenie líniovej dopravnej stavby  obchvatu mesta Krupina, ktorá 
je súčasťou medzinárodného Pan-Európskeho koridoru N1 v trase medzinárodného cestného 
ťahu E77 transeurópskej magistrály Balt-Balaton-Adria. Stavba má dĺžku 6,53km a je riešená 
v návrhovej kategórii C 11,5/100 bez možnosti rozšírenia na štvorpruhovú kategóriu. 
Napojenie obchvatu na existujúcu dopravnú sieť zabezpečí dvojica križovatiek  s názvami 
Krupina sever a Krupina juh. Ide o prepojenie obchvatu s pôvodnou cestou I/66.  Súčasťou 
návrhu sú všetky súvisiace objekty: vegetačné úpravy, spätná rekultivácia dočasných záberov, 
cesta I/66 -križovatky a preložky, mostné objekty, oplotenia, protihlukové opatrenia, úpravy 
tokov, vodovody a závlahy, objekty elektrických vedení VVN, VN, NN, oznamovacie 
vedenia, plynovody, obchádzky. Návrh rieši aj dočasný a trvalý záber pozemkov navrhovanou 
cestnou stavbou. Navrhovaná stavba bola posudzovaná v zisťovacom konaní v zmysle zák.č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. V zisťovacom konaní bolo vydané Okresným úradom 
Krupina rozhodnutie č. OU-KA-OSZP-2020/000052-56, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
2.3.2021. 
    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 ods. 1 a 4   stavebného zákona oznamuje začatie územného  
konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a 
z dôvodu, že pre územie je spracovaná  územnoplánovacia dokumentácia,  na základe ktorej 
možno posúdiť návrh  v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 142h 
písm. h) stavebného zákona  upúšťa od ústneho  pojednávania a miestnej obhliadky, pretože 
ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu v súvislosti 
s ochorením COVID-19, nie je nevyhnutné.  
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    Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky, pripomienky 
a vyjadrenia uplatniť v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 
Stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na 
námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť 
uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, 
alebo boli podané po stanovenej lehote.  
   Ak niektorý  z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad 
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 
   Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, splnomocnený zástupca sa 
musí preukázať písomným splnomocnením. 
   Do podkladov na vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade mesta, 
Svätotrojičné nám. 4, Krupina, 2. poschodie, č.d. 13 / tel.č. 0455550332/ v pondelok, stredu 
a piatok v čase -pondelok od 8.00 do 15.00 hod, streda od 8.00 do 16,30 hod, piatok od 8.00 
do 13.30 hod.  
    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 
spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej 
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Radoslav  V A Z A N                                             
                                                                                                            primátor mesta 
                                   
 
 
   Vyvesené dňa : ...........................                                       Zvesené dňa : ........................... 
 

 
 

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

oprávnenej osoby                                   
 
 
Prílohy  :   - situácia umiestnenia stavby,  
                   - zoznam pozemkov v k.ú. Krupina dotknutých navrhovanou stavbou 
Prílohy pre OÚ v Krupine, odbor starostlivosti o ŽP: 

- fotokópia návrhu na rozhodnutie o umiestnení stavby  podaného NDS, a.s., Bratislava   
- písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania pripomienok určených v rozhodnutí 

vydanom v zisťovacom konaní č. OU-KA-OSŽP-2020/000052-056  
- Dokumentácia k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Cesta I/66 

Krupina- obchvat „ doložená NDS, a.s., Bratislava. 
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Doručuje sa: 
1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
2. Národná diaľničná spoločnosť a. s., Investičný odbor Banská Bystrica, Skuteckého 32,  

974 01 Banská Bystrica 
3. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 
4. Zdenko Jombík, Vĺčok 1190/10, Krupina 
5. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo 

iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou 

6. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 - § 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 

7. Mesto Krupina, primátor mesta 
8. Mesto Krupina, oddelenie výstavby – odbor pre CD a PK 
9. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
10. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií, 

Nám. SNP 23,974 01 Banská Bystrica  
11. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 
13. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
14. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica 
15. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen 
16. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica  
17. Okresný úrad B. Bystrica, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany 

a krízového plánovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica 
18. Okresný úrad Krupina,  odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, Krupina – 

ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO, 
19. Okresný úrad Krupina, odbor krízového riadenia, ČSA 2190/3, Krupina  
20. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, krajský dopravný inšpektorát, ul. 9. mája č.1,  

974 01 Banská Bystrica  
21. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Oddelenie telekomunikačných služieb,  

ul. 9. mája č. 1, 974 01 Banská Bystrica  
22. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Zvolen 
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen 
24. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Tr. SNP 75, 974 

01 Banská Bystrica 
25. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 

Zvolen 
26. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
27. Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 01 Banská 

Bystrica 
28. Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 
29. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica 
30. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 12, 

961 08 Zvolen 
31. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový 

stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 
32. ŽSR, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
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33. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica 
34. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
35. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
36. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
37. Lesy SR, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  
38. Lesy SR, š.p., Odštepný závod Levice, Koháryho č. 2, 934 01 Levice 
39. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 
40. Mestské lesy s.r.o., Priemyselná 969, 963 01 Krupina 
41. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 
42. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
43. Michlovský, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
44. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
45. Energotel, a.s., prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina 
46. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
 


