
M E S T O    K R U P I N A  

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 
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Číslo: SK10088/2021/20 RZ: 18081/2021  v Krupine, dňa: 02.09.2021 

Vybavuje: Ing. Melich 
 

 

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  

 
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. (IČO 35919001) so sídlom 

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,  podala dňa 28.04.2021 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby „CESTA I/66 KRUPINA- OBCHVAT“ na pozemkoch 

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 07.05.2021 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 § 142 písm. h/ stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania 

a miestnej obhliadky, pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie 

v súvislosti s ochorením COVID 19 nie je nevyhnutné. Stavebný úrad určil lehotu 7 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na vznášanie námietok a pripomienok 

účastníkmi konania a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy. Zároveň stavebný úrad 

upozornil, že nebude prihliadať na námietky a pripomienky účastníkov konania a na záväzné 

stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré mohli alebo mali byť uplatnené alebo 

zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie alebo boli podané po 

stanovenej lehote. 

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 spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade 

s ustanoveniami  § 46 a § 47 správneho zákona vydáva  
 

ú z e m n é  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 
 

„CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT“ 
                                  na pozemkoch: v katastrálnom území  KRUPINA 

pre navrhovateľa: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. (IČO 

35919001), 

 so sídlom Dúbravská cesta č. 14,  841 04  Bratislava 

mailto:uradovna@krupina.sk
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tak, ako je zakreslené v situačných výkresoch, ktoré sa doručujú navrhovateľovi a je určené 

v podmienkach pre umiestnenie stavby. 

Charakter stavby: líniová stavba,  vybudovanie obchvatu mesta Krupina na ceste I/66  

Popis stavby: Predmetom návrhu je vybudovanie obchvatu mesta Krupina vedeného v trase 

plánovanej rýchlostnej cesty R3, ktorá je v súlade s Novým  projektom výstavby diaľnic 

a rýchlostných ciest v trase medzinárodného cestného ťahu E77. Navrhovanou stavbou sa 

odkloní tranzitná doprava prechádzajúca  centrom mesta Krupina. Stavba má dĺžku 6,53km 

a je riešená v návrhovej kategórii C 11,5/100. Napojenie obchvatu na existujúcu dopravnú 

sieť zabezpečí dvojica križovatiek  na začiatku a na konci úseku Krupina- juh a Krupina – 

sever. Vyvolanými investíciami sú aj lokálne preložky existujúcej cesty I/66 v križovatkách 

a preložky  miestnych a účelových komunikácií. Návrh rieši výstavbu 9 ks mostových 

objektov, z ktorých je 6 na hlavnej trase a tri  na cestách nižšieho významu. Najdlhším 

mostovým objektom je SO 203- most nad potokom Vajsov v km 1,430 s dĺžkou  615m. 

Súčasťou návrhu sú aj 3 protihlukové steny a sekundárne protihlukové opatrenia a ostatné 

vyvolané investície zahŕňajúce preložku potoka Bebrava, preložky vodovodov a závlahových 

potrubí, silno a slaboprúdových vedení a plynovodov. Pre potreby zabezpečenia prejazdnosti 

komunikácií počas výstavby je navrhnutých 6 dočasných obchádzkových komunikácií. 

Popis trasy líniovej stavby : 

Preložka cesty I/66 obchádza intravilán mesta Krupina zo západnej strany, jej staničenie 

narastá v smere od severu na juh. Z jestvujúcej cesty I/66 sa odpája tesne nad intravilánom 

mesta, kde hneď na začiatku mimoúrovňovo križuje miestnu komunikáciu smerujúcu do 

miestnej časti Nová Hora, ďalej podcestím križuje miestnu komunikáciu smer Dráhy a stúpa 

na miestnu vyvýšeninu v oblasti Vajsov. Tu bola trasa posunutá o cca 50 m doprava za 

účelom oddialenia sa od miestnej zástavby , vyhnutiu sa asanáciám  a lepšiemu začleneniu  

objektu do terénu. Ďalej prechádza na 600m dlhom mostnom objekte ponad údolie v oblasti 

Vajsov , kde prekračuje cestu III/2562. V tomto mieste trasa vychádza z okrajovej časti 

CHKO Štiavnické vrchy a ďalej pokračuje mimo nej. Následne pokračuje po západnom okraji 

intravilánu mesta Krupina, kde prekonáva tok Kltipoch presypaným mostným objektom 

umožňujúcim prechod poľnohospodárskym strojom na pozemky rozdelené stavbou. V tomto 

úseku bolo trasovanie R3 vedené 500m od vtedajšej zástavby. Z dôvodu rozšírenia výstavby 

cca o 400m k trase cesty bol navrhnutý odsun trasy o cca 500m západným smerom, čím sa 

trasa oddialila od zástavby a vylúčil sa 600m most nad údolím. Trasa sa lepšie začlenila do 

terénu.  Všetky migračné koridory zvery definované v procese EIA pre R3 sa nachádzajú 

mimo úseku preložky cesty I/66. V nasledujúcom úseku obchvat prekonáva podcestím 

miestnu komunikáciu smerujúcu do miestnej časti Líška a ďalej  rešpektuje trasovanie R3. 

V km 4,0 obchádza z juhozápadnej strany poľnohospodárske družstvo v miestnej časti 

Bebrava. V ďalšom úseku prekonáva tromi presypanými mostnými objektmi miestnu 

komunikáciu, poľnú cestu a prekládku toku Bebrava. V km5.5 opäť vstupuje do okrajovej 

časti CHKO Štiavnické Vrchy. V závere sa križovatkou Krupina-juh opäť napojí na 

existujúcu cestu I/66 rešpektujúc plánované rozšírenie logistického centra v km6.0. Celková 

dĺžka trasy je 5.916m, na mostných objektoch 650m. ´ 

Účel stavby : Z hľadiska účelu sa jedná o líniovú dopravnú stavbu preložky cesty I. triedy, 

ktorá má v prvom kroku v dohľadnej dobe odľahčiť najmä od nákladnej dopravy preťaženú 

existujúcu cestu I/66, ktorá prechádza centrom mesta Krupina. Pôvodný opustený úsek cesty 

I/66 sa pretriedi na cestu nižšej kategórie, prípadne zostane ako cesta I. triedy. V druhom 

kroku vo výhľadovom období sa predmetná stavba potenciálne stane súčasťou plánovaného 

uceleného ťahu R3 Zvolen- Šahy.  

Stavba obsahuje : 

Členenie stavby na jednotlivé časti: 
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č. objektu  Názov objektu     Klasifikácia Stavieb 

030-00  Vegetačné úpravy     2111 

050-00  Spätná rekultivácia dočasných záberov  2111 

Cesta I/66 Krupina - obchvat (DUR/ DSZ) 

060-00  Príprava územia     2111 

080-00  Úpravy ciest po ukončení výstavby   2111 

101-00  Cesta I/66 (R3)     2111  

102-00  Križovatka „Krupina – sever“   2111 

103-00  Križovatka „Krupina – juh“    2111 

104-00  Križovatka „Krupina – sever“ (výhľad)  2111 

105-00  Križovatka „Krupina – juh“ (výhľad)  2111 

106-00  Rýchlostná cesta R3 – sever (výhľad)  2111 

107-00  Rýchlostná cesta R3 – juh (výhľad)   2111 

110-00  Preložka cesty I/66 v križovatke „Krupina – sever“ 2111 

111-00  Preložka cesty I/66 v križovatke „Krupina – sever“ (výhľad) 2111 

112-00  Preložka cesty I/66 v križovatke „Krupina – juh“ (výhľad) 2111 

120-00  Preložka MK v križovatke „Krupina – sever“ 2112 

121-00  Preložka poľnej cesty v križovatke „Krupina – sever“ 2112 

122-00  Úprava MK v km 0,847    2112 

123-00  Úprava poľnej cesty v km 1,000   2112 

124-00  Prístupová cesta k osade Vajsov v km 1,075 2112 

125-00  Úprava MK v km 2,858    2112 

126-00  Úprava MK v km 3,928    2112 

127-00  Úprava poľnej cesty v km 4,526   2112 

128-00  Prístupová komunikácia v križovatke „Krupina – juh“ 2112 

201-00  Most na I/66 (R3) v km 0,430 nad cestou smer "Nová Hora" 2141 

202-00  Most na ceste smer "Dráhy" nad I/66 (R3) v km 0,847 2141 

203-00  Most na I/66 (R3) v km 1,430 nad potokom Vajsov a cestou III/2562 2141 

204-00  Most na I/66 (R3) v km 2,274 nad potokom Kltipoch 2141 

205-00  Most na ceste smer "Stará Hora" nad I/66 (R3) v km 2,857 2141 

206-00  Most na ceste smer "Líška" nad I/66 (R3) v km 3,927 2141 

207-00  Most na I/66 (R3) v km 4,526 nad poľnou cestou 2141 

208-00  Most na I/66 (R3) v km 5,173 nad cestou smer "Pijavice" 2141 

209-00  Most na I/66 (R3) v km 5,253 nad potokom Bebrava 2141 

210-00  Most na ceste I/66 v križovatke Krupina sever nad I/66 (R3) – výhľad 2141 

211-00  Most na ceste I/66 v križovatke Krupina juh nad I/66 (R3) – výhľad 2141 

302-00  Náhradné oplotenie     2112 

320-00  Protihluková stena v km 1,100 - 1,550  2111 

321-00  Protihluková stena v km 4,300 - 4,585  2111 

322-00  Protihluková stena v km 4,900 - 5,400  2111 

323-00  Sekundárne opatrenia proti hluku   2111 

370-00  Úprava potoka Bebrava v km 5,250   2151 

510-00  Preložka vodovodu LT DN 400   2211 

511-00  Preložka vodovodu PE DN 50   2211 

512-00  Preložky a úpravy závlahových potrubí  2211 

601-00  Preložka VVN 2x110 kV v km 4,830  2214 

610-00  Preložka VN 22 kV v km 0,650   2214 

611-00  Preložka NN v km 1,320    2224 

612-00  Preložka VN 22 kV v km 1,350   2214 

614-00  Preložka NN v km 3,950-4,500   2224 
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615-00  Preložka VN 22 kV, km 3,750-4,000  2214 

616-00  Preložka VN 22 kV v km 3,900-4,200  2214 

617-00  Preložka VN 22 kV, km 4,100-4,150  2214 

619-00  Preložka VN 22 kV v km 4,830   2214 

620-00  Preložka VN 22 kV v km 4,840   2214 

621-00  Preložka VN 22 kV v km 6,040   2214 

622-00  Preložka VN 22 kV v km 6,040-6,370  2214 

623-00  Preložka VN 22 kV, km 6,040-6,380  2214 

624-00  Preložka VN 22 kV, km 6,040-6,180  2214 

625-00  Preložka VN 22 kV, km 6,480   2214 

626-00  Preložka prípojky NN s ovládaním pre vodojem v km 3,980 2224 

660-00  Preložka MK Telekom v km 0,000-0,720  2224 

661-00  Preložky DK Telekom v km 0,000-0,720  2213 

662-00  Preložky DOK Telekom v km 0,120-0,720  2213 

663-00  Preložka MK Telekom v km 0,380-0,720  2213 

Cesta I/66 Krupina - obchvat (DUR/ DSZ) 

A. Sprievodná správa 11 

664-00  Preložka MK Telekom v km 2,150   2224 

665-00  Preložky DK Telekom v km 2,840-2,930  2224 

666-00  Preložka MK Telekom v km 3,900   2213 

667-00  Preložka MK Telekom v km 5,100-5,200  2213 

668-00  Preložka DK Telekom v km 6,200-6,530  2213 

669-00  Preložky DOK Telekom v km 5,160-5,540  2213 

671-00  Preložky DOK Telekom v km 6,230-6,450  2213 

672-00  Preložka DK Telekom v km 6,200-6,530  2213 

673-00  Preložka DK Telekom v km 6,210-6,530  2213 

674-00  Preložka MK Telekom v km 6,275-6,540  2213 

680-00  Preložka DK Energotel v km 0,000 – 0,720  2213 

681-00  Preložka DK Energotel v km 3,850 – 3,960  2213 

701-00  Preložka VTL plynovodu DN 80 v km 5,190 2211 

751-00  Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 6,415 2211 

920-00  Obchádzka cesty I/66 v križovatke „Krupina – sever“ 2212 

921-00  Obchádzka MK v križovatke „Krupina – sever“ 2212 

922-00  Obchádzka poľnej cesty v km 1,100   2212 

923-00  Obchádzka MK v km 2,858    2212 

924-00  Obchádzka MK v km 3,928    2212 

925-00  Obchádzka MK v km 5,173    2212 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Krupina tak, ako je zakreslené 

v situačných výkresoch na podklade KN mapy /D04/vypracovaných združením R3 

Krupina obchvat, Dopravoprojekt a.s., Kominárska 141, Bratislava / Ing. Peter Bednárik, 

autorizovaný stavebný inžinier,  č. osvedčenia 4640*A2, november 2019/, ktoré sú 

overené stavebným úradom v tomto konaní. 

2. V dokumentácii pre stavebné povolenie budú dodržané všetky záväzné technické normy 

a súvisiace predpisy z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, z oblasti bezpečnosti 

práce a ochrany zdravia v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
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požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a technické normy pre projektovanie ciest a diaľnic pre motorové vozidlá. 

3. Dokumentáciu pre stavebné povolenie doplniť o riešenie prvkov cestnej zelene /§14 

cestného zákona/ aj cestné rigoly s úpravou dažďových záhrad a cestných stromových 

alejí v rozsahu v akom to  umožňujú miestne pomery a ako určujú technické podmienky. 

Navrhnuté prvky cestnej zelene a ich druhovú skladbu v dotyku s CHKO Štiavnické 

Vrchy odsúhlasiť so Správou CHKO. 

4. Napojenie obchvatu mesta na cestu I/66 je potrebné riešiť ako plnohodnotnú križovatku s 

vjazdmi a výjazdmi v oboch smeroch, t.j. Krupina — smer Zvolen a Krupina — smer 

Šahy. 

5. Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme doplniť stavebný objekt 

„Oplotenie“, ktorým bude riešené obojstranné oplotenie celého úseku navrhovaného 

obchvatu. 

6. Nakoľko je v Územnom pláne mesta Krupina navrhovaný obchvat charakterizovaný ako 

preložka cesty č. I/66 v parametroch polovičného profilu rýchlostnej cesty R3 je potrebné, 

aby bola zachovaná priestorová rezerva pre koridor rýchlostnej cesty R3 a súvisiace 

dopravné stavby a stavebné objekty. 

7. Stavebno-technické a dopravné riešenie navrhovanej stavby musí výhľadovo zodpovedať 

požadovanému dobudovaniu rýchlostnej cesty R3. 

8. Požadujeme, aby navrhovateľ aktívne pokračoval v procese zahájenia výstavby 

navrhovanej stavby a súčasne aj v príprave ďalších úsekov nadradenej dopravnej 

infraštruktúry — rýchlostnej cesty R3 a následne rekategorizovať obchvat mesta Krupina 

na rýchlostnú cestu R3. 

9. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dodržať /zohľadniť/, podmienky  uvedené vo 

vyjadreniach a záväzných stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a správcov 

inžinierskych sietí. 

Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy 

a správcov inžinierskych sietí: 

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, č.j OU-ZV-PLO2-2020/009978-2, zo 

dňa 16.6.2020,  č.j. OU-ZV-PLO2-2021/006947-2, zo dňa 18.5.2021: 

- v prípade zásahu do lesných pozemkov je potrebné požiadať náš úrad o vydanie 

rozhodnutia o vyňatí, alebo obmedzení využívania lesných pozemkov a s realizáciou 

stavby je možné začať až  po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

- pri realizácii vyššie uvedenej stavby a následne pri jej využívaní nepoškodzovať priľahlé 

lesné pozemky a lesné porasty 

- na pozemkoch dotknutých výstavbou vykonať v prípade potreby opatrenia, ktorými 

zabezpečí  nehnuteľnosti, stavby alebo zariadenia pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť 

napr. padanie  stromov, kameňov a pod. z lesných pozemkov 

- v prípade, že umiestnenie predmetnej stavby je plánované mimo lesných pozemkov, ale 

pri realizácii stavby sa budú na lesných pozemkoch vykonávať napr. terénne úpravy, 

budovať chodníky, alebo sa bude jazdiť po lesných pozemkoch motorovými vozidlami, 

alebo sa budú  ťažiť stromy alebo kry, aj v týchto prípadoch je potrebné požiadať náš úrad 

o povolenie takýchto činností a náš úrad ich po súhlase vlastníka alebo správcu povolí v 

zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch 

- v prípade umiestnenia stavby v ochrannom pásme lesa, t.j. 50 m od hranice lesného 

pozemku, v zmysle §10 ods. 2 na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití  

územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko.  

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, č.j. OU-ZV-

PLO1-2020/010303-002, zo dňa 10.07.2020, č.j. OU-ZV-PLO1-2021/006680-002, zo dňa 

18.05.2021: 
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1. Navrhovaný zámer výstavby na poľnohospodárskej pôde pre účely stavby „Cesta I/66 

Krupina – obchvat“ na pozemkoch v katastrálnom území Krupina bude možné zrealizovať len 

na základe právoplatného rozhodnutia zmysle § 17 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 pozemkov. 

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

pôdy pri nepoľnohospodárskom použití podľa § 12 zákona. 

Hydromeliorácie, štátny podnik, č.j. 4739-3/120/2019, zo dňa 12.09.2019: 

Vyjadrenie bude podkladom k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle v zmysle § 14 

Zákona o správnom konaní a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Nie je podkladom k vydaniu stavebného 

povolenia. 

K predloženej projektovej dokumentácii k územnému rozhodnutiu „Rýchlostná cesta 

R3 Krupina — obchvat“ nemáme námietky a súhlasíme s navrhovaným riešením pri dodržaní 

nasledovných podmienok: 

- podzemné rozvody závlahovej vody vetvy A, A4, B2, B3, ktoré sú navrhnuté na 

zrušenie je potrebné majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby pred začatím 

stavebného konania na základe podanej žiadosti investorom stavby. Postupovať sa bude podľa 

§ 45a ods. 1 a 3 zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v 

znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri 

nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete 

nesmie mať za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete. 

- projekt dokumentácie preložiek vetiev A3, A, B, C a C2 žiadame predložiť pred 

stavebným konaním na odsúhlasenie.  

- za účelom presného vytýčenia závlahových vetiev v teréne na základe objednávky 

prosím kontaktujte zástupcu Hydromeliorácii, š.p., dislokované pracovisko Levice pracovníka 

Ing. Matúša Šišku, tel. 0903 997 971 e-mail: siska@hrnsp.sk 

- začiatok a koniec prác tiež žiadame oznámiť nášmu pracovníkovi z vysunutého 

pracoviska Levice, Matúšovi Šiškovi, tel. 0903 997 971 e-mail: siska@hmsp.sk 

Hydromeliorácie, štátny podnik, č.j. 1352-2/120/2021, zo dňa 14.04.2021: 

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v 

záujmovom území stavby „Rýchlostná cesta R3 (I/66) Krupina obchvat" v k.ú. Krupina sa 

nachádzajú nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.: 

- podzemné rozvody závlahovej vody — vetvy, C, C2 , C2-1, B, B2, B3, A, A3, A3-1 a A4 

vodnej stavby „ZP Krupina" (evid.č. 5311 903). Stavba závlahy bola daná do užívania v 

roku 1993 s celkovou výmerou 425 ha. 

- odvodňovací kanál (evid.č. 5211 034 001), ktorý boI vybudovaný v r. 1962 o celkovej 

dĺžke 1,211 km v rámci stavby „OP Krupina" 

Zároveň Vás upozorňujeme, že v záujmovom území stavby „Rýchlostná cesta R3 

(I/66) Krupina obchvat" v k.ú. Krupina je vybudované detailné odvodnenie 

poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka. 

V prílohe Vám zasielame situácie v M 1:21 500 - 2x s orientačným  vyznačením 

záujmového územia závlahy, závlahových potrubí, odvodňovacieho kanála plôch drenáže a 

záujmového územia stavby. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám na požiadanie 

poskytne a jej vytýčenie v teréne ako aj identifikáciu kanála v teréne na základe 

objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice 

kontaktná osoba Ing. šiška, č.t. 0903 997 971. 

mailto:siska@hrnsp.sk
mailto:siska@hmsp.sk
mailto:siska@hmsp.sk
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Závlahovú stavbu — podzemné závlahové potrubia a odvodňovací kanál žiadame 

pri návrhu a realizácii stavby rešpektovať. Pri odvodňovacom kanály žiadame dodržať 

ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary kanála. Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek 

odpadových vôd do kanála je nutné konzultovať' s Odborom správy a prevádzky HMZ 

nášho š.p. 

Technické riešenie prípadných križovaní navrhovanej stavby „Rýchlostná cesta R3 

(I/66) Krupina — obchvat“ so závlahovým potrubím a s odvodňovacím kanálom je 

potrebné navrhnúť a vykonať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy 

melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983. 

V prípade poškodenia majetku štátu závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála, 

ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia žiadame jeho uvedenie do 

pôvodného stavu na náklady investora. 

Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie navrhovanej stavby žiadame predložiť na 

odsúhlasenie. 

Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava, č.j. 9887/2021/ROP-002-

P/15986, zo dňa 12.05.2021, č.j. 17037/2020/ROP-002/23391 zo dňa 13.08.2020: 

Dopravný úrad odporúča z dôvodu zaistenia bezpečnej leteckej prevádzky pre 

prípadné výskyty nízkych letov vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, resp. silových 

zložiek štátu a ochrany majetku vlastníka vedení, označiť v rámci preložky VVN 2x110kV 

vzdušného vedenia č.7855/7506 v km 4,830 premiestnený stožiar č. 182 a 183 Horná 

Ždaňa/Banská Štiavnica — Krupina umiestnený najbližšie k miestu križovania vzdušného 

vedenia VVN s telesom plánovanej cesty R3 (166) a zemniace laná SO 601-00 medzi 

stožiarmi č. 182 a 183, leteckým prekážkovým značením (ďalej len „LPZ"). Označenie by 

malo byť zrealizované v súlade s predpisom L14 LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a 

prevádzka letísk, Hlava 6, vydaným Úpravou č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a 

telekomunikácii Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006, a to v nasledovnom rozsahu: 

a) na stožiari č. 182 a č.183 ktoré sú umiestnené najbližšie k miestu križovania 

vzdušného vedenia VVN s telesom plánovanej cesty R3 (I/66) sa odporúča zrealizovať 

náter denného LPZ: náter má byť zrealizovaný buď' prostredníctvom 7 pruhov po 

celej výške stožiara, pričom výška pruhov sa prispôsobuje typu stožiara, tzn. výška 

jedného pruhu tvorí 1/7 celkovej výšky stožiara. alebo len vrchnú časť stožiara vrátane 

konzol piatimi kontrastnými pruhmi o výške minimálne 4 m, tzn. že celková výška 

náteru musí byť minim. 20 m; použitá by mala byť striedavo farba červená RAL 3020 

alebo oranžová RAL 2004 a biela RAL 9016, pričom vrchný a spodný pruh musí byť 

červený alebo oranžový; iný odtieň červenej, resp. oranžovej farby musí byť vopred 

odsúhlasený Dopravným úradom. 

b)        na zemniacich lanách vzdušného vedenia VVN sa odporúča v úseku medzi stožiarmi       

         č. 182  a č.183 (laná križujúce cestu R3 (1166)) umiestniť markery guľovitého tvaru.                

           Markery majú byť jednofarebné, a to farby červenej  alebo oranžovej a farby bielej.   

           Umiestnené majú byť od telesa cesty R3 (I166) na obe strany do vzdialenosti 150 m  

           striedavo vo vzdialenosti maximálne 30 m pri priemere markeru 60 cm; 35 m pri  

            priemere 80 cm a 40 m pri priemere markeru 130 cm.  

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného 

prostredia, č.j. 08377/2021/ODDUPZP-2, zo dňa 21.06.2021: 

Dôrazne upozorňujeme, že v zmysle § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní je navrhovateľ 

povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k 

navrhovanej činnosti s rozhodnutiami podľa tohto zákona a ich podmienkami a podľa § 38 

ods. 6 zákona o posudzovaní rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí byť v súlade s 

právoplatným rozhodnutím vydaným podľa zákona o posudzovaní: 
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- v územnom konaní požadujeme rešpektovať rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre 

uvedenú stavbu „Cesta 1166 Krupina — obchvat" č. OU-KA-OSZP-20201000052-056 zo dňa 

11. 09. 2020, ktorého výsledkom bolo, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať za 

dodržania viacerých podmienok. o. i.: „V ďalších povoľovacích procesoch realizovať „Cesta 

1166 Krupina — obchvat v parametroch polovičného profilu rýchlostnej cesty R3“ s 

výhľadom na realizáciu v plnom profile“, s čím je v rozpore konštatovanie formulované v 

oznámení o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou, že 

stavba je riešená v návrhovej kategórii C 11,5/100 bez možnosti rozšírenia na štvorpruhovú 

kategóriu. 

Stavbu „Cesta I/66 Krupina — obchvat“ požadujeme projektovať v súlade s ÚPN VÚC BBK 

v platnom znení a nadradeným strategickým dokumentom KÚRS 2001 v znení KÚRS 2011 

— zmeny a doplnky č. 1 a Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030. 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, č.j. KPUBB-2020/13706-2/52369/ MIŇ, zo 

dňa 08.06.2020: 

1. vykonať na predmetnom na území stavby predstihový archeologický výskum. 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, č.j. KPUBB-2021/12401-3/61499/MIŇ, zo 

dňa 27.07.2021: 

1. druh výskumu: archeologický predstihový, záchranný 

2. miesto a rozsah vykonávaného výskumu: k. ú. Krupina, okres Krupina, v rozsahu stavby; 

3. spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum bude realizovaný formou: 

a. predstihového nedeštruktívneho prieskumu v teréne a detektorového prieskumu celej 

trasy stavby. S výsledkami prieskumu bude oboznámený KPÚ Banská Bystrica 

bezodkladne po jeho ukončení v teréne; 

b. predstihovej sondáže, na celej trase stavby. Podrobnejšie bude rozsah sondáže 

upravený po predložení výsledkov nedeštruktívneho výskumu KPÚ Banská Bystrica 

počas štátneho pamiatkového dohľadu konaného pred začatím sondáže; 

c. predstihová sondáž bude ukončená štátnym pamiatkových dohľadom; 

d. plošným odkryvom archeologických nálezov a situácií v rozsahu archeologických 

nálezov a nálezísk zistených počas predstihovej sondáže podľa bodu 3.b) tohto 

rozhodnutia, rozsah plošného odkryvu bude stanovený počas štátneho pamiatkového 

dohľadu podľa bodu 3.c) tohto rozhodnutia, od plošného odkryvu je možné upustiť v 

prípade negatívnych zistení z predchádzajúcich etáp výskumu; 

e. detektorového prieskumu po skrývke ornice na celej trase stavby; 

f. sledovania zemných a výkopových prác na stavbe, vyhľadávania archeologických 

nálezov a nálezových situácií a ich odbornej dokumentácie metódami archeologického 

výskumu; 

g. výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti KPÚ Banská Bystrica; 

h. geodetické zameranie výsledkov terénneho archeologického výskumu bude 

odovzdané KPÚ Banská Bystrica v elektronickej forme v súradnicovom systéme S-

JTSK resp. S-JTSK/03 [EPSG č. 5514, resp. č. 8353], výškovom systéme Balt po 

vyrovnaní vo formáte *.txt (zoznam kódovaných bodov) a prehľadného plánu 

najneskôr 1 deň pred záverečnou komisiou archeologického výskumu. Bez dodania 

geodetického zamerania nebude možné terénnu časť výskumu považovať za 

ukončenú; 

i. výskumná dokumentácia bude odovzdaná KPÚ Banská Bystrica 120 dní od ukončenia 

terénnej časti výskumu, pokiaľ nebude z dôvodu rozsahu zistených nálezov túto lehotu 

možné dodržať je potrebné písomne požiadať KPÚ banská Bystrica o predĺženie 

lehoty. 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, 

č.j. CS SVP PZ BB 29/2020/17-3921, zo dňa 10.03.2020: 
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Žiadame spracovateľa projektovej dokumentácie rešpektovať nasledovné pripomienky a 

podmienky: 

• požiadať o stanovisko k výrubu a k náhradnej výsadbe brehových porastov a k ich 

druhovému zloženiu priameho prevádzkovateľa dotknutých úsekov vodných tokov, t.j. 

SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správu povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice, 

ktorému je potrebné predložiť pre ich potrebu aj inventarizáciu stromových a 

kríkových porastov určených na výrub. V prípade, že drevná hmota bude vyrúbaná na 

pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. požadujeme finančnú hotovosť za 

vyrúbanú a odkúpenú drevnú hmotu patriacu SVP, š.p. poukázať na účet SVP, š.p. OZ 

Banská Bystrica, Správu povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice. K 

vyznačovaniu pobrežných porastov určených na výrub žiadame prizvať zástupcu 

správcu vodného toku. O povolenie na vykonanie predmetného zásahu do pobrežných 

porastov ste povinní požiadať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody a krajiny a orgán štátnej 

vodnej správy v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších 

predpisov, 

• 370-00 Úprava potoka Bebrava v km 5,250 R3 - k návrhu technického riešenia 

stavebného objektu sme zaujali stanovisko listom č. CS SVP OZ BB 47/2019/122-

39211 zo dňa 23.09.2019.  Vodný tok Bebrava má v dotknutom úseku plánovanej 

preložky koryta toku upravené odtokové pomery. Predmetná úprava toku je 

dlhodobým hmotným majetkom SVP, š.p. s vegetačným opevnením koryta, so 

sklonom svahov 1:2,5 a šírkou v dne 3,6 m. Podmienky z uvedeného stanoviska sú 

nasledovné: 

1. Vzhľadom na parametre jestvujúcej korytovej úpravy toku žiadame navrhnúť v 

celom úseku preložky toku šírku koryta v dne 3,5 m, v úseku tubosidera so 

sklonom svahov koryta 1:1 po oboch stranách. S navrhovaným sklonom svahov 

koryta toku 1:1,5 m nad a pod tubosiderom, ako aj s navrhovaným prechodom cez 

opevnenú bermu šírky 1,5 m popod tubosider je možné súhlasiť. Ďalej 

požadujeme: 

- úpravu vodného toku navrhnúť v zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, 

- na začiatku a konci úpravy žiadame pred a za priečne prahy upraviť koryto toku 
- kamennou nahádzkou. Realizáciou opevnenia toku nezmenšiť jestvujúci 

prietočný profil toku, 
- v ďalšom stupni PD doložiť hydrotechnické výpočty kapacity navrhovanej 

úpravy toku, ako aj hydrologické údaje SHMÚ vodného toku Bebrava v 

riešenom úseku. 

2. Vzhľadom na problematické vykonávanie údržby navrhovanej korytovej úpravy v 

úseku prekrytia koryta tubosiderom, SVP, Š.p. preberie preložku koryta toku do 

správy a majetku len v úseku úpravy toku pred a za tubosiderom. Podmienkou 

prebratia vyvolanej investície do správy a majetku je majetkovoprávne 

vysporiadanie pozemkov pod celou preložkou toku (s druhom pozemku „Vodné 

plochy“), t.j. správca toku Bebrava prevezme do správy a majetku pozemky pod 

celou úpravou toku (v rozsahu od brehovej čiary po brehovú čiaru). 

3. Prevzatie navrhovanej preložky toku v celej jej dĺžke by bolo zo strany SVP, š.p. 

možné jedine v prípade, že navrhované parametre tubosideru by umožňovali 

bezproblémový prístup pre mechanizmy správcu toku za účelom vykonávania 

údržby koryta v úseku prekrytia tubosiderom, tj. manipulačný priestor pre 

kráčajúce rýpadlo a nákladné vozidlo Tatra, čo podľa v súčasnosti predloženého 

návrhu nebude technicky možné. 
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• 203-00 Most na R3 (I/66) v km 1,430 nad potokom Vajsov a cestou 111/2562 - 

mostný pilier (P3) je navrhnutý v brehu drobného vodného toku Vajsov, ktorý má v 

dotknutom mieste neupravené odtokové pomery. Pilier P3 žiadame situovať mimo 

prietočný profil vodného toku a mimo jeho pobrežné pozemky. Vzhľadom na 

neupravený charakter vodných tokov Vajsov a Starohájsky doporučujeme Vám riešiť 

ochranu mostných pilierov pred ich povodňovými prietokmi min. na úroveň Q100 

ročného prietoku, 

• 204-00 Most na R3 (I/66) km 2,274 nad potokom Kltipoch - vodný tok má v 

dotknutom úseku neupravené odtokové pomery. Podľa popisu v Sprievodnej správe 

bude presypaný mostný objekt umožňovať okrem prevedenia vodného toku aj prechod 

poľnohospodárskym strojom na pozemky rozdelené stavbou. V úseku prevedenia toku 

tubosiderom nie je navrhnutá úprava toku, resp. opevnenie jestvujúceho koryta toku. 

Doporučujeme Vám z dôvodu potreby ochrany spodnej stavby tubosidera pred 

povodňovými prietokmi v úseku tubosidera a z dôvodu možného prechodu 

poľnohospodárskej techniky navrhnúť opevnenie koryta toku s jeho plynulým 

naviazaním na neupravený úsek toku pred a za tubosiderom. Predmetný úsek vodného 

toku Kltipech SVP, š.p. nepreberie do svojej správy a prevádzky, 

• 209-00 Most na R3 (I/66) v km 5,253 nad potokom Bebrava mostný objekt žiadame 

navrhnúť na prevedenie Q100 ročnej vody s rezervou min. 0,5 m, nakoľko kapacita 

prietočného profilu v mieste premostenia nám z predložených podkladov nie je 

zrejmá. V ďalšom stupni PD žiadame predložiť hydrotechnické výpočty kapacity 

mostného profilu, ako aj hydrologické údaje SHMÚ vodného toku Bebrava v 

riešenom úseku. 

Ďalej uvádzame niektoré všeobecné podmienky, ktoré žiadame uplatniť v ďalšom stupni PD: 

• všetky objekty stavby (ako poľné cesty, prístupové komunikácie, šachty, el. stĺpy, 

dočasné objekty, vsakovacie jazierka, inžinierske siete a pod.) žiadame pokiaľ to 

územné podmienky stavby dovolia situovať mimo pobrežné pozemky vodných tokov. 

V zmysle § 49 Zákona č. 36412004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú 

pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku pozemky do 

10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary toku, 

• stavbou rýchlostnej cesty R3 nesmú byť obmedzené práva SVP, š.p. ako správcu 

vodných tokov v zmysle § 49 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších 

predpisov, t.j. pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo 

zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky, 

• na výustné objekty do vodných tokov, resp. v šachtách pred výustnými objektmi 

odporúčame osadiť spätné klapky proti možnosti spätného zaplavenia vodami z koryta 

toku. Stabilizáciu svahov toku okolo monolitických betónových výustných objektov 

žiadame technicky riešiť na dĺžke min. 5,0 m kamennou dlažbou s uložením do 

betónového lôžka a stabilizačnou pätkou, následne s opevnením svahov koryta toku 

nahádzkou z lomového kameňa s urovnaním líca a s plynulým naviazaním na úsek 

toku nad a pod výustným objektom. Výustné objekty do recipientov vodných tokov 

zrealizovať tak, aby nezmenšovali prietočný profil vodných tokov, 

• doplniť tabuľkový prehľad vyústení do recipientov vodných tokov (napr.: km R3, číslo 

SO, názov recipientu vodného toku, r.km vyústenia, ľavostranné, resp. pravostranné a 

pod.), 

• pri zásahu do ochranných pásiem vodných tokov je potrebné navrhnúť také technické 

opatrenia, aby správca toku mohol využívať ochranné pásmo tokov (pobrežné pozemky) 

pojazdom mechanizmov hmotnosti do 25 ton, 
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• doplniť tabuľkový prehľad navrhovaných podzemných križovaní vodných tokov v správe 

SVP, š.p. (napr.: km R3, číslo 50, názov križovaného vodného toku, r.km toku v mieste 

križovania, spôsob križovania: prekopaním, resp. pretláčaním), 

• pri križovaniach vodných tokov podzemnými vedeniami požadujeme dodržať nasledovné 

podmienky: 

- podzemné križovanie tokov vykonať v zmysle STN 73 6822 (Križovania a súbehy 

vedení a komunikácií s vodnými tokmi), 

- podzemné križovania vodných tokov (pokiaľ to technické podmienky a pomery v 

riešenom Území umožnia) prednostne riešiť pretláčaním popod koryto vodného toku 

(najmä v prípadoch, kedy by malo dôjsť k zásahu do upraveného úseku vodného 

toku), 

- chráničky uložiť min. 1,2 m pod najhlbším dnom toku (vrchná hrana chráničky), 

všetky podzemné vedenia uložiť do chráničky v celom úseku križovania toku, s jej 

ukončením min. 5.0 m od brehových čiar toku, 

- pri križovaní vodných tokov podzemným vedením správca a prevádzkovateľ vedenia 

spevní prietočný profil toku na celú šírku ochranného pásma rúrového vedenia a v 

tomto priestore umožní správcovi toku vykonávať údržbárske práce s použitím 

mechanizmov. Spevnenie prietočného profilu vodného toku realizovať na celú šírku 

profilu kamennou nahádzkou, resp. kamennou rovnaninou s urovnaním líca tak, aby 

nebol zmenšený prietočný profil vodného toku, 

- križovanie vedení s vodnými tokmi a súbeh vedení v ochrannom pásme vodných 

tokov musí byť navrhnuté a realizované tak, aby SVP š.p., OZ Banská Bystrica 

nemusel  vykonávať údržbárske práce v toku v sťažených podmienkach, t.j. bez 

použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma rúrových a 

káblových vedení, 

- kraje štartovacích a koncových jám (pri pretláčaní) situovať min. 5,0 m od brehových  

čiar toku (pokiaľ to technické podmienky a pomery v riešenom území umožnia), tj. 

mimo ochranné pásmo toku, 

- miesta križovaní s vodným tokom musia byť vyznačené dobre viditeľnými 

stabilizovanými značkami (tyčami). V prípade ich porušenia či odcudzenia 

prevádzkovateľ (užívateľ) stavby zabezpečí ich okamžitú obnovu, 

- štartovacie a konc. jamy pri vykonávaní riadeného pretlaku, ako aj stavebnú ryhu pre 

prekopanie koryta toku k uloženiu podzemného vedenia pod dnom vodného toku je 

možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, 

š.p. OZ Banská Bystrica, Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice, o 

čom musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude 

považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto 

skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku 

nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (správcovi) podzemného 

vedenia pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením 

podzemného vedenia pod dnom toku,  

- investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby 

výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod vodným tokom (situácie, 

detaily), ako aj výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia, ktoré je vedené v 

súbehu s vodným tokom a vyznačí v situácii aj skutočnú vzdialenosť od brehovej čiary 

a hĺbku jeho uloženia, 

- prevádzkovateľ podzemného vedenia sa zaviaže, že v prípadoch vykonávania 

údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta správcom toku v mieste 

križovania s vodným tokom vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie 

podzemného vedenia, 
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- v prípade, že križovanie vodného toku podzemným vedením nebude realizované v 

súlade s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k 

poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na jeho 

uvedenie do prevádzky schopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného 

vedenia, 

- v prípade, že SVP š.p. je vlastníkom pozemku pod vodným tokom, je potrebné 

uzavrieť so správcom toku zmluvu o zriadení vecného bremena, a to do doby vydania 

kolaudačného rozhodnutia. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po 

ukončení stavby (objektu) geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný 

na presné vymedzenie zabratej plochy pre účel zriadenia vecného bremena, 

- v prípade, že SVP š.p. nie je vlastníkom pozemku pod vodným tokom, je potrebné 

uzavrieť so správcom toku zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemných 

vedení križujúcich vodný tok, 

• nadzemné križovania vodných tokov navrhnúť a zrealizovať tak, aby bola zabezpečená 

dostatočná a bezpečná podjazdná výška pre mechanizmy správcu toku za účelom 

vykonávania jeho správy a údržby, 

• na záber pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. počas výstavby bude potrebné 

uzatvoriť s našou organizáciou zmluvný vzťah najneskôr do termínu vydania stavebného 

povolenia, 

• v súvislosti s navrhovanou stavbou žiadame minimalizovať zásah do pozemkov vo 

vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. a v prípade poškodenia ich bezodkladne uviesť do 

pôvodného stavu na náklady stavebníka. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne 

nevykoná, správca pozemkov má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu vzniknutej 

škody. Správca pozemkov si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky, 

• pozemky pod zasypaným korytom vodného toku Bebrava v rámci jeho preložky žiadame 

vysporiadať na základe novovzniknutého skutkového stavu (SVP, š.p. tieto pozemky po 

ich zasypaní už nebude mať v správe, nakoľko už nebudú mať charakter vodných plôch), 

• zo strany zhotoviteľa stavby bude potrebné zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu 

zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) 

zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. PPZP 

vypracovaný odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z. 

Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred 

termínom začatia stavebných prác na adresu SVP, š. p. OZ Banská Bystrica k jeho 

odsúhlaseniu. Bez správcom vodného toku odsúhlaseného a orgánom štátnej vodnej 

správy schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby nebude 

možné začať so stavebnými prácami v korytách vodných tokov a ich inundačnom území, 

• Ďalší stupeň PD žiadame predložiť k zaujatiu stanoviska. 

doplnenie stanoviska: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný 

závod Banská Bystrica, č.j. CS SVP OZ BB 333/2021/35-39230,39211, zo dňa 31.05.2021: 

- vody z povrchového odtoku odtekajúce z povrchu vozovky (vrátane vozovky mostov) 

celej stavby (t. z. vody z povrchového odtoku s obsahom znečisťujúcich látok) v 

zmysle požiadaviek platných predpisov na úseku vôd (§ 36 ods. 17 resp. § 37 ods. 9 

vodného zákona v spojitosti s § 9 NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd) možno vypúšťať do príslušných 

recipientov vhodne zvolených na základe hydrogeologického posúdenia, len keď pred 

ich vyústením bude zabezpečené na vyhovujúcom zariadení zachytávanie 

znečisťujúcich látok (plno prietokové s výstupnou hodnotou v ukazovateli NEL < 0,1 

mg/1 pri vypúšťaní do podzemných vôd a NEL < 0,5 mg/1 pri vypúšťaní do vodných 

tokov), 
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- vody z povrchového odtoku odtekajúce z iných plôch (nie z povrchu vozovky) celej 

stavby v zmysle požiadaviek platných predpisov na úseku vôd možno vypúšťať do 

príslušných recipientov vhodne zvolených na základe hydrogeologického posúdenia, 

len keď pred ich vyústením bude zabezpečené na vyhovujúcom zariadení 

zachytávanie plávajúcich a sedimentujúcich látok, 

- vody z povrchového odtoku z celej stavby možno vypúšťať do príslušných recipientov 

priamo príp. regulovane len prietokom a spôsobom kapacitne vyhovujúcim 

možnostiam tohto recipientu (napr. dostatočná vsakovacia kapacita pri vypúšťaní do 

podzemných vôd — nezamokrovanie územia, dostatočná kapacita koryta vodného 

toku pod miestom zaústenia — nevybrežovanie vôd z koryta). Posúdenie uvedeného 

dokladovať zvlášť pre každé jednotlivé miesto vyústenia, 

- o povolenie s odvádzaním vôd z povrchového odtoku z celej stavby do príslušných 

recipientov súvisiaceho osobitného užívania vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) je potrebné 

požiadať samostatne príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Krupina, 

OSŽP) vopred pred vydaním stavebného povolenia na celú stavbu príslušným 

špeciálnym stavebným úradom (MDaV SR, Sekcia CDaPK), a to na základe riešenia 

navrhnutého v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, 

- k žiadosti o vydanie vyššie uvedeného povolenia na osobitné užívanie vôd je potrebné 

predložiť stanovisko príslušného správcu tokov a povodia (SVP š.p. OZ Banská 

Bystrica). Pre potreby vydania tohto stanoviska predložiť: prehľadnú tabuľku 

odvodnenia so všetkými potrebnými údajmi vo vzťahu ku každému jednotlivému 

vyústeniu, hydrotechnické výpočty odvodnenia ku každému jednotlivému vyústeniu, 

stručný popis technického riešenia ku každému jednotlivému vyústeniu (odvodnenia, 

zariadenia na zachytávanie plávajúcich a sedimentujúcich látok resp. znečisťujúcich 

látok pred vyústením, či ďalších objektov súvisiacich s odvodnením), prehľadnú a 

koordinačnú situáciu stavby a jej odvodnenia príp. aj celú projektovú dokumentáciu 

pre stavebné povolenie (na CD či USB), pokiaľ k tomuto stupňu dokumentácie ešte 

nebolo vydané stanovisko SVP š.p. OZ Banská Bystrica pre potreby stavebného 

povolenia stavby.  

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, č.j. 05219/2020/ODDCS-

10, zo dňa 04.08.2020: 

BBSK ako vlastník dotknutej cesty 111/2562 Krupina Žibritov sa k PD pre územné 

rozhodnutie a k dokumentácii stavebného zámeru vyjadril z hľadiska územného plánovania a 

z hľadiska cestnej infraštruktúry listom č.j. 07547/2019/0DDIPVP-3; 37548/2019 zo dňa 

07.11.2019. 

Chránených záujmov BBSK sa v rámci stavby dotýkajú stavebné objekty: 

SO 203-00 Most na R3(I/66) v km 1,430 nad potokom Vajsov a cestou 111/2562  

SO 611-00 Preložka NN v km 1,320 

SO 612-00 Preložka VN 22 kV v km 1,350 

SO 080-00 Úpravy ciest po ukončení výstavby. 

Pripravovaná stavba rýchlostnej cesty R3 (1166) je stavba vo verejnom záujme. Účelom 

výstavby je odklonenie dopravy s vysokým podielom nákladnej dopravy z intravilánu mesta 

Krupina s vysokou koncentráciou chodcov prechádzajúcich cez cestu a odľahčenie 

obyvateľov mesta od negatívnych sprievodných javov dopravy (hluk, exhaláty ale najmä 

dopravná nehodovosť). 

Banskobystrický samosprávny kraj súhlasí s výstavbou mosta nad cestou 111/2562 a 

preložkami inžinierskych sietí NN a VN a súhlasí s vydaním povolenia výnimky zo zákazu 

činnosti v ochrannom pásme cesty 111/2652 s podmienkou dodržania požiadaviek, ktoré boli 

stanovené vo vyššie cit. vyjadrení BBSK a vyjadreniach správcu cesty BBRSC a.s. vydané 
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pod č. BBRSC/05602/2019; BBRSC106051/2019 zo dňa 05.11.2019 a BBRSC/03256/2020; 

BBRSC/0399912020 zo dňa 23.7.2020. 

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, č.j. 

07547/2019/ODDIPVP-3, 37548, zo dňa 07.11.2019: 

Požadujeme realizovať obchvat mesta Krupina ako úsek rýchlostnej cesty R3, dočasne 

v polovičnom profile, s výhľadom realizácie v plnom profile rýchlostnej cesty. 

Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník dotknutej cesty  III/2562  požaduje v 

celom rozsahu rešpektovať a dodržať požiadavky a podmienky, ktoré stanovil správca cesty, 

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., v písomnom vyjadrení pod číslom 

BBRSC/05602/2019; BBRSC 06051/2019 zo dňa 05.11.2019. Podmienky vo vyjadrení 

BBRSC a.s. žiadame zapracovať do rozhodnutia o umiestnení stavby.  

BBSK si ďalej s ohľadom na ochranu cesty III/2562 vyhradzuje právo určené 

podmienky kedykoľvek dopĺňať alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.  

Banskobystrická regionálna správa ciest, č.j. BBRSC/03256/2020, zo dňa 23.07.2020, 

stanovisko k výnimke z činností ochranného pásma cesty: 

1. 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“). 

2. Pri navrhovaní objektov 611-00 a 612-00 Preložky vedení, dodržať ustanovenie § 18 CZ 

a vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové usporiadanie cesty 

s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom min. 3 m za 

teleso cesty. 

3. Voľná výška podjazdu medzi vozovkou cesty III. triedy a navrhovaným mostným 

objektom 203-00 musí zohľadniť výhľadové usporiadanie voľnej výšky nad cestou III. 

triedy aj pre prípad zosilnenia vozovky cesty III. triedy. 

4. Do nákladov stavby požadujeme zapracovať náklady za užívanie pozemnej 

komunikácie III. triedy v zmysle ustanovenia § 19 zákona 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

5. Pre stanovenie rozsahu prác opravy cesty III. triedy je potrebné vykonať obhliadku po 

ukončení výstavby R3 pre stanovenie rozsahu opráv v úseku využívania. 

6. Povolenie o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty vydáva cestný 

správny orgán (Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácii) záväzným stanoviskom a predkladá sa povoľovaciemu orgánu pred 

vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby, podľa § 11 zákona číslo 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 

35/1984 Zb. pozemných komunikáciách. Povolenie výnimky sa vzťahuje na každý 

dotknutý stavebný objekt, ktorý bude umiestnený v ochrannom pásme cesty III. triedy. 

Banskobystrická regionálna správa ciest, č,j,  BBRSC/05602/2019, 06051/2019 zo dňa 

05.11.2019, BBRSC/024252/2021,03089/2021 zo dňa 03.06.2021: 

Do projektu pre územné rozhodnutie stavby požadujeme zakresliť ochranné pásmo 

cesty III/2562 minimálne do výkresu číslo : 

04 Situácia km 0,800 - 1,800 oddiel D07 a km križovania cesty III/2562 s R3 

03 203-00 most na R3(I/66) v km 1,430 nad potokom Vajsov a cestou III/2562 oddiel D09 i 

teleso cesty III/2562 a preložky NN a VN vedení. 

Požadujeme zvýšiť voľnú výšku podjazdu medzi vozovkou cesty III. triedy a 

navrhovaným mostným objektom 203-00 z dôvodu, budúcej obnovy vozovky cesty napr. 

zosilnením alebo do projektu navrhnúť opravu vozovky cesty III. triedy pod mostným 

objektom 203-00 minimálne na dĺžku ochranného pásma cesty R3, aby zodpovedalo 

výhľadovému usporiadaniu voľnej výšky nad cestou III. triedy. 
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1. V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“). 

2. Pri navrhovaní objektov 611-00 a 612-00 Preložky vedení, dodržať ustanovenie § 18 CZ a 

vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové usporiadanie cesty s 

dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom min. 3 m za 

teleso cesty. 

3. Do nákladov stavby požadujeme zapracovať náklady za užívanie pozemnej komunikácie 

III. triedy v zmysle ustanovenia § 19 zákona 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách v 

znení neskorších predpisov. 

4. Povolenie o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 111/2562 vydal cestný 

správny orgán Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

pod číslom OU-ZV-OCDPK-2020/014543-002 dňa 22.09.2020. 

5. Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne 

užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie 

podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov, vydáva cestný správny orgán - Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácii, Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen. 

6. Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 - do 31.10. príslušného roka 

pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty. 

Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom 

dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovali 

prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, 

aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku. 

7. Na zrealizovanú stavebnú úpravu sa viaže záručná doba 36 prípadne 60 mesiacov odo dňa 

zápisničného prevzatia vykonaných prác. 

8. Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím 

prác na cestnom telese, pracovníkovi BBRSC a.s.. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Každý stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na pripomienkovanie. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry, č.j. 10628/2020/SCDPK/17877, 

zo dňa 24.02.2020: 

Z Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS) v znení KURS 2011 

vyplýva, že koridor podľa ktorého sa má umiestniť stavba obchvatu Krupiny ako cesty I. 

triedy v trase budúcej rýchlostnej cesty R3 v kategórii 11,5/100 je v súlade so záväznou 

časťou KURS v znení KURS 2011 vyhlásenej nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z. zo 14. 

08. 2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a 

nariadením vlády SR č. 461/2011 zo 16. 11. 2011, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky 

záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 z hľadiska dopravnej 

infraštruktúry alokovanej a schválenej v trasách mimokoridorovej ITF siete TEN-T, podľa 



ROZHODNUTIE Č. SK1088/2021/20                                                                                                                                        Strana 16 z 34 

regulatívu 11.5.1. Martin Turčianske Teplice — Šášovské Podhradie — Zvolen — Šahy 

(Budapešť). Zároveň v rámci dopravnej infraštruktúry zaradenej podľa európskych dohôd 

(AGR) koridory ciest, podľa regulatívu 11.7.6. E 77 (Pskov — Riga — Gdansk — Varšava 

Krakov) — Trstená — Ružomberok — Banská Bystrica — Zvolen — Šahy — Mad'arská 

republika (Budapešť). 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika 

rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, č.j. 19876/2020/ÚVHR/55408, zo dňa 

14.07.2020: 

Súhlasí sa s návrhom účastníka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.. 

MDV SR upozorňuje, že budúci prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 355/2007 Z. z. predložiť MDV SR návrh ku kolaudácii stavby v zmysle § 13 ods. 3 

písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z., súčasťou ktorého bude posúdenie z hľadiska možného 

negatívneho vplyvu na verejné zdravie (akreditovanou spoločnosťou vykonaná objektivizácia 

hluku po realizácii protihlukových opatrení). Prevádzkovateľ zdroja hluku je ďalej povinný 

podľa § 27 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej 

rekonštrukcii dopravných stavieb a infraštruktúry zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich 

prostredia hlukom bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc pri 

predpokladanom dopravnom zaťažení ustanovené vyhláškou MZ SR G. 549/2007 Z. z. 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, č.j. USMŠ-27-

161/2020, zo dňa 24.06.2020: 

Súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby „Rýchlostná cesta R3 (I/66) Krupina 

obchvat“ podľa spracovanej projektovej dokumentácie stavby za dodržania nasledovných 

podmienok: 

1. Pri realizácii stavby žiadame zabezpečiť prejazdnosť/obslužnosť komunikácie I/66 v 

úseku plánovaného záberu stavby v minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m alebo 

zabezpečením obchádzkovej trasy (záujmové dôvody Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky). 

2. V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby 

žiadame postupovať v súlade s §7 a §24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a §10 ods. 6, písm. b) 

Vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon). 

3. Začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení žiadame vopred oznámiť 

Národnému centru vojenskej dopravy ozbrojených síl Slovenskej republiky, Kutuzovova 

8, 832 47 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk. 

V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné 

vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Každú zmenu 

projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na 

účely územného a stavebného konania. 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, č.j. KRPZ-BB-KDI-64-

016/2020, zo dňa 24.06.2020: 

1. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti cestnej premávky a eliminácie vzniku možných 

kolíznych situácií a dopravných nehôd spôsobených náhlym vbehnutím zvery do jazdnej 

dráhy vozidiel krajský dopravný inšpektorát požaduje doplnenie a realizáciu oplotenia 

celého úseku rýchlostnej cesty R3 (I166) s výnimkou mostného objektu SO 203 „Most na 

R3 v km 1,430 nad potokom Vajsov a cestou 111/2562“. 

2. Pri realizácii preložky cesty I/66, SO 102-00 „Krupina — sever“ sa neuvažuje s 

vybudovaním pravého odbočenia v smere Šahy Krupina, ani s dopravným pripojením 

Krupina smer Šahy, pričom krajský dopravný inšpektorát považuje takéto riešenie za 

rizikové najmä z dôvodu vzniku kolízií pri situáciách, kedy vodiči budú mať v úmysle do 

mailto:dicvd@mil.sk.
mailto:dicvd@mil.sk
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týchto smerov odbočiť prípadne pripojiť sa. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie 

krajský dopravný inšpektorát požaduje vypracovanie riešenia eliminácie vzniku takýchto 

situácií v cestnej premávke na predmetnom úseku cesty, s dôrazom na umiestnenie 

dopravných značiek, najmä informačných (smerové značky), výstražných a regulačných, 

prípadne vytipovanie miesta na otočenie vozidla a podobne. 

3. Nakoľko v celom úseku novobudovanej rýchlostnej cesty R3 (I/66) sa neuvažuje s 

realizáciou odstavnej plochy pre motorové vozidlá a táto absentuje aj v okolí úseku cesty 

I/66, krajský dopravný inšpektorát navrhuje zachovanie pôvodného úseku cesty I/66 

nachádzajúceho sa medzi križovatkou Krupina juh a koncom riešeného obchvatu. 

Nevyužívaný úsek cesty má byť rekultivovaný. Jeho zachovaním a rozšírením na 

parametre parkoviska pre motorové vozidlá doplnené o sociálne zariadenia vznikne 

priestor na vykonávanie bezpečnostných prestávok a odpočinku vodičov nákladnej 

dopravy a taktiež priestor pre Policajný zbor SR na účely efektívneho výkonu kontrol 

dodržiavania pravidiel cestnej premávky (kontrola hmotností vozidiel a technického 

stavu, dodržiavanie sociálnej legislatívy a iné). 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice, č.j. 214402020/130, zo 

dňa 25.06.2020: 

Ako obhospodarovateľ a správca parcely KNC č. 9081 v k.ú: Krupina ktorá je vo 

vzdialenosti do 50 m od plánovanej stavby dávame súhlasné stanovisko k horeuvedenej 

stavbe za podmienky, že táto bude realizovaná v súlade so zákonom o lesoch, všetkými 

súvisiacimi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a stavebného zákona. 

Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č,j, OU-KA-

OSZP-2020/000619-003, zo dňa 25.06.2020: 

1. Počas realizácie stavby rešpektovať vodný zákon, Vyhlášku č. 100/2005 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, Nariadenie vlády 

SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, 

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a ostatné súvisiace platné právne 

predpisy a normy. 

2. Rešpektovať oprávnené požiadavky vlastníkov a správcu dotknutých vodných tokov. 

3. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie stavby nedošlo k ohrozeniu 

kvality povrchových a podzemných vôd. 

4. Vody z povrchového odtoku odtekajúce z pozemku a z povrchových časti riešenej stavby 

počas realizácie a prevádzky stavby nesmú spôsobovať škody na cudzích 

nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá 

stavebník - vlastník stavby. 

5. V zmysle § 9 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. vody z povrchového odtoku z 

pozemných komunikácií, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a 

podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom 

zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. V zmysle § 9 ods. 3 Nariadenia vlády SR č. 

269/2010 Z. z. Ak sa pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku podľa ods. 1 NV SR č. 

269/2020 Z.z. preukáže ich nepriaznivý vplyv na kvalitu vôd v recipiente musia byť 

vykonané potrebné opatrenia vybudované zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich 

látok. 

6. Stavebné objekty ako preložky a úpravy vodných tokov, vsakovacie nádrže, sú v zmysle § 

52 vodného zákona vodnými stavbami. 

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu na tieto vodné stavby v zmysle § 3a a § 16 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vykonáva príslušné 

ministerstvo-  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
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7. S odvádzaním vôd z povrchového odtoku súvisiace osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie 

vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 

písm. d) vodného zákona je príslušný povoliť orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad 

Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

8. V zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona povolenie na vodnú stavbu súvisiacu s osobitným 

užívaním vôd možno vydať, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd alebo sa 

povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením. 

9. Vzhľadom k tomu, že ide o stavbu rýchlostnej cesty, realizáciou ktorej dôjde ku 

križovaniu a súbehu s vodnými tokmi je stavebník povinný požiadať' príslušný orgán 

štátnej vodnej správy Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie o 

vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona. K žiadosti o vydanie 

tohto súhlasu okrem projektovej dokumentácie je potrebné priložiť aj stanovisko správcu 

dotknutých vodných tokov. 

10. V prípade, že v rámci stavby bude budovaný objekt, ktorý bude slúžiť na skladovanie 

alebo na iné zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (sklad ropných látok), v zmysle § 

27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na jeho uskutočnenie je potrebný súhlas príslušného 

orgánu štátnej vodnej správy na území okresu Krupina je to Okresný úrad Krupina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 

K žiadosti o vydanie tohto súhlasu je potrebné priložiť realizačný projekt objektu 

vypracovaný v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 

Z. z. a certifikáty preukázania zhody pre navrhované izolačné materiály. Proti pôsobeniu a 

prieniku znečisťujúcich látok musia byť zabezpečené všetky plochy, na ktorých dochádza k 

zaobchádzaniu s nimi a to vhodnou povrchovou úpravou a izoláciou. Pre prípad 

neovládateľného úniku znečisťujúcich látok musia byť tieto plochy vybavené záchytným 

zariadením (havarijná jímka, vaňa prípadne nádrž) s potrebným užitočným objemom. 

11. V zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 

zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, je povinný 

na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby 

vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. 

12. V zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, zhotoviteľ stavby po odsúhlasení 

povodňového plánu zabezpečovacích prác so správcom vodného toku je povinný ho 

predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami 

Okresnému úradu Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

13. V zmysle § 23 ods. 1 vodného zákona stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách 

vodných tokov na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné 

povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Realizáciou navrhovanej stavby vyvolané tieto 

činnosti na území okresu Krupina je príslušný povoliť Okresný úrad Krupina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. K žiadosti o vydanie tohto povolenia je potrebné 

priložiť stanovisko správcu dotknutých vodných tokov a príslušného orgánu ochrany 

prírody a krajiny. 

14. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a 

mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a 

znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a 

vyhlášky č. 100/2005 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do 

povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila 

sa ich kvalita. 

Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek  OPaK, č.j.  OU-

KA-OSZP-2020/000590, zo dňa 02.07.2020: 
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Cesta (I/66) Krupina — obchvat je plánovaná v území, kde platí 1. a 2. stupeň územnej 

ochrany. Časť trasy zasahuje do Chránenej krajinnej oblasti štiavnické vrchy. Trasa cesty I/66 

Krupina — obchvat zasahuje do viacerých prvkov územného systému ekologickej stability. V 

dotknutom území je evidovaný výskyt biotopov európskeho významu: 6510 Nížinné a 

podhorské kosné lúky, 91E0* Jaseňovo- jelšové podhorské lužné lúky a biotop národného 

významu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky. 

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a 

krajiny upozorňuje, že pri plánovanom stavebnom zámere môže dôjsť k poškodeniu alebo 

zničeniu biotopu európskeho významu a biotopu národného významu. Z uvedeného dôvodu je 

potrebné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o udelenie súhlasu na zásah do biotopu 

európskeho významu a národného významu v zmysle § 6 ods. 2 zákona 543/2002 o ochrane 

prírody a krajiny. Pri realizácii stavby sa ďalej plánuje s potrebou odstrániť dreviny a krovité 

porasty rastúce mimo lesa. Na uskutočnenie tejto činnosti je potrebné požiadať orgán ochrany 

prírody o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 7 ods. 3 zákona 

543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 

Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, č.j. OU-KA-

OSZP-2020/000590, zo dňa 02.07.2020: 

▪ podľa § 99 ods.1 písm. b)1 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii k územnému 

konaniu pre stavbu „Rýchlostná cesta R3(I/66)Krupina obchvat“ v prípade vzniku 

odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch ( č. 79/2015 Z. 

z.), s ustanovením vyhlášky MZP 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 

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; 

▪ 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 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, 
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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 Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO, č.j. OU-KA-

OSZP-2020/000578-002, zo dňa 15.06.2020: 

Počas výstavby môže v ovzduší dochádzať k zvyšovaniu koncentrácie plynov z 

exhalátov automobilov a stavebných mechanizmov, ako aj prašnosti v okolí stavby prejazdom 

mechanizmov a manipuláciou s vyťaženým materiálom. Pre zníženie koncentrácie škodlivých 

látok v ovzduší je nutné používať len také mechanizmy, u ktorých emisie spĺňajú limity podľa 

platných legislatívnych predpisov. Zhotoviteľ stavby musí postupovať podľa bezpečnostných 

štandardov, plánu organizácie výstavby a príslušných predpisov aby dôsledne pristupoval k 

obmedzeniu prašnosti. (v rozsahu manipulačných plôch ide najmä o vlhčenie, čistenie, 

kropenie..). Podrobnosti sú charakterizované v prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 

Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Vhodnými technicko- 

organizačnými opatreniami počas výstavby je možné obmedziť negatívne pôsobenie vyššie 

spomínaných vplyvov na environmentálne prijateľnú mieru.  

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OU-

BB-OCDPK-2020/018476-002, zo dňa 17.06.2020: 

1. Plánovaná stavba rýchlostnej cesty R3 (I/66) Krupina — obchvat, je v súlade s 

Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS). 

2. Plánovaná stavba je v súlade s Novým projektom výstavby diaľnic a rýchlostných 

ciest a Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 — 2020. 

3. Navrhovaná trasa rýchlostnej cesty R3 je v súlade so záväznou časťou veľkého 

územného celku Banskobystrického kraja. 

4. Navrhovaná trasa R3 nie je v rozpore so záverečným stanoviskom MŽP SR k 

predmetnému úseku. 

5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CDaPK s predloženou projektovou 

dokumentáciou súhlasí a k postupu riešenie výstavby „Rýchlostná cesta R3 (I/66) 

Krupina — obchvat“ nemá pripomienky. 

 

Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OU-ZV-

OCDPK-2020/009773-003, zo dňa 12.06.2020: 

1. Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou vrátane výstavby mosta nad cestou III. 

triedy č. III/2562 a preložkami dotknutých inžinierskych sietí 611 — 00 NN, 612 — 00 

VN za predpokladu súhlasného stanoviska vlastníka cesty č. III/2562 — 

Banskobystrického samosprávneho kraja a kladného vyjadrenia Okresného dopravného 

inšpektorátu Zvolen a Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.. 

2. Stavba nebude ohrozovať cestu č. 2448 a bezpečnosť cestnej premávky; v prípade, že 

stavba preukázateľne spôsobí narušenie (poškodenie) cestného telesa cesty č. 2448 alebo 

jej súčastí alebo ohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, stavebník (vlastník 

stavby) vykoná nápravu vrátane odstránenia vzniknutých škôd na vlastné náklady. 

3. Akékoľvek zmeny v umiestnení stavby budú prerokované s Okresným úradom Zvolen, 

Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pred vydaním územného 

rozhodnutia. 

4. Z dôvodu umiestnenia stavby v ochrannom pásme cesty č. III/2562 stavebník písomnou 

žiadosťou požiada Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty č. 

III/2562; žiadosť podať pred nadobudnutím právoplatnosti územného rozhodnutia, 

rozhodnutia o umiestnení stavby s priloženými vyjadreniami Banskobystrického 
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samosprávneho kraja, Okresného dopravného inšpektorátu Zvolen a Banskobystrickej 

regionálnej správy ciest, a.s.. 

Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OU-ZV-

OCDPK-2020/014543-002, zo dňa 22.09.2020 – povolenie výnimky zo zákazu činnosti: 

1. Stavba „RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 (V66) KRUPINA – OBCHVAT“ (vrátane ostatných 

objektov a zariadenú) musí vyhovovať príslušným právnym a technickým normám a 

predpisom, nesmie ohrozovať životné prostredie, cestu č. 2562 a bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky. 

2. Dodržať pripomienky uvedené v stanovisku správcu cesty č. 2562 Banskobystrickej 

regionálnej správy ciest, a. s. Banská Bystrica (č. BBRSC/03256/2020, 

BBRSC/03999/2020, zo dňa 23.07.2020), záväznom stanovisku Okresného dopravného 

inšpektorátu OR PZ Zvolen (č. ORPZ-ZV-0D11-24-050/2020 zo dňa 29.06.2020) a 

Banskobystrického samosprávneho kraja (č. 05219/2020/0DDCS-1026070/2020 zo dňa 

04.08.2020). 

3. Predložiť na vyjadrenie ďalší stupeň projektovej dokumentácie potrebný pre vydanie 

stavebného povolenia, vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom pre dopravné 

stavby a pozemné komunikácie. 

4. Podľa zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné (samostatnými písomnými žiadosťami) 

požiadať Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o 

povolenie na zvláštne užívanie cesty č. 2562, v prípade potreby určenie použitia 

dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste č. 2562 počas vykonávania 

stavebných prác v dotyku s cestou (dočasné dopravné značenie pri stavebných prácach 

obmedzujúcich cestnú premávku); v prípade, že voľná šírka vozovky cesty č. 2562 počas 

vykonávania stavebných prác v dotyku s cestou bude menšia ako 5,5 m aj o povolenie 

uzávierky cesty (žiadosti podať najneskôr 30 dní vopred; obsah a rozsah žiadostí pred ich 

podaním prekonzultovať s Okresným úradom Zvolen, Odborom cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií). 

5. Stavba môže byť umiestnená a zrealizovaná len na základe príslušných povolení 

stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Stredoslovenská distribučná, a.s., č.j. 4600061945, zo dňa 16.10.2020: 

SO 610-00 Preložka VN 22 kV, km 0,650 

- bez pripomienok 

SO 611-00 Preložka NN, km 1,320 

- bez pripomienok 

SO 612-00 Preložka VN 22 kV, km 1,350 

- preložku VN vedenia žiadame riešiť vodičmi AlFe o priereze 110 mm2 

SO 613-00 Preložka VN 22 kV, km 3,700-3,94 

- žiadame riešiť celý úsek od stožiara smer TS 302/ts/krupina_pd.1 po jestvujúci rohový 

stožiar na p.č. KNE 6687 (spojiť s objektom SO 615-00) 

SO 614-00 Preložka NN, km 3,950-4,500 

- nejedná sa o elektrické zariadenie v majetkovej správe SSD. 

- stavebný objekt je potrebné zaslať na odsúhlasenie vlastníkovi zariadenia 

SO 615-00 Preložka VN. km 3,900-4,200  

- spojiť s objektom SO 613-00 

SO 616-00 Preložka VN 22 kV, km 3,900-4,200 

- bez pripomienok 

SO 617-00 Preložka VN 22 kV, km 3,900-4,200 

- bez pripomienok 

SO 619-00 Preložka VN 22 kV, km 4,830 
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- bez pripomienok 

SO 620-00 Preložka VN 22 kV, km 4,840 

- bez pripomienok 

SO 621-00 Preložky VN 22 kV, km 6,040 

- žiadame riešiť aj preložku UV 379/uv/51 ktorý sa nachádza v trase prekladaného vedenia 

SO 622-00 Preložka VN 22 kV, km 6,040-6,370 

- bez pripomienky  

SO 623-00 Preložky VN 22 kV, km 6,150-6,470  

- bez pripomienok 

SO 624-00 Preložka VN 22 kV, km 6,160-6,480 

- prekladaný UV 473/uv/6 žiadame riešiť ako úsekový odpínač 

SO 625-00 Preložka VN 22 kV, km 6,160-6,480 

- jedná sa o preložku dvojlinky VN I.č. 321 a VN I.č. 508 

1. Preložky elektrických zariadení žiadame vykonať v spolupráci s SSD v zmysle zákona č. 

251/2012 Z.z. §45 "Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia", v ktorom sa 

uvádza: 

a. Preložku elektroenergetického rozvodového zariadenia na účely tohto zákona je 

premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo 

zmena jeho trasy. 

b.Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, 

kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodového zariadenia 

a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického 

zariadenia vykoná prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok nim určeným aj iná 

oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou 

nemení. 

2. SSD ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, 

termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schvá1enie musí byť 

vykonané minimálne 60 dni pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia 

uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na zástupcu SSD (Vladimír Ďurkech — tel: 

041/5192846 (vladimir.durkech @ssd.sk). V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde 

SSD nesúhlasí s realizáciou preložky elektrického zariadenia. 

3. Do územného rozhodnutia žiadame uviesť všetky dotknuté parcely predmetnými 

preložkami vrátane ochranného pásma navrhovaných elektrických zariadení. 

4. Postup prípravy a vyhotovenie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch musí byť 

v štandarde SSD. Štandard PD je uvedený na internetovej stránke www.ssd.sk v časti 

Dodávatelia tovarov, prác a služieb> Štandard projektovej dokumentácie a stavebného 

povolenia pre potreby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. 

5. Požadujeme, aby typy prvkov použitých pri preložke a v PD boli v súlade s „Katalóg 

prvkov a funkčných celkov“, ktorý je taktiež umiestnený na internetovej stránke 

www.ssd.sk v časti Dodávatelia tovarov, prác a služieb> Katalóg prvkov a funkčných 

celkov. 

6. Ďalšie stupne PD žiadame zaslať na odsúhlasenie na SSD. 

7. Toto vyjadrenie nebráni vydaniu územného rozhodnutia. 

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, 

30503/2019/O230-7, zo dňa 11.12.2019: 

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené 

vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Zvolen a Správa majetku 

ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre projektovanie, prípravu a realizáciu 

stavby: 
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- v DSP - ďalšiu projektovú prípravu objektu (103-00 Križovatka „Krupina —juh") 

skoordinovať s pripravovanou stavbou ŽSR „Bzovík, PZZ v žkm 37,952" ( projektant 

PRODEX spol. s.r.o., Bratislava) 

- stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený 

nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy. 

2. Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným 

na výstavbu (v zmysle vyjadrenia ŽSR, OSM Zvolen, č. j. 2399/2019 OSM ZV zo dňa 

12.11.2019), navrhovateľ pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí cestou Správy 

majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena (nájomnej zmluve)". 

3. Konštrukcie a materiály stavby je potrebné navrhnúť tak, aby stavba:  

- odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky  

- nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení 

- nenarušila železničné vedenia 

4. Po vydaní územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia, 

je potrebné projekt predmetnej stavby s územným rozhodnutím, kópiou tohto stanoviska i 

s ďalšími dokladmi (vyjadrenia správcov IS, uzavretie nájomného vzťahu k pozemku) 

predložiť na ŽSR OR Zvolen, Sekciu železničných tratí a stavieb, so žiadosťou o vydanie 

súhrnného stanoviska ŽSR k dokumentácii pre stavebné povolenie.  

PD predložiť v rozsahu: 

- technickú správu PD pre stavebné povolenie s popisom jej realizácie v ochrannom 

pásme dráhy(OPD) s popisom eliminácie možných nepriaznivých vplyvov dráhy na 

stavbu a vplyvov stavby na dráhu 

- prehľadnú situáciu stavby a situáciu umiestnenia časti stavby nachádzajúcej sa v OPD 

so zakreslením všetkých objektov a inžinierskych sieti v mierke 1:500, 1:1000 so 

zakreslením obvodu dráhy, hraníc OPD a staničenia žel. trate 

- charakteristické rezy stavbou so zadokumentovaním priestorovej polohy dráhy. 

Slovak Telekom a.s.,Záznam z prerokovania preložiek inžinierských sietí, zo dňa 

13.06.2019 

S uvedenou stavbou Rýchlostná cesta R3 Krupina - obchvat súhlasím, ale len za týchto 

podmienok. Je nutné presné vytýčenie všetkých TKZ (telekomunikačných káblov) v 

dotknutých úsekoch a záujmovom území stavby. Následne vypracovať projekty k prekládkam 

TKZ, ktoré sú v kolízii, ten dať na posúdenie ST a.s.. Spomínanú prekládku TKZ, ako aj 

práce spojené s nimi bude hradiť investor, ktorý danú akciu vyvolal na vlastné náklady. 

Slovak Telekom a.s. vyžaduje pri projektovaní a samotnej realizácií prekládky uvedeného 

TKZ, dodržať všetky interné predpisy a normy ST a.s. a to: 

▪ normu TA 225 ( plánovanie, projektovanie a výstavba prístupovej siete) 

▪ normu TA 326 ( technická dokumentácia líniových stavieb ) 

▪ normu TA 205 ( príprava, projektovanie, výstavba, montáž, údržba a opravy optických 

káblov ) 

Z tohto dôvodu požadujeme, aby samotné prekládky a práce spojené s nimi realizovala firma 

znalá uvedených noriem a predpisov a s ktorou má ST a.s. podpísanú zmluvu na vykonávanie 

opráv, údržby a výstavby sietí. 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica, č.j. 5347/2019-102.2-012, 

zo dňa 02.07.2019: 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica vydáva k predloženej 

pripravovanej dokumentácii pre účely územného konania stanovisko: 

V rámci projektových prác dokumentácie pre územné rozhodnutie hore uvedenej 

stavby rýchlostnej cesty R3, ste nám predložili na vyjadrenie situácie, kde dôjde ku 
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križovaniu navrhovanej cesty s našimi zariadeniami vodovodov. Objekt je riešený pod číslom 

„ 510“. 

Ako materiál preložky (objekt 510) vodovodného potrubia LT DN 400 mm žiadame v 

zmysle schválených štandardov StVS, a. s., BB a StVPS a. s., BB použiť potrubie z tvárnej 

liatiny DN 400 mm. 

Žiadame Vás pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť s našou spoločnosťou 

„Zmluvu o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky W v podmienkach StVS, 

a. s.", ktorú uzavrie investor so StVS, a. s., Banská Bystrica prostredníctvom organizačno-

právneho oddelenia StvS, a. s.. 

S preložkou našich zariadení súhlasíme za podmienok, že budú splnené ustanovenia § 

35 zákona č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách: 

- preložka vodohospodárskych vedení a ich objektov bude vyvolanou investíciou investora 

stavby „ Rýchlostná cesta R3 Krupina — obchvat“ , ktorý bude znášať všetky s tým 

súvisiace náklady, 

- preložkou vodovodu stavebný objekt „ 510-preložka vodovodu LT DN400“ nesmie dôjsť 

k zmene technických parametrov vodovodu s negatívnym dopadom na zásobovanú oblasť, 

- technické riešenie preložky vodovodu (DUR a DSP) s príslušnými objektami spracuje v 

súlade s platnými technickými a právnymi normami v zmysle oprávnených požiadaviek 

StVPS, a. s., závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom fyzická alebo právnická osoba spôsobilá 

projektovať vodohospodárske stavby, 

- investor v územnom konaní preukáže majetkovo-právne vzťahy k pozemkom, na ktorých 

bude umiestnené vodovodné potrubie s perspektívnym ochranným pásmom 1,5 m, resp. 

2,5 m od okrajov potrubia obojstranne, 

- preložku vodovodu, skúšky potrubia budú realizované pod dohľadom StVPS, a. s., závod 

06 Zvolen, Žiar nad Hronom, 

- investor prizve StVS, a .s., Banská Bystrica a StVPS, a. s., závod 06 Zvolen, Žiar nad 

Hronom; k preberaciemu konaniu stavby preložky vodovodu, 

- po vydaní kolaudačného rozhodnutia odovzdá investor dokončenú stavbu preložky 

vodovodu spolu s právnou a technickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby v 

tlačovej a digitálnej forme vlastníkovi verejného vodovodu, t j. StVS, a. s., Banská 

Bystrica. 

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma jestvujúcich sietí v zmysle §19 

Zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 

73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a 

križovanie vedení hore uvedenej stavby. 

Práce v ochrannom pásme našich vedení bude vykonávať pod dozorom StVPS, a .s., 

závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom. 

Žiadame v plnom rozsahu rešpektovať vyjadrenie prevádzkovateľa - StVPS, a. s., závod 

06 Zvolen, Žiar nad Hronom vydané pod č. 1454/621/2019 dňa 18.06.2019, s výnimkou 

návrhu materiálu na preložku vodovodu LT DN400 mm.. 

Podmieňujúce vodohospodárske investície musia byť v štádiu prípravy a realizácie časovo 

skoordinované s ostatnými rozvojovými zámermi v dotknutom území — nesmie dôjsť k 

zhoršeniu pomerov v dodávke vody pre súčasných odberateľov. 

V zmysle par. 46 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť. 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica, č.j. 1454/621/2019, zo dňa 

18.06.2019: 

- S technickým návrhom prekládky vodovodného potrubia LT DN 400 mm predbežne 

súhlasíme, 
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- Presné miesto začiatku a ukončenia preložky vodovodného potrubia bude jasné po 

presnom vytýčení vodovodného potrubia, 

- Vytýčenie vodovodného potrubia vykoná po predložení objednávky prevádzka 

vodovodov Krupina p. Stankovič (č. tel. 0907 855 003) 

- Pri návrhu prekládky vodovodného potrubia žiadame dodržať ochranné v zmysle Zákona 

442/2002 Z.z. §19 ods.2) ochranné pásmo vodovodu 1,5 m (do priemeru 500 mm) a 2,5 m 

(nad priemer 500 mm) od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany,  

- pri križovaní žiadame rešpektovať STN 73 6005, 

- ako materiál prekládky vodovodného potrubia LT DN 400 mm žiadame v zmysle 

schválených štandardov StVPS, a.s. Banská Bystrica požiť potrubie HDPE, PE 100 SDR 

11 D 500x45,4 mm (DN 400 mm),  

- nakoľko pri križovaní s vodovodným potrubím LT DN 200 mm nie je uvažované s 

preložkou, z dôvodu, že komunikácia je vedená na mostnom objekte a osová vzdialenosť 

najbližšieho piliera od osi vodovodného potrubia bude cca 22 m, roh základu piliera cca 

15,7 m je potrebné uvažovať s ochranou vodovodného potrubia v prípade prejazdu 

vozidiel stavby, 

- prekládku vodovodného potrubia LT DN 200 mm žiadame navrhnúť v prípade, ak bude 

zvolená technológia výstavby mostných pilierov, ktorá bude spôsobovať otrasy, 

- K návrhu prekládky vodovodného potrubia je potrebné je potrebné vyžiadať stanovisko od 

vlastníka vodovodného potrubia StVS, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 

Banská Bystrica, 

- Priložené situácie si ponechávame pre potreby nášho závodu. 

Slovenská správa ciest, č.j. SSC/7499/2019/2310/45958, zo dňa 11.12.2019: 

K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:  

1. Nakoľko v križovatke „Krupina — sever nie sú umožnené všetky dopravné pohyby, s 

navrhovaným technickým riešením predmetnej križovatky nesúhlasíme. 

2. V ďalšom stupni PD požadujeme navrhnúť' križovatku „Krupina – sever“" ako 

plnohodnotnú križovatku, v ktorej budú umožnené všetky dopravné pohyby t. j. aj pravé 

odbočenie z R3 (I/66 - obchvat) na cestu I/66 smer centrum tak aj ľavé odbočenie z cesty 

I/66 na R3 (I/66 obchvat) — smer Šahy, (čo predkladaný návrh neumožňuje), pričom 

odbočenia budú realizované cez samostatné odbočovacie pruhy. 

3. V územnom rozhodnutí musia byť zohľadnené priestorové nároky plnohodnotnej 

križovatky v zmysle bodu 2. 

4. V rámci stavebného objektu 103-00 „Križovatka Krupina — juh“ požadujeme riešiť aj 

mostný objekt cez potok Bebrava M4497 (66-038) v km 41,520. 

5. V PD je potrebné zvážiť, či na zahumusovanie svahov telesa cesty I/66 bude postačujúce 

využitie humusu získaného stavbou. Odporúčame použiť hydroosev. 

6. V ďalšom stupni PD je potrebné venovať pozornosť odizolovaniu vsakovacích jazierok 

(súčasť SO 101-00) z dôvodu možného priesaku vôd do svahov telesa ciest. 

7. Posudzovaná PD nerieši opravu asfaltových vrstiev vozoviek ciest využívaných 

staveniskovou dopravou počas výstavby cesty R3. 

8. Súhlasíme z prevzatím stavebných objektov 102-00, 103-00 a 110-00 do budúcej správy a 

prevádzky Slovenskej správy ciest. 

9. Stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdania a prevzatia do správy a vlastníctva 

budúcich správcov budú majetkovoprávne vysporiadané a zbavené práv tretích osôb. 

10. Po vybudovaní obchvatu mesta Krupina cestou R3—I166, bude potrebné riešiť vyradenie 

pôvodného úseku cesty I/66 centrom mesta Krupina zo siete ciest I. triedy (viď záverečná 

správa posúdenia rizík...). 

11. potrebné vyriešiť kilometrovníkové staničenie ciest R3 a I/66 v smere od hraničného 

priechodu MR/SR. 
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S vydaním územného rozhodnutia stavby „Rýchlostná cesta R3 (1166) Krupina – obchvat“ 

súhlasíme s podmienkou, že naše pripomienky budú uvedené v územnom rozhodnutí a 

zapracované v PD pre stavebné povolenie. 

 

Distribúcia SPP, a.s. č.j TD/PS/0473/2020 zo dňa 23.09.2020: 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 

Z.z. o energetike a o zmene a dopinen1 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o energetike) SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za 

dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je 

výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ' 

distribučnej siete, spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako 

výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, 

- SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so 

sídlom: Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava, 

- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Čavojský, tel.č. +421 48 242 

4816, e-mail: dusan.cavojsky@sppdistribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky 

vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku, 

- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky, 

- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je 

povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, 

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského 

zariadenia je 4 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a 

tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 50 m na každú 

stranu jeho osi. 

- stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť' vecné 

bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa 

nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia, 

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 

podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania 

iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 

vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, pred realizáciou zemných prác 

a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o 

vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 

zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,  

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok 

pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie, 

mailto:dusan.cavojsky@spp-distribucia.sk,
http://www.spp-distribucia.sk/
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- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní 

nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo 

uvedené rozdelenie 

- vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., 

- stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na 

posúdenie SPP-D, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke 

plynárenského zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených „VŠEOBECNÝCH 

PODMIENOK" a „TECHNICKÝCH PODMIENOK" splní namiesto stavebníka SPP-D, 

o žiadame dodržať podmienky uvedené vo výnimke č.1283/090719/ZV/DC a to: 

1. Výnimka sa vydáva pre rýchlostnú cestu R3 Krupina obchvat. 

2. Pred začatím Stavby, stavebník preloží VTL plynovod DN80 PN63. 

3. Na stavbu plynovodu bude použité potrubie s koeficientom zosilnenia steny 1,43. 

4. Stavebník uzatvorí Dohodu o preložke plynárenského zariadenia. 

5. Stavebník nainštaluje 1 ks inklinometra na severnej časti trasy plynovodu na základe 

špecifikácie Prevádzkovateľa. 

- Špecifikácia inklinometra: 

- Počet inklinometrických vrtov: 1 ks s priemerom O 110 mm 

- Hĺbka vrtu: 15 m, 

- Vnútorný priemer rúry: D 80 mm, 

- Materiál rúry: 

o plastová rúra z ABS, 

o na vloženú rúru žiadame aplikovať betónovú „zálievku" tzn. pevné ukotvenie. 

- Ukončenie inklinometrického vrtu — rúry: 

o rúra musí byť ukončená cca 1,5 m nad úrovňou terénu a chránená pred 

znečistením, 

o ukončenie rúry musí byť uložené v betónovej pätke s rozmenni 0,5m x 0,5 m x 

0,5 m v hĺbke min. lm, 

o na betónovej pätke musí by byť pevne zabudované označenie vrtu. 

- Umiestnenie vrtu (červený krúžok v obrázku v prílohe) 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V konaní boli vznesené v zákonnej lehote písomné námietky účastníkmi konania: 

Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, Bratislava, zo dňa 17.05.2021- 

žiadame aby sa do podmienky rozhodnutia určili prvky cestnej zelene / §14 Cestného zákona/ 

aj cestné rigoly s úpravou dažďových záhrad a cestných stromových alejí v maximálnom 

rozsahu v akom to miestne pomery umožňujú a ako určujú Technické podmienky SSC 

obdobne ako to bolo riešené v stavebnom povolení Šaľa- obchvat. 

Stavebný úrad námietke vyhovuje v plnom rozsahu / podmienka č. 3, str.5 rozhodnutia/  

s prihliadnutím na výhľadové rozšírenie obchvatu z polovičného profilu na celý.   

Zdenko Jombík, bytom Vĺčok 1190/10, 963 01  Krupina, zo dňa 18.05.2021: 

1. Námietku mám k severnej časti obchvatu. Táto severná časť má byť umiestnená 

minimálne 1,5 km smerom na Zvolen. 

K tomuto projektu som dával námietku, kde nebol zobratý do úvahy úsek cesty I/66, ktorý 

je kritický a kde bývajú časté havárie, s ťažkými zraneniami aj s následkom smrti. Informoval 

som životné prostredie, vzhľadom na to, že je otázkou času, kedy tu vznikne ekologická 

havária. 
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2. Ďalším dôvodom je, že mesto Krupina sa nemá bezdôvodne skracovať. Obchvat má byť 

umiestnený tak, aby čo najviac odľahčil od zhustenej dopravy obyvateľov mesta Krupina. 

Navrhnutý projekt obchvatu mesta Krupina je bezdôvodne skrátený, kvôli šetreniu 

finančných prostriedkov. Týmto žiadam kompetentných, aby vzniknutá situácia bola riadne 

preverená. 

Stavebný úrad námietku zamieta, o námietke malo byť rozhodnuté pri schvaľovaní 

územnoplánovacích dokumentácií a bolo rozhodnuté v konaní podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie v zisťovacom konaní.  

HYDROMELIORÁCIE, š.p., so sídlom Vrakunská 29, Bratislava, v konaní dňa 21.05.2021  

vzniesol námietku „žiadame o pozastavenie vydania územného rozhodnutia z dôvodu, že 

nebola predložená projektová dokumentácia k jednotlivým stupňom navrhovanej stavby na 

odsúhlasenie“.   

 Stavebný úrad v súlade  s ust. § 140b ods. 3 stavebného zákona námietku zamieta ako 

nedôvodnú, ďalší stupeň projektovej dokumentácie nebol ešte vypracovaný a nie je 

predmetom tohto konania. HYDROMELIORÁCIE, š.p., so sídlom Vrakunská 29, Bratislava 

sa vyjadril k predloženej projektovej dokumentácii k územnému rozhodnutiu listom č.j. 4739-

3/120/2019 zo dňa 12.09.2019. 

Slovenský pozemkový fond, so sídlom Búdkova 36, Bratislava, dňa 25.05.2021 doručil na 

stavebný úrad vyjadrenie k oznámeniu o začatí územného konania: Trváme na tom, aby 

účastník konania NDS, a.s.  požiadal fond o vydanie záväzného stanoviska. 

Stavebný úrad v zmysle ust. § 38 stavebného zákona a skutočnosti, že sa jedná o územné 

konanie stavby vo verejnom záujme,  v súlade so záväznou časťou platného územného plánu 

VUC a platného územného plánu mesta Krupina  pripomienku zamieta.  

 

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

tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

 

Odôvodnenie: 

     Na základe návrhu  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, 

/IČO 35919001/ zo dňa 28.04.2021, ktorý bol doplnený 05.05.2021, bolo na stavebnom úrade 

mesta Krupina začaté  územné  konanie  stavby „CESTA I/66 KRUPINA- OBCHVAT“ na 

pozemkoch v k.ú. Krupina, predmetom ktorého je umiestnenie líniovej dopravnej stavby  

obchvatu mesta Krupina ako súčasti medzinárodného Pan-Európskeho koridoru N1 v trase 

medzinárodného cestného ťahu E77 transeurópskej magistrály Balt-Balaton-Adria, v súlade s 

ustanovením §  36 ods. 1 a 4  oznámením o  začatí územného  konania formou verejnej 

vyhlášky. Stavebný úrad 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 § 142 písm. h) stavebného zákona upustil od ústneho  

pojednávania a miestnej obhliadky, pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie 

mimoriadnej situácie, výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19, nebolo 

nevyhnutné. Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, 

že môžu svoje námietky, pripomienky a vyjadrenia uplatniť v lehote 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia a upozornil na skutočnosť, že 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, ďalej 

upozornil, že ak niektorý  z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži 

stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Stavebný úrad oznámil účastníkom 

konania, že do podkladov na vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade 

mesta Krupina, Svätotrojičné nám. 4, Krupina, 2. poschodie, č.d. 13 / tel.č. 0455550332/ 
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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. Prílohu oznámenia okrem grafickej časti situácie 

umiestnenia stavby tvoril aj zoznam stavbou dotknutých pozemkov, trvalý aj dočasný záber. 

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 02.03.2021. 

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 25.8.2021 pod č.j.: OU-

KA- OSZO-2021/000909 vydal záväzné stanovisko konštatujúce súlad dokumentácie pre 

územné konanie a rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov stavby na životné 

prostredie. 

 Na základe doručeného oznámenia o začatí územného konania sa k návrhu vyjadril SPF, 

Búdkova 36, Bratislava. Vo svojom stanovisku trvá na tom, aby NDS, a.s.  požiadala 

o záväzné stanovisko. Stavebný úrad  v zmysle ust. § 38 stavebného zákona pripomienku 

zamieta, stavebný úrad môže vydať územné rozhodnutie bez súhlasu vlastníka v prípade, ak 

možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť v zmysle zákona č. 282/2015 Z.z. o 

vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaná stavba je vo verejnom záujme v súlade 

s platným územným plánom VUC a platným Územným plánom mesta Krupina, schváleným 

uznesením Mestského zastupiteľstva č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019.  

Dňa 17.5.2021 bolo doručené na stavebný úrad mesta stanovisko 

HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská cesta 211, Bratislava, ktorým žiada o pozastavenie 

vydania územného rozhodnutia. Stavebný úrad preskúmal záväzné stanovisko 

Hydromeliorácie š.p. vydané k územnému konaniu stavby Krupina - obchvat  zo dňa 

12.9.2019 pod j. 4739-3/120/2019, ktoré je súhlasným stanoviskom s podmienkou 

predloženia dokumentácie pre stavebné povolenie k odsúhlaseniu. Vzhľadom na skutočnosť, 

že projektová dokumentácia pre navrhovanú stavbu nie je vypracovaná, nie je súčasťou 

návrhu na územné rozhodnutie a nie je možné ju predložiť na schválenie stavebný úrad 

námietku zamieta s prihliadnutím na  ust. § 140b ods.3 stavebného zákona /Dotknutý orgán je 

viazaný obsahom svojho predchádzajúceho stanoviska, ktoré vo veci vydal, to neplatí, ak 

došlo k zmene ustanovení právneho predpisu podľa ktorého dotknutý orgán záväzné 

stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán 

vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie stanovisko, uvedie v ňom či  jeho 

predchádzajúce stanovisko  sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení 

alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona/. K námietke sa vyjadril aj navrhovateľ 

NDS, a.s.:  

NDS nevidí dôvod na pozastavenie konania z dôvodu požiadavky Hydromeliorácii, š.p. na 

koľko sa vyjadrili k dokumentácii pre územné rozhodnutie listom č.: 4739-3/120/2019 zo dňa 

12.09.2019 s tým, že k predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie nemajú námietky a 

súhlasia s predloženým navrhovaným riešením. Vyjadrenie č.: 1352-2/120/2021 zo dňa 

14.04.2021 (príloha), ktoré je citované v požiadavke na pozastavenie vydania územného 

rozhodnutia, bolo vydané za účelom získania informácií o existencii hydromelioračných 

zariadení v záujmovom území stavby. Podmienka týkajúca sa predloženia projektovej 

dokumentácie k jednotlivým stupňom navrhovanej stavby na odsúhlasenie uvedeného 

vyjadrenia bola splnená, nakoľko dokumentácia pre územné rozhodnutie bola predložená na 

vyjadrenie. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie na stavebné povolenie je v štádiu 

rozpracovanosti a po jeho vypracovaní bude dokumentácia pre stavebné povolenie predložená 

na odsúhlasenie. 

V konaní si uplatnili námietky: Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava: 

námietku stavebný úrad akceptoval  z dôvodu, že cestná zeleň je  súčasťou návrhu na vydanie 
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územného rozhodnutia a je riešená v podkladoch rozhodnutia. Stavebný úrad je názoru, že 

trvalú cestnú  zeleň je potrebné navrhnúť s ohľadom na pôvodné druhy rastlín v CHKO 

Štiavnické Vrchy a plán rozšírenia obchvatu na celý profil /R3/ v budúcnosti. 

Zdenko Jombík, Vĺčok 1190/10, Krupina- Námietku týkajúcu sa umiestnenia križovatky 

Krupina-sever cca 1,5km severnejšie na ceste I/66 stavebný úrad zamietol z dôvodu, že mala 

byť uplatnená pri prerokúvaní Územného plánu mesta Krupina, schváleného uznesením 

Mestského zastupiteľstva č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019., z ktorého vyplýva jej záväzné 

umiestnenie. Navrhovaná stavba je súčasťou cesty R3 a jej trasa kopíruje túto trans-európsku 

magistrálu v polovičnom profile. K námietke, na vyžiadanie stavebného úradu, poskytol 

odborné stanovisko aj navrhovateľ NDS, a.s.:  Návrh priestorového vedenia trasy v rámci 

dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej „DÚR) vychádza už z predchádzajúcich 

stupňov projektovej prípravy, predovšetkým zo štúdie realizovateľnosti „R3 Zvolen Šahy" 

spracovanej v roku 2014 a zo Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre stavbu 

„Rýchlostná cesta R3 Zvolen Šahy" spracovanej v roku 2018. Podrobnejší rozpracovaný 

návrh riešenia vedenia trasy obchvatu mesta Krupiny rieši dokumentácia pre územné 

rozhodnutie, ktorá je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a rešpektuje trasovanie 

obchvatu mesta zo západnej strany v súlade s uvedenými dokumentáciami s jeho napojením 

na existujúcu cestu I/66 na severnej a južnej strane mesta (križovatky Krupina Sever a 

Krupina Juh). Priestorové vedenie trasy na začiatku a konci rešpektuje a umožňuje jej 

výhľadové pokračovanie smerom na Zvolen resp. Šahy. 

Pri spracovaní DÚR pri návrhu riešenia vedenia trasy obchvatu mesta Krupiny projektant 

vychádzal z výškových a smerových pomerov možnosti vedenia a umiestnenia trasy v teréne, 

vrátane jej križovatiek. Pri návrhu križovatiek musia byť dodržané normové vzdialenosti 

križovatiek, čo predložený návrh spĺňa. Poloha križovatky Krupina Sever vychádza na jednej 

strane z prvotného cieľa, ktorým je maximálne odľahčenie mesta Krupina od dopravy. 

Odďaľovaním polohy križovatky ďalej od mesta bude obchvat využívaný len pre tranzitujúcu 

dopravu, ale nie pre zdrojovú a cieľovú dopravu smerujúcu do severnej časti mesta, kde je 

situovaný jeden z dvoch priemyselných areálov, čo nespĺňa účel obchvatu, nakoľko potom 

väčšie množstvo vozidiel zostane na existujúcej ceste I/66 vedúcej centrom mesta. Na druhej 

strane, poloha križovatky vychádza z priestorového návrhu výhľadového vedenia rýchlostnej 

cesty R3 smerom na Zvolen a možností jeho napojenia sa na cestu I/66. V úseku od 

križovatky Krupina Sever smerom na Zvolen výhľadová trasa prechádza zložitým 

geomorfologickým územím a je z veľkej časti vedená na mostných objektoch čo výrazne 

komplikuje možnosti jej napojenia na cestu I/66. Aj z toho dôvodu je v rámci dnes 

spracovaných koncepčných návrhov najbližšia plánovaná križovatka navrhnutá až pri obci 

Babiná vo vzdialenosti cca 6 km od križovatky Krupina Sever. 

V neposlednom rade pri návrhu umiestnenia križovatiek a tým aj určení začiatku a konca 

obchvatu mesta Krupiny okrem príslušných noriem, projektant vychádzal aj z dopravno-

inžinierskeho prieskumu, ktorý je súčasťou DÚR a je rovnako dôležitým ukazovateľom 

potreby vybudovania križovatiek a lokality ich umiestnenia. Dopravno-inžiniersky prieskum 

vyhodnotil nehodovosť predmetného úseku z dostupných údajov od Okresného dopravného 

inšpektorátu, porovnal výsledky nehodovosti, posúdil križovatky a na základe všetkých 

vstupných údajov a záverečného zhodnotenia dopravno-inžinierskeho prieskumu projektant 

pristúpil k návrhu umiestnenia križovatiek na začiatku a konci úseku. Počas projektovania sa 

uskutočnili aj pracovné rokovania za účasti Krajského a Okresného dopravného inšpektorátu, 

ktorý sa k DÚR vyjadrili súhlasne a k umiestneniu križovatky Krupina Sever nemali 

pripomienky. Práve vybudovaním obchvatu sa v intraviláne mesta Krupina odstráni 

nehodovosť celého úseku, vyhne sa tragickým nehodám, kolíziám s chodcami a vylúči sa 

tranzitná doprava z mesta. Navrhované riešenie obchvatu mesta Krupina je navrhnuté so 

zreteľom na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, s cieľom zlepšiť kvalitu života 
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obyvateľov mesta Krupiny, či už odstránením nehodovosti, hluku, prašnosti a zároveň je v 

súlade so všetkými platnými právnymi a technickými predpismi a normami. 

Námietka pána Jombíka sa týka posunu severnej časti o 1,5 km smerom na Zvolen a to by 

znamenalo presunúť umiestnenie križovatky Krupina Sever, čo nie je vhodné tak z pohľadu 

dopravného, ako ani z pohľadu technického. Nevyhovujúci stav existujúceho úseku cesty I/66 

pred križovatkou Krupina Sever je možné riešiť jeho modernizáciou smerujúcou k zvýšeniu 

bezpečnosti správcom cesty I/66, ktorým je Slovenská správa ciest Bratislava. 

    K návrhu na umiestnenie stavby sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány a správcovia 

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

Zvolen, Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava 211, Dopravný 

úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava, Banskobystrický samosprávny kraj, 

oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie SNP 23, 974 01 Banská 

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

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, 

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa ciest, 

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry, 

Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, 

M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy 

majetku štátu, Kutuzovova 8, Bratislava  - Nové Mesto, Krajské riaditeľstvo hasičského 

a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, Okresné 

riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 962 21 

Lieskovec, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Ul. 9. mája 1812, 974 

01 Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Ul. Švermova 

1900/4, 960 01 Zvolen, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný 

inšpektorát Zvolen, Ul. Bystrický rad č. 25, 960 01 Zvolen, Banskobystrický samosprávny 

kraj, oddelenie cestnej správy, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Banskobystrická 

regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Lesy Slovenskej 

republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice, Koháryho 953, 934 01 Levice, Okresný 

úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Čsl. armády 3, 963 01 Krupina,  

Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Čsl. armády 3,963 01 

Krupina, Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen, Okresný úrad Krupina, 

Odbor krízového riadenia, Čsl. armády 3, 963 01 Krupina,  Stredoslovenská distribučná, a.s., 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, 

Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Distribúcia SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 

825 11 Bratislava, Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Stredoslovenská 

vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, 

Slovak Telekom, a.s., Žiar nad Hronom. 

Stavebný úrad posúdi1 predmetný návrh na umiestnenie stavby  na pozemkoch v k. ú. 

Krupina podľa. ustanovení § 37 ods. 1 až 3 stavebného zákona z hľadiska starostlivosti o 

životné prostredie a potrieb požadovaných opatrení v území a jeho dôsledkov. Tunajší 

stavebný úrad posúdil predložený návrh v uskutočnenom konaní aj na podklade záväzných 

stanovísk dotknutých orgánov a zistil, že umiestenie stavby zodpovedá hľadiskám 

starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie 

nadmerne neohrozuje. 
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V súlade s ustanovením § 37 ods. 2 stavebného zákona, posúdenie dodržania 

všeobecných technických požiadaviek vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stavebný úrad vykonal na podklade 

projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Dopravoprojekt a.s., Kominárska 141, Bratislava 

/ Ing. Peter Bednárik, autorizovaný stavebný inžinier,  č. osvedčenia 4640*A2, ktorej riešenie 

porovnal s príslušnými ustanoveniami vyhlášky MŽP č. 532/2000 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. Na podklade záväzných stanovísk dotknutých orgánov stavebný úrad zistil, že za 

dodržania príslušných podmienok dotknutých orgánov, ktoré stavebný úrad zapracoval do 

obsahu územného rozhodnutia, návrh vyhovuje záujmom, ktoré sú chránené podľa osobitných 

predpisov (§ 126 ods. 1 stavebného zákona). V konaní stavebný úrad skúmal aj dodržanie 

ustanovenia § 38 stavebného zákona, podľa ktorého ak nemá navrhovateľ k pozemku 

vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení 

stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel 

pozemok vyvlastniť. Predmetná stavba  „Cesta I/66 Krupina - Obchvat" je zaradená medzi 

verejnoprospešné stavby v záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v 

znení KURS 2011 vyhlásenej nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z. zo 14. 08. 2002, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a nariadením vlády 

SR č. 461/2011 zo 16. 11. 2011, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti 

Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 z hľadiska dopravnej infraštruktúry alokovanej 

a schválenej v trasách mimokoridorovej ITF siete TEN-T, podľa regulatívu 11.5.1. Martin 

Turčianske Teplice — Šášovské Podhradie — Zvolen — Šahy (Budapešť). Zároveň v rámci 

dopravnej infraštruktúry zaradenej podľa európskych dohôd (AGR) koridory ciest, podľa 

regulatívu 11.7.6. E 77 (Pskov — Riga — Gdansk — Varšava Krakov) — Trstená — 

Ružomberok — Banská Bystrica — Zvolen — Šahy — Mad'arská republika (Budapešť), a po 

neúspešnom dohadovacom konaní pozemky  je možné vyvlastniť (§ 38 stavebného zákona). 

Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia a na základe vyššie uvedených 

skutočnosti tunajší stavebný úrad konštatuje, že boli splnené zákonné podmienky pre vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení stavby „CESTA I/66 KRUPINA- obchvat“, a preto 

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

   Za vydanie tohto rozhodnutia navrhovateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov položka č. 59 sadzobníka, zaplatil správny poplatok 

vo výške 100,00 eur. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 53 správneho poriadku podať 

odvolanie. V zmysle ustanovenia § 54 správneho poriadku je potrebné odvolanie podať v 

lehote 15 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo 

konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom 

konania, ale len v tom rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia 

podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného 

zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 

140c ods. 10 stavebného zákona podaním odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona 

sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania. 
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Odvolanie je možné podať na Mesto Krupina, stavebný úrad mesta, Svätotrojičné nám. 5, 963 

01 Krupina.  Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie 

preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku. 
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Odtlačok pečiatky a podpis  

oprávnenej osoby                  

 

Prílohy  :   - situácia v mierke 1:5000, zoznam stavbou dotknutých pozemkov 

        

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, 963 01 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. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  

9. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií, 

Nám. SNP 23,974 01 Banská Bystrica  

10. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 

12. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

13. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 

14. Obvodný banský úrad, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica 
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15. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica 

16. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská 

Bystrica  

17. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská 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. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie 

oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 

25. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Tr. SNP 75, 974 

01 Banská Bystrica 

26. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 

Zvolen 

27. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

28. Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 01 Banská 

Bystrica 

29. Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 

30. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica 

31. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 12, 

961 08 Zvolen 

 

 


