
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 709/2021/20 RZ: 13670/2021 v Krupine, dňa:17.05.2021 
Vybavuje: Ing. Ondráčková 
 

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

v zastúpení ENData, s.r.o., so sídlom Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo,  podala dňa 
29.01.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Líniová 
stavba - 12654 – Krupina – Vajsov – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. C-KN 
5142/1, C-KN 5018 (E-KN 5195), C-KN 9388/1 (E-KN 9735/3), C-KN 5018 (E-KN 
5192/1), C-KN 5019/1, C-KN 5019/6, C-KN 5019/2, C-KN 5019/3, C-KN 5023 E-KN 
5192/3, C-KN 5024 (E-KN 5191), C-KN 5028, C-KN 5017 v k.ú. Krupina.    

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 03.02.2021, ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním sa konalo dňa 02.03.2021 na mieste stavby. 

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 

 
„12654 Krupina – Vajsov – Rozšírenie NNK- SW 12654  “ 

na pozemkoch parc. č.  C-KN 5142/1, C-KN 5018 (E-KN 5195), C-KN 9388/1 
(E-KN 9735/3), C-KN 5018 (E-KN 5192/1), C-KN 5019/1, C-KN 5019/6, 
C-KN 5019/2, C-KN 5019/3, C-KN 5023 (E-KN 5192/3), C-KN 5024 (E-

KN 5191), C-KN 5028, C-KN 5017 
v katastrálnom území  Krupina,  

pre stavebníka:  Stredoslovenská distribučná, a.s., 
so sídlom  Pri  Rajčianke  č. 2927/8, 010 47 Žilina 

tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia a v podmienkach pre umiestnenie stavby. 
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Stavba obsahuje:  
            SO 01 úprava trafostanice 302/ts/krupina_Vajsov.2 
            SO 02 nové káblové vedenie a osadenie nových istiacich skríň PRIS 
 
Popis stavby:  
 Rekonštrukcia kioskovej trafostanice 302/ts/Krupina_vajsov.2 predstavuje výmenu 
transformátora za nový transformátor s výkonom 250VA, výmena VN poistiek za 20A, 
výmena prepojov od transformátora, výmena prúdových transformátorov za nové 
s prevodom 400/5 a triedou presnosti 0,5%, 10 VA a výmena hlavného deóna za BH 630 
NE 305 spúšť SE-BH- 630- DTV3 Ir_ 361. 

Cieľom stavby je úprava trafostanice 302/ts/krupina_vajsov.2 a nový káblový 
rozvod v meste Krupina, lokalita „Vajsov“ 
  Úprava trafostanice 302/ts/krupina-vajsov.2 

- výmena trafostanice 100kVA za nový transformátor 22/0, 40/0, 231 kV, 250 kVA, 
TOHn 338/22 BEZ BRATISLAVA 

- výmena VN poistiek za PM 45 20A 
- výmena  prepojov od transformátora 
- výmena prúdových  transformátorov za nové s prevodom 400/5 a triedou presnosti 

0,5%, 10 VA 
- výmena hlavného deóna za BH 630 Ne 305 spúšť SE-BH-630- DTV3 Ir=361A.  
NN sieť 
-  vodiče: (N)AYY-J 3x240+120mm2 dĺžka 486m/trasa 454m 
-  rozvojové skrine: PRIS 5 DIN0 VV 4/2 P2 IP2x – 1  kus 
- 9.1 DIN1 VV 3/6 P2 IP2x – 1 kus 
- uzemňovacia sústava: FeZn30x4 100m 
- zvodiče prepätia 1 sada 
- optická chránička v trase zemného kábla 
 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba líniovej stavby bude umiestnená na pozemkoch parc. č.  KN-C  C-KN 5142/1, 

C-KN 5018 (E-KN 5195), C-KN 9388/1 (E-KN 9735/3), C-KN 5018 (E-KN 5192/1), 
C-KN 5019/1, C-KN 5019/6, C-KN 5019/2, C-KN 5019/3, C-KN 5023 E-KN 5192/3, 
C-KN 5024 (E-KN 5191), C-KN 5028, C-KN 5017 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.  

 
Podmienky vyplývajúce z vyjadrení správcov IS a orgánov štátnej správy: 
Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, č.j.: 10752/2020, zo dňa: 
21.09.2021: 

1. Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby (obaly z použitých materiálov, stavebná suť, 
ostatný drobný stavebný odpad) stavebník zlikviduje v zmysle platnej legislatívy, 
o čom predloží doklad v kolaudačnom konaní.  
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2. Po zrealizovaní prác predložiť Mestu Krupina zameranie trasy v dwg formáte.  
 Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, č.j.: OU-
KA- OSZP-2- 020/000794-002, zo dňa: 04.09.2020:  
� Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu , ak ide o odpady vznikajúce 
čistiacich alebo udržiavacích 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. Pri vykonávaní 
obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce 
vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona.  

� Pri nakladaní so stavebnými odpadmi, ktoré sú uvedené v skupine číslo 17 Katalógu 
odpadov (Príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov) je potrebné postupovať podľa Prílohy č. 3 bod VI. zákona 
o odpadoch t.j. zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie tohto 
stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály.  

� Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa na nekontaminovanú zeminu a iný 
prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa 
materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste kde sa vykopal, 
nevzťahuje zákon o odpadoch.  

� Ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie 
k dokumentácii v kolaudačnom konaní ( k žiadosti priložiť 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). 
- Doklady o tom, že odpady zo stavebných prác boli zhodnotené resp. zneškodnené 

v povolenom zariadení. 
- Evidenčné listy odpadov, ktoré vznikli počas vykonávania stavebných prác 

spracované podľa § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti a to na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1 
k tejto vyhláške. 

 
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, č.j.: OU-
KA- OSZP-2- 020/000830-002, zo dňa: 11.09.2020:  
-pri križovaní a súbehu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou dodržať ochranné 
pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa zákona.  
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen, č.j.: OU-
ZV-PLO1-2020/015327-003, zo dňa: 28.10.2020: 
1. Navrhovaný zámer výstavby na poľnohospodárskej pôde pre účely nového NN 

káblového 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 tunajším 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.  

 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č.j.: 
6612023192, zo dňa: 19.08.2020:  

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 
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rušeniu. 
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.  

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: marian. majtan@telekom.sk, 
045/6790942.  

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 
a zariadení.  

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.  

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom 
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie 
od prevádzkovateľov týchto zariadení.  
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky cez internetovú 
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/ vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do 
troch týždňov od podania objednávky.  

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia.  

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 
bez súhlasu spoločnosti  Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
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verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č.j.: RIA 
12654, zo dňa: 19.10.2020: 
1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné 

smery navrhovaného technického riešenia:  
Výmena trafostanice za 250KVA v kioskovej TS                 1ks 
Montáž NN podzemného vedenia, dl. trasy:                  470m 
Montáž chráničiek pre optické komunikačné káble, dl. trasy:  470m  
2. Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom 

územnom rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových 
ochranných pásiem stavby.  

3. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom 
prvkov a funkčných celkov SSE-D, ktorý je  prístupný na stránkach www.ssd.sk.  

4. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.   
 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, 
č.j.: BBRSC/05415/2020, zo dňa: 17.09.2020:  
• V plnom rozsahu dodržať a rešpektovať rozhodnutie správcu cesty 111/2562 BBRSC, 

zo dňa 17.9.2020 č. BBRSC/04697/2020 — BBRSC/05415/2020. 
• Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

• Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmie ohroziť cesta 111/2562 vo 
vlastníctve BBSK, najmä narušením odtokových pomerov cestnej priekopy, 
odvádzaním vôd na cestný pozemok a obmedziť a sťažiť údržbu cesty, ako aj ohroziť 
bezpečnosť cestnej premávky. V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním 
stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na 
vlastné náklady. 

• Stavebné práce na telese vozovky – je možné realizovať len na základe  povolenia 
cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty.  

• Príslušným cestným správnym orgánom pre cestu III/2562 je Okresný úrad Zvolen, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.  

• Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané 
a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný 
správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.  

• Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta 
a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty 
a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.  

• Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty,  
nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie  byť obmedzená 
údržba cesty.  

• BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2562 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje  
právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný 
záujem.  
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• V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastník vedenia na výzvu vlastníka 
alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia líniovej stavby.  

• Žiadame predložiť aj ďalšie stupne projektovej dokumentácie na pripomienkovanie.  
 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, 
č.j.: BBRSC/04697/2020, zo dňa: 17.09.2020:  
• Zemné káblové vedenie je navrhované s napojením z exitujúceho podperného bodu cca 

v km 0,860 po pravej strane cesty a pokračuje v súbehu cca v km: 
− 0,860 - 0,900 vo vzdialenosti cca 6 m od osi vozovky 
− 0,900 - 1,115 vo vzdialenosti cca 10 m od osi vozovky 
− 1,115 - 1,225 vo vzdialenosti bez určenia od osi vozovky 

• Cesta III/2562 je umiestnená na pozemku C KN 9388/1 nie je vedený na liste 
vlastníctva a pozemok v E KN stave nie je vedený na liste vlastníctva v prospech 
vlastníka cesty t.j. BBSK. 

• V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ"). 

• Požiadať o vyjadrenie k návrhu umiestnenia stavby vlastníka ciest, mostov a cestných 
pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj z majetkovo  
právneho hľadiska. 

• Podmienkou súhlasu s realizáciou líniovej stavby bude uzavretie zmluvy pred 
realizáciou stavby s BBSK o podmienkach realizácie, prevádzky, údržby a opravách 
vybudovanej stavby. 

• Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad 
údržby, opráv, rekonštrukcií cestnej stavby a vybudovanie siete po celú dobu životnosti. 
Zmluva bude zároveň podkladom k vydaniu umiestnenia stavby. 

• Zemné káblové vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové 
usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu min. C 7,5/80 
s presahom min. 3 m za teleso cesty.  

• V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií vlastník elektrického vedenia 
na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického 
riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečiť preloženie  elektrického vedenia.  

• Ochranné pásmo cesty III. triedy mimo sídelného  útvaru je 20 m od osi vozovky cesty.  
• Povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu  súvislej zástavby obcí obstavovaním 

komunikácie.  
• Výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest udeľuje cestný správny orgán. 

Žiadosť sa podáva už v štádiu prípravnej dokumentácie.  
• Schádzať z cesty na susedné nehnuteľnosti  - pozemky sa môže len cez existujúce 

vjazdy. V prípade, že je potrebné zriadiť dočasný vjazd z cesty na susednú 
nehnuteľnosť žiadateľ podá žiadosť o zriadenie podľa § 3b CZ. Užívatelia ciest nesmú 
cesty znečisťovať poškodzovať, prechádzať cestné priekopy.  

• Dopravné prostriedky a mechanizmami musia byť zastabilizované na vozovke  tak, aby 
nepoškodili živičnú vrstvu vozovky a súčasne žiadnu súčasť cesty. .  

• Zariadenia súvisiace s NN vedením nesmú:  
• tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ 
• obmedziť vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčastiach 
•  ohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri  údržbe a úpravách 

týchto vedení 
• brániť medernizačným úpravám cesty  
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• Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa zákona 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách, sa vydáva pred začatím prác na telese cesty. Povolenie 
vydáva cestný správny orgán – Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii, Študentská 12, 961 08 Zvolen.  

• Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 10.04. – do 31.10. príslušného 
roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia a uzávierky cesty. 
Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom 
dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať 
prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, 
aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.  

• Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestom telese cesty v súvislosti 
s realizáciou stavby.  

• Správca cesty si vyhradzuje právo kontroly pri vykonávaní stavebných prác na telese 
cesty.  

• Na zrealizovanú stavebnú úpravu na telese cesty sa viaže záručná doba 36 mesiacov 
odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.  

• Začatie prác musí byť písomné oznámenie minimálne 10 dní pred plánovaným začatím 
prác na cestnom telese, pracovníkovi BBRSC a.s., Na základe písomného oznámenia 
správca cesty vyhotoví zápis o odovzdávaní časti telesa zhotoviteľovi.  

• Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného pozemku uviesť do pôvodného – 
prevádzkyschopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC a.s., . 
V prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu prác na telese cesty 
považuje sa, že práce sú neukončené.  

• V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne 
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne prác na 
telese cesty považuje sa, že práce sú neukončené.  

• V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne 
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
cestnému správnemu orgánu a správcovi komunikácie.  

• BBSRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej 
ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to 
vyžaduje všeobecný záujem.  

• Každý stupeň  projektovej dokumentácie žiadame predložiť na pripomienkovanie.  
 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, 
č.j.: BBRSC/00668/2021, zo dňa: 09.03.2021:  
• nesúhlasí s navrhovaným umiestnením stavby, 
• Stanovisko správcu cesty k projektovej dokumentácii bolo vydané pod číslom 

BBBRSC/05415/2020 zo dňa 17.9.2021. Návrh na umiestnenie stavby nerešpektuje 
návrh, ku ktorému správca cesty vydal stanovisko a to, že káblové vedenie bude 
umiestnené: 

• 0,860 0,900 vo vzdialenosti cca 6 m od osi vozovky 
• 0,900 1,115 vo vzdialenosti cca 10 m od osi vozovky 
• 1,115 1,225 vo vzdialenosti bez určenia od osi vozovky 
• Zemné káblové vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové 

usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu min. C 7,5/80 
s presahom min. 3 m za teleso cesty. 
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• Cesta 111/2562 je umiestnená na pozemku C KN 9388/1 nie je vedený na liste 
vlastníctva a pozemok v E KN stave nie je vedený na liste vlastníctva v prospech 
vlastníka cesty t.j. BBSK. 

• V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ"). 

• Navrhované umiestnenie káblového vedenia nerešpektuje ustanovenia zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a zároveň vytvára možnosť budúcej 
výstavby budov na pozemku parcelné číslo 5019/1 a to návrhom káblového vedenia k 
RIS2, čím dôjde k obstavovaniu pozemnej komunikácie III. triedy. 

• územný pián mesta Krupina jeho zmeny a doplnky ako aj urbanistická štúdia „Centrum 
lazníckeho osídlenia Vajsov" s funkčnou náplňou IBV určené na zastavanie, zrejme 
nerieši dopravné pripojenia z cesty III. triedy na susedné nehnuteľnosti, ktoré sú 
zahrnuté na výstavbu budov na susedných pozemkoch cesty III. triedy. 

• Ochranné pásmo cesty III. triedy mimo sídelného útvaru je 20 m od osi vozovky cesty. 
• Povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním 

komunikácie. 
• Výnimky zo zákazu činnosti v ochranných pásma ciest udeľuje cestný správny orgán. 

žiadosť sa podáva už v štádiu prípravnej dokumentácie. 
• Schádzať z cesty na susedné nehnuteľnosti pozemky sa môže len cez  

existujúce vjazdy. V prípade, že je potrebné zriadiť dočasný vjazd z cesty na susednú 
nehnuteľnosť žiadateľ podá žiadosť o zriadenie podľa § 3b CZ. Užívatelia ciest nesmú 
cesty znečisťovať poškodzovať, prechádzať cestné priekopy. 

• Dopravné prostriedky a mechanizmami musia byť zastabilizované na vozovke tak, aby 
nepoškodili živičnú vrstvu vozovky a súčasne žiadnu súčasť cesty. 

• Zariadenia súvisiace s NN vedením nesmú: 
• tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ 
• obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčastiach ohrozovať pozemné 

komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení 
•  brániť modernizačným úpravám cesty 
• Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa zákona 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov podľa § 8 a § 11 vyhlášky č. 
35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách, sa vydáva pred začatím prác na telese cesty. 
Povolenie vydáva cestný správny orgán - Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácii, študentská 2084/12, 961 08 Zvolen. 

• Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 - do 31.10. príslušného 
roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia a uzávierky cesty. 
Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom 
dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať 
prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, 
aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku, 

• Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti 
s realizáciou stavby. 

• Správca cesty si vyhradzuje právo kontroly pri vykonávaní stavebných prác na telese 
cesty. 

• Na zrealizovanú stavebnú úpravu na telese cesty sa viaže záručná doba 36 mesiacov 
odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác. 
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• Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím 
prác na cestnom telese, pracovníkovi BBRSC a.s.,. Na základe písomného oznámenia 
správca cesty vyhotoví zápis o odovzdaní časti telesa zhotoviteľovi. 

• Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného pozemku uviesť do pôvodného 
prevádzkyschopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC a.s.,. V 
prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu prác na telese cesty považuje 
sa, že práce sú neukončené. 

• V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne 
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
cestnému správnemu orgánu a správcovi komunikácie. 

• BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu 
vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to 
vyžaduje všeobecný záujem. 

• Každý stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na pripomienkovanie.  
 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát Zvolen, 
Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen, č.j.: ORPZ-ZV-ODII-20-112/2020, zo dňa: 10.09.2020:  

1. O povolenie na zvláštne užívanie a povolenie výnimky z činnosti v ochrannom pásme 
cesty č. III/2562 je potrebné v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), požiadať Okresný 
úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný 
správny orgán pre cesty II. a III. triedy. 

2. Pri rozkopávkových prácach na priestranstvách pozdĺž pozemnej komunikácie 
požadujeme zvoliť taký technologický postup, pri ktorom nebudú vytvorené 
prekážky na pozemnej komunikácii. 

3. Výkopom a uložením zemného kábla nesmie dôjsť k narušenie cestného telesa cesty 
vrátane jeho odvodňovacieho systému. Stavebník je povinný zachovať odvodnenie 
cesty č. 111/2562. 

4. Pokiaľ dôjde počas realizácie stavebných prác k znečisteniu stavbou dotknutých 
komunikácií, je stavebník povinný zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie 
nečistoty z pozemných komunikácií. 

5. Pri vykonávaní zemných výkopových prác nesúhlasíme s ukladaním materiálu 
z výkopu na chodník, vozovku a krajnicu pozemnej komunikácie.  

6. Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti 
a ochrany chodcov a vozidiel prechádzajúcich cez úsek pracoviska.  

7. V prípade obmedzenia cestnej premávky realizáciou stavebných prác na predmetnej 
stavbe (napr. stavebnými mechanizmami), požadujeme spracovať projekt prenosného 
dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie Okresnému dopravnému 
inšpektorátu OR PZ vo Zvolene v dostatočnom časovom predstihu. 

 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, č.j.: 
KPUBB-2020/20371-2/83386/MIŇ, zo dňa: 14.10.2020:  

− Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní 
vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 833.  

− Na ploche predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku 
zemných prác súvisiacich s touto stavbou.  

 
 



SK709/2021/20                                                                                                                                   10/12 

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  Študentská 12, 961 
08 Zvolen, č.j.. OU-ZV- OCDPK-2020/014027-002, zo dňa: 10.09.2020:  

8.  Trasa líniovej stavby (vrátane ochranného pásma) mimo sídelného útvaru Krupina 
(sídelný útvar obce je ohraničený dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec 
obce - § 11 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.) pozdĺž cesty č. III/2562 bude vedená mimo 
cestného pozemku cesty (podľa § 8 ods. 1 Vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), cestný pozemok tvorí 
teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a cestné pomocné pozemok. Podľa § 1 
ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. 
Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov 
svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych 
komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov. 
Podľa § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. súčasťou diaľnic, ciest a miestnych 
komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre 
úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na 
zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárenej premávky na nich.) 

9. Akékoľvek zmeny v realizácii líniovej stavby dotýkajúcej cesty č. III/2562, vopred 
prerokovať s Okresným úradom Zvolen Odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, správcom cesty BBRSC a.s. Banská Bystrica  a taktiež s vlastníkom 
cesty Banskobystrickým samosprávnym krajom.  

10. Líniová stavba nesme ohrozovať cesty č. III. 2562 a bezpečnosť cestnej premávky a to 
ako počas jej realizácie, tak i počas jej užívania.  

11. Pre prístup k líniovej stavbe počas jej realizácie aj užívania využívať len existujúce 
vjazdy (prístupy) z cesty č. III/2562.  

12. Počas realizácie líniovej stavby aj počas jej užívania nesmie dôjsť k poškodeniu 
cestného telesa cesty č. III./2562 a jej súčastí (vrátane odvodňovacieho systému – 
odvádzanie zrážkových vôd z cestného telesa ciest v pozdĺžnom a priečnom smere).  

13. Počas realizácie líniovej stavby neukladať na vozovku cesty č. III/2562 vykopanú 
zeminu, stavebný materiál a iný  materiál, nevytvárať na cestách pevné prekážky 
(odstavná stavebná a iná technika, vozidlá,... ).  

14. V súvislosti s realizáciou líniovej stavby v cestnom telese cesty č. III/2562 (ukladanie 
kábla do cestného telesa cesty – cestné priekopy, cestné rigoly č. III/2562) stavebník 
(prípadne zhotoviteľ stavby) samostatnými písomnými žiadosťami najneskôr 30 dní 
vopred  požiada Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/2562, v prípade potreby 
o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (dočasné dopravné 
značenia  počas  realizácie stavebných prác) a čiastočnú uzávierku cesty.  

15. Stavebník prípadne zhotoviteľ stavby) požiada samostatnou písomnou žiadosťou 
Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pred 
právoplatným územným rozhodnutím, o povolenie výnimky zo zákazu činnosti 
v ochrannom pásme cesty č. III/2562 so záväznými stanoviskami (vyjadreniami) 
BBRSC a.s. Banská Bystrica, OR PZ Zvolen Okresným dopravným inšpektorátom 
a taktiež Banskobystrickým samosprávnym krajom. Obsah a rozsah žiadostí pred ich 
podaním prekonzultovať s Okresným úradom Zvolen, Odborom cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií.  

16. Stavebník písomne oznámi Okresnému úradu Zvolen, Odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, termín začiatku realizácie líniovej stavby (najneskôr 10 dní 
vopred).  
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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 ENData, s.r.o., so sídlom Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, 
podala dňa 29.01.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej 
stavby „12654 – Krupina – Vajsov – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. C-KN 
5142/1, C-KN 5018 (E-KN 5195), C-KN 9388/1 (E-KN 9735/3), C-KN 5018 (E-KN 
5192/1), C-KN 5019/1, C-KN 5019/6, C-KN 5019/2, C-KN 5019/3, C-KN 5023 E-KN 
5192/3, C-KN 5024 (E-KN 5191), C-KN 5028, C-KN 5017 v k.ú. Krupina. Cieľom stavby 
je úprava trafostanice 302/ts/krupina_vajsov.2 a nový káblový rozvod v meste Krupina, 
lokalita „Vajsov“. 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 03.02.2021, ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním sa konalo dňa 02.03.2021 na mieste stavby.  

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, Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát, 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej 
správy, Mesto Krupina, Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Orange 
Slovensko a.s., Banskobystrická regionálna správa ciest, Stredoslovenská vodárenská 
a prevádzková spoločnosť, a.s., Distribúcia SPP, a.s., Stredoslovenská distribučná 
spoločnosť,  a.s., Slovak Telekom, a.s., Energotel, a.s..  V konaní dotknutý orgán, 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ako správca cesty III/2562, stanoviskom zo 
dňa 09.03.2021 vyjadril nesúhlas s navrhovaným umiestnením líniovej stavby, 
s požiadavkou umiestnenia káblových vedení podľa stanovených minimálnych vzdialeností  
od osi vozovky uvedených v záväznom stanovisku. Navrhovateľ stavby dňa 17.05.2021 
predložil na stavebný úrad situáciu stavby, ktorá rešpektuje požiadavky Banskobystrickej 
regionálnej správy ciest, a.s., a tým odstránil prekážky pre vydanie územného rozhodnutia.   
Stanoviská  ostatných dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné. Účastníci 
konania v konaní nevzniesli námietky k umiestneniu stavby.   
     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.  
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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 1:1000,  
        
Doručuje sa: 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
2. ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo 
3. Mesto Krupina, primátor mesta 
Na vedomie:  
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 
5. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
6. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici,  Lazovná 8, Banská Bystrica 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen 
8. Okresný úrad Zvolen, odbor pre CD a PK, Študentská 12, 960 01 Zvolen 
9. OR PZ SR, ODI, Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen 
10.Národná diaľničná, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
11.StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
12.OR HaZZ, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 
13.BBRSC, Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 
14.OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, ŠOP, OO, Nám. ČSA 2190/3, 963 01 

Krupina                                                               


