
MESTO KRUPINA 
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 9831/2021/20 RZ: 13499/2021  v Krupine, dňa: 18.05.2021 

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 EPM TRADE s.r.o. (IČO 47 531 142), so sídlom Hôrky 316, 010 

04 Žilina,  podala dňa 08.03.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

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. 

Začatie konania stavebný úrad mesta Krupina podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 

správy dňa 22.03.2021, zároveň upustil od ústneho pojednávania a na vznášanie námietok 

určil termín do 20.04.2021.  

Mesto Krupina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 117 stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov a § 3 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  § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov 

vydáva  
 

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í    s t a v b y 
 

„12905 – Krupina – Nad Krížom – Rozšírenie NNK“ 
 

na pozemkoch 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  

v katastrálnom území  Krupina, 

pre navrhovateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36 442 151) 

 so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
 

mailto:uradovna@krupina.sk
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tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia a je určené v podmienkach pre umiestnenie stavby. 

 

Popis stavby:  

Cieľom stavby je rozšírenie NNK v lokalite „Nad Novou ulicou“.  

Montáž nového káblového vývodu z ext. PRIS5 č.426 do novej navrhovanej 

rozpojovacej skrine PRIS 7.1 č.497 káblom (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 69m a v 

dĺžke vedenia 75m v chráničke OD110 v k.ú. Krupina na par.č.: KNC 4880/1 (KNE 

6411,6410), KNC 4880/150 a  uloženie zemného kábla: voľný terén 47m. 

  Montáž a osadenie PRIS7.1 č.497 DIN0 VV 3/4 P2 IP2x v k.ú. Krupina na par.č.: 

KNC 4880/150. 

Montáž nového káblového vývodu z novej skrine PRIS 7.1 č497 do navrhovanej 

rozpojovacej skrine PRIS6 č.496 káblom (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 43m a v dĺžke 

vedenia 49m v chráničke OD110, v k.ú. Krupina na par.č.: KNC 4880/150 a uloženie 

káblového vedenia: štrko-drva 43m. 

Montáž a osadenie PRIS6 č.496 DIN0 VV 2/5 P2 IP2x v k.ú. Krupina na par.č.: KNC 

4880/150. 

Montáž nového káblového vývodu z novej skrine PRIS6 do ext. rozpojovacej skrine 

PRIS7 č.427 káblom (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 39m a v dĺžke vedenia 45m 

v chráničke OD110, v k.ú. Krupina na par.č.: KNC 4880/150. 

Montáž nového káblového vývodu z novej skrine PRIS 7.1 č497 do ext. rozpojovacej 

skrine PRIS6.1 č.401 káblom (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 170m a v dĺžke vedenia 

176m v chráničke OD110, v k.ú. Krupina na par.č.: KNC 4880/150, KNC 4880/1 (KNE 6410, 

6416), KNC 9543/3 (KNE 6416), KNC 9220/1 (KNE 6416), KNC 9543/24, KNC 9543/7, 

9543/6 a uloženie zemného kábla: voľný terén      90m, štrková cesta  57m,                                  

štrko-drva       36m. 

Celé zemné vedenie bude vedené v trase v k.ú. Krupina na par. č.: KNC 4880/150, 

KNC 4880/1 (KNE 6410, 6411, 6416), KNC 9543/3 (KNE 6416), KNC 9220/1 (KNE 6416), 

KNC 9543/24, KNC 9543/7, 9543/6. Popri celom zemnom vedení bude uložená optická 

chránička v trase 320m a dĺžke 344m. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba líniovej stavby bude umiestnená na pozemkoch parc. č.  KNC 4880/150, KNC 

4880/1 (KNE 6410, 6411, 6416), KNC 9543/3 (KNE 6416), KNC 9220/1 (KNE 6416), 

KNC 9543/24, KNC 9543/7, KNC9543/6. v katastrálnom území  Krupina, tak, ako je 

zakreslené v situačnom   výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

2. Výstavbu naprojektovať tak, aby počas výstavby nedošlo k zabratiu verejného 

priestranstva za účelom skladovania stavebného materiálu alebo zariadenia staveniska. 

3. Dodržať projekt  nakladania s odpadmi vzniknutými výstavbou v zmysle platných 

zákonov v odpadovom hospodárstve. 

4. Do projektu stavby zapracovať ochranu inžinierskych sietí počas výstavby v súlade 

s platnými STN. Projekt stavby odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí.  

5. Projekt musí riešiť bezpečnosť premávky na cestnej komunikácii počas výstavby 

a realizáciu chráničiek v mieste križovania miestnych a účelových komunikácií.  

6. Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy 

a správcov inžinierskych sietí: 

6.1. Mesto Krupina, Svätotrojičné nám č. 4/4, 963 01 Krupina, odd. výstavby, životného 

prostredia a reg. rozvoja, č.j.24187/2020 zo dňa: 11.12.2020: 
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▪ 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. 

▪ V prípade, že stavbou budú dotknuté pozemky tretích osôb, rozkopanie priľahlých 

pozemkov v súvislosti s budovaním novej trasy NN siete, je možné realizovať po 

vydaní súhlasu vlastníka pozemku. Následne výkopy uviesť do pôvodného stavu. 

▪ Po zrealizovaní diela predložiť Mestu Krupina porealizačné geodetické zameranie trás 

NN vedení v digitálnej aj listinnej podobe. 

6.2. Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o ŽP, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina:  

a. Vyjadrenie odpadového hospodárstva - OU-KA-OSZP-2020/001056-002 zo dňa 

09.12.2020:      

▪ 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 zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má 

stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce, 

▪ podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce 

pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích  prácach, stavebných prácach 

a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej 

zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 

podnikateľa,  je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto 

práce v konečnom štádiu vykonávajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie 

s odpadmi podľa tohto zákona, 

▪ 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, 

▪ ak stavebník poskytne inému stavebníkovi – fyzickej osobe odpad 170504 – zemina 

a kamenivo (ostatný odpad), 170506- výkopová zemina (ostatný odpad), na terénne 

úpravy, ten kto takýto odpad môže využiť len na základe vydaného súhlasu na 

využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona 

o odpadoch, 

▪ ak stavebník poskytne inému stavebníkovi – právnickej osobe resp. fyzickej osobe  

podnikajúcej odpad podľa katalógu odpadov 170107, 170103, 170504, 170506, ten 

takýto odpad môže využiť len na základe vydaného súhlasu na využitie odpadov na 

povrchovú úpravu terénu podľa §97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, 

▪ 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, 

▪ 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, 

▪ 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). 

b. Vyjadrenie štátnej vodnej správy - OU-KA-OSZP-2020/001108 zo dňa 15.12.2020: 
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▪ Pri križovaní a súbehu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou dodržať 

ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa zákona. 

6.3. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č.j. 12905 zo 

dňa 03.03.2021: 

S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné 

smery navrhovaného technického riešenia: 

 montáž kábla (N)AYY-J 3x240+120mm2 dĺžka cca 257m, 

 montáž PRIS počet 3 ks. 

▪ V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných 

elektroenergetických zariadení. (453/2000) 

▪ 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. 

▪ Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom 

povolení boli zahnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov 

nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby. 

▪ 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.) 

▪ 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. 

▪ V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú 

projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia 

správcov inžinierskych sietí 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. 

▪ Týmto vyjadrením projektantovi nezanikajú povinnosti a zodpovednosti podľa 

stavebného zákona 50/1976 Zb., §46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za 

správnosť' a aktuálnosť podkladu katastrálnych máp použitých v situácii zodpovedá 

projektant. Pripomíname, že projektovú dokumentáciu je potrebné doručiť 

v požadovanej forme, podľa štandardov projektovej dokumentácie pre SSD. 

6.4. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen:  

Č.j.- OU-ZV-PLO1-2021/001212-004 zo dňa 19.01.2021:   

1. Navrhovaný zámer výstavby na poľnohospodárskej pôde pre účely nového káblového 

zemného vedenia v katastrálnom území Krupina bude možné zrealizovať len na 

základe vydaného stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej 

pôdy do pôvodného stavu v zmysle § 18 zákona vydaného tunajšom úradom. 

2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané 

toto vyjadrenie až do doby realizácie výstavby najmä pred zaburinením pozemku. 

3. Záber poľnohospodárskej pôdy nie je v rozpore so zásadami ochrany 

poľnohospodárskej pôdy  pri nepoľnohospodárskom použití podľa § 12 zákona. 

6.5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 

záväzné stanovisko č.j. KPUBB-2020/24075-2/100525: 

1. Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní 

vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/2455833. 

http://www.ssd.sk/
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2. Na ploche predmetnej stavby umožniť KPU Banská Bystrica zrealizovať obhliadku 

zemných prác súvisiacich s touto stavbou.  

6.6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštený závod Banská Bystrica, 

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, vyjadrenie č.j. CS SVP OZ BB 

1738/2020/4-39211: 

▪ Počas vykonávania stavebných prác je však potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená 

kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, 

ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu 

alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je 

potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových 

a podzemných vôd. 

6.7. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, vyjadrenie č.j. 

433/621/2021-3513/2021 zo dňa 06.04.2021: 

▪ V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod LT DN 350 mm v prevádzke 

StVPS, a.s., vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a.s, Banská Bystrica. 

▪ V predmetnej lokalite sa nachádza tiež verejný vodovod HDPE DN 80 mm a verejná 

kanalizácia DN 300 mm v prevádzke StVPS, a.s., vlastníkorn verejného vodovodu a 

verejnej kanalizácie je Dadostav, s.r.o., Osloboditeľov 931, Krupina. 

▪ Vodovod a kanalizáciu sme Vám orientačne zakreslili do situácie stavby- pôvodný 

stav. 

▪ Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Krupina p. Stankovič č. tel. 0907 

855 003 resp. prevádzka kanalizácii Zvolen p. Kukučka 048/4327 914 na základe 

Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre vo Zvolene a o vytýčení spíše 

protokol. 

▪ Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky 

potrubia je potrebné vykopať sondy. 

▪ Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov 

sieti, resp. aj rozkopávkové povolenie. 

▪ V súčasnosti je v záujmovom území tiež zrealizovaný verejný vodovod a verejná 

kanalizácia súkromným investorom (Dadostav, s.r.o., Osloboditeľov 931, Krupina) 

IBV ul. Nová IV. etapa, ktorého je potrebné požiadať' o vyjadrenie, resp. vytýčenie. 

▪ V rámci spracovania projektovej dokumentácie (PD) stavby požadujeme dodržať 

nasledovné všeobecné podmienky ochrany infraštruktúry v prevádzke spoločnosti 

StVPS, a.s. :  

 Na základe vytýčenia inžinierskych sietí v správe StVPS, a.s. tieto zakresliť do 

PD.  

 Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné 

pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne: 

▪ min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri 

verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 

▪ min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri 

verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 

 V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne : 

▪ min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne; 

▪ min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne. 

 V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle 

zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané : 

▪ vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 

vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; 
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▪ vysádzať trvalé porasty; 

▪ umiestňovať skládky; 

▪ vykonávať terénne úpravy. 

 Pri križovaní vodovodného, resp. kanalizačného potrubia s inžinierskymi 

sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení 

v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia". 

 Projektovú dokumentáciu investičného zámeru (vrátane priečneho rezu 

umiestnenia všetkých inžinierskych sietí) požadujeme predložiť na posúdenie.  

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 

tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

 

Odôvodnenie : 

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,  podala dňa 08.03.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

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“. Začatie konania stavebný 

úrad mesta Krupina podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámil 

verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy dňa 22.03.2021,  

a súčasne podľa § 142h písm. a) stavebného zákona upustil 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, nebolo  

nevyhnutné. Na vznášanie námietok určil termín do 20.04.2021.  

Stavebný úrad posúdil návrh o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z.z. a 

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 

rozsahu a charakteru stavby, jej umiestnenia,  spôsobu budúceho užívania a možného vplyvu 

na životné prostredie a určil podmienky pre realizáciu stavby.  

K umiestneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy a správcovia 

inžinierskych sietí, Okresný úrad Krupina – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor 

krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, 

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,  

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banskobystrická regionálna správa ciest, 

Slovenská správa ciest, IVSC, Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská a prevádzková 

spoločnosť, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Distribúcia SPP, a.s., 

Stredoslovenská distribučná spoločnosť,  a.s., Slovak Telekom, a.s., Energotel, a.s., UPC 

BROABANS SLOVAKIA, s.r.o., Telefonica O2 Slovakia, s.r.o., Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva vo Zvolene. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné. Účastníci konania 

v konaní nevzniesli námietky k umiestneniu stavby.   
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     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 59 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 nám. č. 4/4, 963 01 Krupina do 15 dní odo dňa doručenia. Toto 

rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a doručenie 

sa uskutoční vyvesením územného 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 A N                                                                                           

                                                                                                          primátor mesta 

 

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

 

 

 

 

 

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

Odtlačok pečiatky a podpis  

oprávnenej osoby                  

 

Prílohy  :   - situácia v mierke 1:5000,  

        

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 

 

 

Na vedomie: 

4. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

5. OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, ŠOP, OO, Nám. ČSA 2190/3, 963 01 

Krupina                                                               

6. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici,  Lazovná 8, Banská Bystrica 

7. Dadostav, s.r.o., Osloboditeľov 931, 963 01 Krupina  


