
                                                                             sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

                                                                                        

 

 

  

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika 

                                        tel.: +421 2 594 94 803| fax: +421 2 524 947 34 | e-mail: občan@mindop.sk | www.mindop.sk    

 

   
č. 16280/2018/SCDPK-34670                                                                      Bratislava, 11.05.2018 
Stupeň dôvernosti :VJ 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný orgán štátnej správy pre 

pozemné komunikácie podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti 

vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. o) 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov v súlade s § 32, § 46 a § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov na základe odvolania Jarmily Maršálkovej, Mariána 

Homolu, Kataríny Homolovej, Barbory Homolovej, trvale bytom Lúčky č. 1, pošta 967 01 

Kremnica proti rozhodnutiu č. OU-BB-OCDPK-2018/001338 zo dňa 15.02.2018, ktoré vydal 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 

č. 1, 974 05 Banská Bystrica, podľa §  3a ods. 2 cestného zákona v spojení s § 120 ods. 1 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, ktorým zastavil stavebné konanie na stavbu  „I/65 Kremnica – Kremnické Bane“ 

podľa § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona v súčinnosti s § 30 ods. 1 písm. j) správneho 

poriadku po preskúmaní odvolania spolu so spisovým materiálom a po podrobnom zistení 

skutočného stavu veci rozhodlo takto:  

  

podľa ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutie č. OU-BB-OCDPK-

2018/001338 zo dňa 15.02.2018, ktoré vydal  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „OÚ 

OCDPK“)  

z r u š u j e 
 

a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie správnemu orgánu, ktorý ho vydal. 

 

Odôvodnenie 

 

         Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32, 974 

23 Banská Bystrica (ďalej len „SSC“) podala listom č. 6900/2014/6251/39433 zo dňa 1.12.2014 

na OÚ OCDPK žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „I/65 Kremnica – Kremnické 

Bane“. Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti podľa § 8 ods. 2 písm. 

a) a § 9 ods. 1  písm. c) Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, OÚ OCDPK listom č. OU-BB-OCDPK-2014/036869 zo dňa 

22.12.2014  vyzval SSC na doplnenie podania o predpísané náležitosti a zároveň rozhodnutím                              

č. OU-BB-OCDPK-2014/036969-01 zo dňa 22.12.2014, prerušil konanie vo veci, na dobu 90 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia. 

         SSC listom č. 513/2015/6251/6779 zo dňa 9.3.2015, doručeným na OÚ OCDPK dňa 

19.3.2015, požiadala o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov podania. OÚ OCDPK 

listom č. OU-BB-OCDPK-2015/002874 zo dňa 27.3.2015  opätovne vyzval SSC na doplnenie 

podania a zároveň rozhodnutím č. OU-BB-OCDPK-2015/002874-01 zo dňa 27.3.2015 prerušil 

konanie o ďalších 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
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SSC listom č. 513/2015/6251/12540 zo dňa 20.4.2015, doručeným na OÚ OCDPK dňa 

29.4.2015 doplnila žiadosť o vydanie stavebného povolenia na požadované stavebné objekty. 

OÚ OCDPK, na základe predložených podkladov k žiadosti o stavebné povolenie  

oznámil  začatie stavebného konania a upustenia od ústneho konania a miestneho zisťovania 

účastníkom konania verejnou vyhláškou č. OU-BB-OCDPK-2015/002874-03 zo dňa 14.8.2015 s 

požiadavkou na Mesto Kremnica a Obec Kremnické Bane o jej vyvesenie na úradnej tabuli 

a zverejnenie vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým. Následne OÚ OCDPK vydal stavebné 

povolenie č. OU-BB-OCDPK-2015/002874-04 zo dňa 30.10.2015, ktoré oznámil účastníkom 

konania verejnou vyhláškou. K predmetnému stavebnému povoleniu boli doručené v zákonom 

stanovenej lehote odvolania od Jarmily Maršálkovej, Mariána Homolu, Kataríny Homolovej, 

Barbory Homolovej, bytom Lúčky č. 1, Kremnica a Jozefa Greguša, bytom Angyalova ul. 

940/82, Kremnica, Márie Pálešovej, rod. Gregušovej, bytom  ul. Rumunskej armády 836/32, 

Kremnica, Kataríny Bohumelovej, rod. Gregušovej, bytom Stará Kremnička č. 123, Žiar nad 

Hronom. OÚ OCDPK listom č. OU-BB-OCDPK-2015/002874-05 zo dňa 8.11.2015 upovedomil 

účastníkov konania o obsahu odvolania sa proti rozhodnutiu  č. OU-BB-OCDPK-2015/002874 

zo dňa 30.10.2015. Následne OÚ OCDPK listom č. OU-BB-OCDPK-2016/003537 zo dňa 

25.1.2016, zaslal odvolania proti rozhodnutiu spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie na 

druhostupňový správny orgán, ktorým je ministerstvo. 

         Ministerstvo rozhodnutím č. 09301/2016/SCDPK-14948  zo dňa 2.3.2016 rozhodnutie OÚ 

OCDPK č. OU-BB-OCDPK-2015/002874-04 zo dňa 30.10.2015 zrušilo a vec vrátilo na nové 

prejednanie a rozhodnutie. OÚ OCDPK následne listom č. OU-BB-OCDPK-2016/003537-02 zo 

dňa 22.4.2016 vyzval navrhovateľa SSC na doplnenie podania o predpísané náležitosti 

a odstránenie nedostatkov, na ktoré poukázalo ministerstvo v rozhodnutí o odvolaní a zároveň 

rozhodnutím  č. OU-BB-OCDPK-2016/003537-03 zo dňa 22.4.2016, prerušil konanie vo veci, 

na  60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. SSC listom č. 5973/2016/6251/18565 zo dňa 

22.6.2016, doručeným na OÚ OCDPK dňa 22.6.2016 doplnila žiadosť o sporné podklady pre 

pokračovanie v stavebnom konaní s doplnením aktuálnych stanovísk niektorých dotknutých 

orgánov.  OÚ OCDPK verejnou vyhláškou č. OU-BB-OCDPK-2016/003537-04 zo dňa 

24.6.2016 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Dňa 

18.7.2016 boli na OÚ OCDPK zo strany Jarmily Maršálkovej, Mariána Homolu, Kataríny 

Homolovej, Barbory Homolovej, bytom Lúčky č. 1, Kremnica, doručené námietky 

k predmetnému oznámeniu o začatí stavebného konania. 

         Dňa 31.7.2016 vznikla mimoriadna situácia na ceste I/65 v úseku Kremnica – Kremnické 

Bane, kde vplyvom mimoriadneho prívalového dažďa došlo k značnému poškodeniu telesa cesty 

v celkovej dĺžke cca 600 m, odtrhnutiu krajnice na niekoľkých miestach, podmytiu telesa cesty 

a zničeniu dopravných bezpečnostných zariadení v celom úseku, čím sa predmetný úsek cesty 

stal nebezpečný, ohrozujúci životy a zdravie osôb, prípadne majetkových hodnôt. Dňa 1.8.2016 

z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie zo dňa 31.7.2016  sa uskutočnila v tomto úseku cesty I/65 

mimoriadna prehliadka s pokračovaním  na Obecnom úrade Kremnické Bane, za účasti SSC, 

Krajského riaditeľstva PZ, Krajského dopravného inšpektorátu, Banská Bystrica, Okresného 

riaditeľstva PZ, Okresného dopravného inšpektorátu, Žiar nad Hronom, Obecného úradu 

Kremnické Bane, OÚ OCDPK, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Bystrica, 

Povodie Hrona, závod Žiar nad Hronom, Regionálnej správy ciest BB, a.s., Banská Bystrica, 

závod Žiar nad Hronom a Okresného úradu Žiar nad Hronom. Príslušníci Policajného zboru 

Slovenskej republiky, v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okamžite uzavreli predmetný úsek 

cesty a dopravu do odvolania  presmerovali v smere Kremnica – Krahule – Kremnické Bane, po 

cestách II/578 a III/2504 a ťažkú nákladnú dopravu presmerovali na cestu I/14 v smere Šášovské 

Podhradia – Banská Bystrica – Turčianske Teplice (cez Šturec). Vzhľadom na závažnosť 

situácie, nakoľko ide o frekventovaný cestný ťah cesty I/65, boli dohodnuté zásady pre ďalší 

postup sanácie vzniknutých škôd, vydaním rozhodnutia OÚ OCDPK č. OU-BB-OCDPK-

2016/024328-01 zo dňa 8.8.2016, pre vykonanie zabezpečovacích prác SSC, v zmysle § 94 ods. 
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1  stavebného zákona a zohľadnení § 127a ods. 1 až 3 stavebného zákona v súlade so 

spracovanou projektovou dokumentáciou stavby „I/65 Kremnica – Kremnické Bane“ v plnom 

rozsahu, doplnenou o projekčné opatrenia vyplývajúce z výsledkov vykonaného inžiniersko – 

geologického prieskumu a statického posudku za účelom sanácie predmetného mimoriadnou 

udalosťou poškodeného úseku cesty I/65. Samotná projektová dokumentácia prešla 

schvaľovacím procesom a bola schválená všetkými  dotknutými orgánmi verejnej správy, ktoré 

v rámci svojich kompetencií chránia záujmy osobitných predpisov a ich uplatnené požiadavky sú 

v nej zapracované. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, naliehavosť prijatia vhodných opatrení 

a okamžité konanie, bol rozsah zabezpečovacích prác učený v rozsahu uvedenom vo výroku  

rozhodnutia. Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu bol v súlade s § 55 ods. 2 správneho 

poriadku vylúčený odkladný účinok prípadného odvolania proti vydanému rozhodnutiu. 

         Dňa 20.10.2016 Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, 975 62 Banská 

Bystrica (ďalej len „krajská prokuratúra“) požiadala OÚ OCDPK  o zapožičanie prvopisu 

úplného žurnalizovaného na vec sa vzťahujúceho spisu, ktorý bol vedený k oznámeniu o začatí 

stavebného konania č. OU-BB-OCDPK-2016/003537 zo dňa 24.6.2016, pre stavbu „I/65 

Kremnica – Kremnické Bane“.  OÚ OCDPK listom č. OU-BB-OCDPK-2016/003537-05 zo dňa 

25.10. 2016 zaslal krajskej prokuratúre  spisový materiál č. OU-BB-OCDPK-2016/003537 

s doplnením o stav na ceste I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane, ktorý sa udial dňa 

31.7.2016. 

         Krajská prokuratúra preskúmala spis č. OU-BB-OCDPK-2017/003537 a vydala 

upozornenie prokurátora č. Kd 186/16/6600-8 zo dňa 28.11.2016 za účelom odstránenia 

nečinnosti OÚ OCDPK, a ním porušovania ustanovení § 3 ods.1, ods. 4, § 29, § 49 správneho 

poriadku, v nadväznosti na § 16 ods. 4 cestného zákona a § 140 stavebného zákona a podľa   § 

28 ods.2 písm. g) zákona o prokuratúre navrhla aby: 

1. bezodkladne pokračoval v správnom konaní o žiadosti Slovenskej správy ciest o vydanie 

stavebného povolenia pre stavbu „I/65 Kremnica – Kremnické Bane“ podanej dňa 11.12.2014 

a vydal meritórne rozhodnutie. 

2. v prípade existencie, resp. trvania prekážky brániacej rozhodnutiu o žiadosti bezodkladne 

postupoval zákonom predpokladaným spôsobom (napr. § 29 ods. 1 správneho poriadku) 

3. v budúcnosti v obdobných veciach postupoval uvedeným spôsobom. 

         Na základe uvedeného OÚ OCDPK vydal v súlade s § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní 

rozhodnutie č. OU-BB-OCDPK-2016/003537-06 zo dňa 12.12.2016, ktorým prerušil konanie vo 

veci žiadosti o stavebné povolenie na stavbu „I/65 Kremnica – Kremnické Bane“ pre  SSC. 

         Krajská prokuratúra, na základe opakovaného podnetu p. Jarmily Maršálkovej požiadala 

listom č. Kd 26/17/6600-3 zo dňa 19.1.1017 o zapožičanie prvopisu úplného žurnalizovaného na 

vec sa vzťahujúceho spisového materiálu týkajúceho sa vydania stavebného povolenia stavby 

„I/65 Kremnica – Kremnické Bane“, pre potreby predloženia spisu na Generálnu prokuratúru 

SR. OÚ OCDPK listom č. OU-BB-OCDPK-2016/001334 zo dňa 25.1.2017 zaslal na krajskú 

prokuratúru spisový materiál č. OU-BB-OCDPK-2016/003537, ktorý krajská prokuratúra listom 

č. Kd 26/17/6600-12 zo dňa 13.4.2017, vrátila dňa 19.4.2017 na OÚ OCDPK. 

         Dňa 23.01.2017 bol OÚ OCDPK listom č. Kd 28/17/6600-3 zo dňa 19.01.2017   požiadaný 

krajskou prokuratúrou o zapožičanie prvopisu úplného žurnalizovaného na vec sa vzťahujúceho 

spisu, ktorý bol vedený k rozhodnutiu o nariadení zabezpečovacích prác na stavbe „Cesta I/65, 

k.ú. Kremnica – Kremnické Bane“  č. OU-BB-OCDPK-2016/024328 zo dňa  8.8.2016. OÚ 

OCDPK listom č. OU-BB-OCDPK-2017/007396 zo dňa 25.1. 2017 zaslal na krajskú 

prokuratúru spisový materiál č. OU-BB-OCDPK-2016/024328 s objasnením vzniknutej situácie 

zo dňa 31.7.2016. 

Krajská prokuratúra preskúmala spis č. OU-BB-OCDPK-2016/024328 a vydala 

upozornenie prokurátora č. Kd 28/17/6600-6 zo dňa 8.3.2017 za účelom odstránenia porušovania 

ustanovení § 94 ods.1 v spojení s § 97 ods. 1  stavebného zákona, v nadväznosti na ustanovenia § 

3 ods. 1, ods. 2 ods. 4, § 4 ods.2, § 46 a § 51 ods. 1 správneho poriadku a podľa § 28 ods.2 písm. 

g) zákona o prokuratúre navrhla aby: 
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1. bezodkladne zákonným spôsobom oznámil svoje rozhodnutie č. OU-BB-OCDPK-

2016/024328-01 o nariadení zabezpečovacích práv na stavbe „Cesta I/65, k.ú. Kremnica – 

Kremnické Bane všetkým účastníkom konania, ktorým oznámené nebolo, 

2.  prijal opatrenia, aby v budúcnosti obdobné pochybenia nevznikali. 

Na základe uvedeného OÚ OCDPK požiadal Mesto Kremnicu a Obec Kremnické Bane 

v súlade s ustanoveniami § 46 a § 51  správneho poriadku listom č. OU-BB-OCDPK-

2017/007396-01 zo dňa 15.03.2017 zverejniť rozhodnutie č. OU-BB-OCDPK-2016/024328-01 

zo dňa 8.8.2016 na verejnej tabuli mesta a obce a zverejniť ho súčasne iným spôsobom v mieste 

obvyklým.  

         V zákonom stanovenej lehote listom zo dňa 10.04.2017 doručeným na OÚ OCDPK dňa 

12.04.2017 účastníci konania Jarmila Maršálková, Marián Homola, Katarína Homolová, Barbora 

Homolová podali spoločne „Opakované námietky proti oznámeniu o začatí 2. stavebného 

konania č. OU-BB-OCDPK-2016/003537-04 zo dňa 24.6.2016 pre stavbu „Kremnica, cesta I/65 

Kremnica – Kremnické Bane“ a následne aj odvolanie proti rozhodnutiu OU-BB-OCDPK-

2016/024328-01 z 8.8.2016 verejne zverejnené dňa 27.3.2017 na tabuli Mesta Kremnica“. 

Ministerstvo následne rozhodnutím č. 19970/2017/SCDPK-48025 zo dňa 29.6.2017 

predmetné odvolanie zamietlo a rozhodnutie OÚ OCDPK č. OU-BB-OCDPK-2016/024328-01 

vo veci nariadenia vykonania zabezpečovacích prác na stavbe „Cesta I/65, k.ú. Kremnica – 

Kremnické Bane“ zo dňa 8.8.2016 potvrdilo. Predmetné rozhodnutie ministerstva nadobudlo 

právoplatnosť dňa 24.7.2017.  

SSC listom č. SSC/6619/6261/2018/3300 zo dňa 7.2.2018 doručeného na OÚ OCDPK 

8.2.2018 požiadala o zastavenie stavebného konania oznámeného listom č. OU-BB-OCDPK-

2016/003537-04 zo dňa 24.06.2016, nakoľko SSC začala uskutočňovať stavbu predtým, ako 

stavebné konanie nadobudlo právoplatnosť a uskutočňovanie stavby bolo realizované podľa 

osobitného zákona a to podľa § 94 ods. 1 stavebného zákona, vydaním rozhodnutia na 

uskutočnenie vykonania zabezpečovacích prác na stavbe „Kremnica, cesta I/65 Kremnica – 

Kremnické Bane“, nariadených OÚ OCDPK, rozhodnutím č. OU-BB-OCDPK-2016/024328-01 

zo dňa 8.8.2016. 

Na základe vyššie uvedeného OÚ OCDPK rozhodnutím č. OU-BB-OCDPK-2018/001338 

zo dňa 15.2.2018 predmetné stavebné konanie na stavbu Kremnica, cesta I/65 Kremnica – 

Kremnické Bane“ zastavil.    

Dňa 15.3.2018 bolo na OÚ OCDPK doručené od Jarmily Maršálkovej, Mariána Homolu, 

Kataríny Homolovej, Barbory Homolovej v stanovenej lehote  spoločné odvolanie proti 

rozhodnutiu č. OU-BB-OCDPK-2018/001338 zo dňa 15.2.2018, ktorým OÚ OCDPK zastavil 

„konanie vo veci žiadosti o stavebné povolenie“ na stavbu „Kremnica, cesta I/65 Kremnica – 

Kremnické Bane“. Vo svojom odvolaní požadujú najmä: jednotlivé pripomienky dôsledne 

a seriózne riešiť, vyhodnotiť a v súlade s podmienkami územného konania doplniť, aktualizovať 

skutkový stav zrealizovanej stavby cesty a dopracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie o chýbajúce chybné a neriešené časti stavby v zmysle ich opakovaných námietok 

a pripomienok (uvedené na 8 stranách odvolania). Keďže OÚ OCDPK o odvolaní sám 

nerozhodol, listom č. OU-BB-OCDPK-2018/001338-01 zo dňa 10.04.2018 (doručený na 

ministerstvo 13.04.2018) odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu so spisovým materiálom 

predložil  ministerstvu na rozhodnutie o odvolaní v súlade s § 57 ods. 2 správneho poriadku. 

Ministerstvo  v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmalo odvolaním napadnuté 

rozhodnutie OÚ OCDPK spolu so spisovým materiálom v celom rozsahu a zistilo tieto 

skutočnosti: 

SSC listom č. SSC/6619/6261/2018/3300 zo dňa 7.2.2018 doručeného na OÚ OCDPK dňa 

8.2.2018 požiadala o „zastavenie stavebného konania podľa § 60 ods. 2 písm. f) stavebného 

zákona z dôvodu, že stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť a stavebné práce na stavbe 

„I/65 Kremnica – Kremnické Bane“, sa realizujú na základe rozhodnutia uskutočnenia 

zabezpečovacích prác“.  Na základe  uvedeného ustanovenia § 60 ods. 2 písm. f) stavebného 

zákona v súčinnosti s § 30 ods. 1 písm. j) správneho poriadku OÚ OCDPK rozhodnutím  č. OU-
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BB-OCDPK-2018/001338 zo dňa 15.2.2018 stavebné konanie na stavbu Kremnica, cesta I/65 

Kremnica – Kremnické Bane“ zastavil, čím došlo k pochybeniu OÚ OCDPK, pretože stavebné 

povolenie na túto stavbu ešte nebolo vydané (resp. bolo ministerstvom zrušené a vec vrátená na 

nové konanie), takže nemohol stavebník realizovať stavbu pred nadobudnutím jeho 

právoplatnosti. K zastaveniu stavebného konania  podľa § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona, 

by mohlo dôjsť v prípade, ak by stavebník začal uskutočňovať stavbu na základe vydaného 

stavebného povolenia, avšak pred nadobudnutím jeho právoplatnosti, následne by OÚ OCDPK 

bol povinný o stavbe  právoplatne rozhodnúť podľa § 88 ods. 1 písm. b) (odstraňovanie stavieb) 

v spojitosti s § 88a stavebného zákona (konanie o dodatočnom povolení stavby).  V tomto 

prípade nie je dôvod na takýto postup, pretože stavebné práce boli realizované na základe 

rozhodnutia, ktorým OÚ OCDPK nariadil  vykonať stavebníkovi zabezpečovacie práce na 

stavbe. OÚ OCDPK si mal dostatočne zistiť skutočný stav veci a preveriť, či vykonanými 

zabezpečovacími prácami sa zrealizovali všetky stavebné práce, o ktoré stavebník požiadal 

v stavebnom konaní,  ak sú práce zrealizované, mal pomôcť SSC odstrániť nedostatok v podaní  

žiadosti o zastavenie konania podľa § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona na  späťvzatie 

žiadosti o stavebné povolenie a  na základe toho zastaviť konanie podľa § 60 ods. 2 písm. e) 

stavebného zákona. Zároveň je OÚ OCDPK povinný zaslať rozhodnutie o zastavení konania 

všetkým dotknutým orgánom, ktorým bolo oznámenie o začatí stavebného konania zaslané. 

Postup doručovania dôležitých písomnosti a správnych aktov v celom konaní mal by byť 

rovnaký od oznámenia o začatí konania až po jeho skončenie vydaním rozhodnutia.   

 

Podľa § 60 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník 

 a) nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, 

 b) nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4, 

 c) nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1, 

 d) neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného   

      rozhodnutia, 

 e) vzal žiadosť o stavebné povolenie späť, 

 f) začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. 

 

         Ministerstvo preskúmalo vec v celom rozsahu, podrobne preskúmalo formálnu aj vecnú 

stránku napadnutého rozhodnutia, ako aj procesu, ktorý jeho vydaniu predchádzal a zistilo, že vo 

vydanom rozhodnutí o zastavení stavebného konania sú také  pochybenia, ktoré nie je možné 

v odvolacom konaní zmeniť, ale je rozhodnutie potrebné zrušiť a vec vrátiť na nové konanie a 

rozhodnutie. Na základe uvedených skutočností ministerstvo  rozhodlo tak, ako je to uvedené vo 

výroku rozhodnutia.   

 

P o u č e n i e   o   o d v o l a n í: 

 

         Podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku, proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa 

nemožno ďalej odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                    Peter Varga, MBA, MSc.  

                                                                                     generálny riaditeľ sekcie               

                                                                                   cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
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Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené na  dobu 15 dní na úradnej 

tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia  a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

dátum vyvesenia:                                                                             dátum zvesenia: 

 

odtlačok pečiatky, podpis:                                                               odtlačok pečiatky, podpis: 

 

 

 

Doručuje sa: 

1.  Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica 

2.   Jarmila Mašálková, Marián Homola, Katarína Homolová, Barbora Homolová, trvale bytom   

      Lúčky č. 1, pošta 967 01 Kremnica 

3.   Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie : 

1.   Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 

2.   Okresný úrad Banská Bystrica, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1,  

      974 05 Banská Bystrica  

3.   Mesto Kremnica, Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica 

4.   Obec Kremnické Bane, starosta obce, Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnica 

5.   Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

6.   Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina  

7.   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., GR, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

8.   T – com, a.s., Centrum služieb infraštruktúry – Juh, Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 

9.   Orange Slovensko a.s., Prievozská 9/A, 921 09 Bratislava 

10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98   

      Banská Bystrica  

11. ENERGOTEL, a.s., Bratislava, prevádzka, Republiky 5, 010 47 Žilina 

12. Telefonica O2, Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica 

13. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom 

14. Okresný úrad Žiar nad Hronom, orgán ŠVS, OPaK a ŠSvOH 

15. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01  

      Žiar nad Hronom 

16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 

17. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, ul. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom 

18. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965  

      01 Žiar nad Hronom 

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

20. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľnosti majetku a výstavby, ul. ČSA 7, 974 01  

      Banská Bystrica 

21. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská  

      Bystrica 

22. Kremnická banská spoločnosť, a.s., J Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica 

23. Lesy SR, Odštepný závod, Železničná 5, 966 81 Žarnovica 

24. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

25. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 

26. Obvodný banský úrad, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica 

27. Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, Divízia Zvolen, M.R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen    
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Ministerstvo žiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor dopravy a pozemných komunikácií, 

mesto Kremnicu a Kremnické Bane, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli 

mesta na 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na 

ministerstvo s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky 

aj iným spôsobom v mieste obvyklým napr. v rozhlase alebo v miestnej tlači a zverejnením na 

vašom webovom sídle.  
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