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Obec Kremnické Bane 
Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnica 

Stavebný úrad 

Číslo spisu: OCÚ-5/2022-2 (OCÚ-79/2021)     Kremnické Bane 
Vybavuje:    Tóthová        dňa 25.01.2022 
 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 

Obec Kremnické Bane, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 117 zákona  číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným 
stavebným úradom, posúdila podľa §-ov 37, 62 a 63 stavebného zákona žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemku parc. č. CKN 104/2 v katastrálnom 
území Kremnické Bane, obec Kremnické Bane podanú dňa 04.08.2021 stavebníkom – Michaela 
Vašková, bytom Veternícka 141/10, 967 01 Kremnica v zastúpení Magdalénou Debnárik Luptákovou, 
bytom Štefánikovo nám. 30/34, 967 01 Kremnica a na základe výsledkov uskutočneného konania 
rozhodla takto: 
 
podľa § 39a, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou                       
sa vykonávajú  niektoré ustanovenia stavebného zákona  
 

povoľuje 
 
stavbu „Rekreačná chata“,   
na pozemku parc. číslo CKN 104/2, 
v katastrálnom území Kremnické Bane, obec Kremnické Bane. 

 
I. Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Projektová dokumentácia rieši prestavbu existujúcej stavby hospodárskej budovy na rekreačnú 

chatu. Po stavebných úpravách bude stavba od hranice s pozemok parc. č. CKN 104/1 vo 
vzdialenosti 16,040 m; od hranice s pozemkom parc. č. CKN 104/3 vo vzdialenosti 11,140 m; od 
hranice s pozemkom parc. č. CKN 102 vo vzdialenosti 5,155 m. Stavebná úpravy stavby pozostáva 
z prístavby jednej miestnosti, WC a s nadstavby obytného podkrovia. Strešná konštrukcia bude 
sedlová so sklonom 35°.  
Napojenie na vodu, elektrinu, odkanalizovanie bude riešené napojením na existujúce rozvody 
stavby. Dažďové vody budú zachytávané do akumulačných nádrží v letnom období a v zimnom 
období budú odvádzané tak, aby nestekali na susedné nehnuteľnosti. Stavba bude chránená 
bleskozvodom. 
Spevnená plocha (parc. č. CKN 104/2) na parkovanie o rozmeroch 3,50 x 6,010 m bude napojená 
na existujúci vjazd cez dvojkrídlovú bránu. Od hranice s pozemkom parc. č. CKN 104/3 bude 
umiestnená vo vzdialenosti 1,43m. 
Zastavaná plocha stavby bude 62,22 m

2
; úžitková plocha stavby bude 81,73 m

2
. 

2. Napojenie na inžinierske siete: 
dopravné napojenie – existujúcim vjazdom na existujúcu miestnu; 
napojenie na elektrinu – existujúce (bez zmeny); 
napojenie na vodu – existujúce (bez zmeny);  
napojenie na kanalizáciu – existujúce (bez zmeny; žumpa o objeme 6m

3
); dažďové vody budú 

zachytávané do akumulačných nádrží v letnom období a v zimnom 
období budú odvádzané tak, aby nestekali na susedné 
nehnuteľnosti;   

  napojenie na plyn – bez napojenia; 
vykurovanie – elektrické podlahové; doplnkové krbová vložka s výkonom 8kW.  
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3. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom     
v stavebnom konaní,  ktorá  je  súčasťou  tohto  rozhodnutia,  prípadné  zmeny  nesmú byť   
vykonané bez predchádzajúceho  povolenia  stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu   
vypracoval Ing. Róbert Mutňanský, Rumunskej armády č. 841/10, 967 01 Kremnica. Projektant 
zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu. 

4. Pri uskutočňovaní stavby  je  nutné  dodržiavať  predpisy  týkajúce  sa  bezpečnosti práce 
technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR             
č. 532/2002 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 a príslušné technické normy. 

6. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám 
na stavby podľa § 43d stavebného zákona. 

7. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu 
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné 
zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

8. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to 
oprávnenou. 

9. Stavebník je povinný písomne nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby. 
10. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Stavebník 

nahlási zhotoviteľa stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu. Zhotoviteľ zabezpečí odborné 
vedenie stavby.  

11. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí ich vlastníkmi resp. správcami a dodrží ich podmienky dané pri vytýčení. 

12. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2024.  
13. Podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Obec Kremnické Bane, orgán ochrany ovzdušia 
- Akékoľvek zmeny oproti uvedenému technologickému zariadeniu (krbová vložka) môžu byť 

realizované len po opätovnom odsúhlasení príslušným orgánom štátnej správy ochrany 
ovzdušia. 

- Zariadenia s menovitým tepelným príkonom nižším ako 03 MW (nové zdroje) musia spĺňať 
všeobecné podmienky prevádzkovania a požiadavku na tmavosť dymu podľa prílohy č. 4 
(špecifické emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 
stacionárnych zdrojov), časť I., bod 1.10 vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z. z. 

- Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje musia byť 
v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z. z. 

- Pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby stavebník požiada obec Kremnické Bane o vydanie 
súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania. 

Obec Kremnické Bane, orgán štátnej vodnej správy 
- Pri realizácii a prevádzke stavby je stavebník povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 
- Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať nebezpečné látky do 

prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie 
bezodkladne očistiť. 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor 
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko 

pod číslom OU-ZH-PLO1-2021/008205-002 zo dňa 13.07.2021 až do doby realizácie stavby, 
najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín. 

- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne 
a účelné využitie, jej uložením a rozprestretím po nezastavanej časti poľnohospodárskeho 
pozemku č. CKN 104/2 v množstve spolu 18 m

3 
v katastrálnom území Kremnické Bane. 

- Pri realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku 
na základe predloženia porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia 
a stanoviska číslo OU-ZH-PLO1-2021/008205-002 zo dňa 13.07.2021. Zmenu druhu pozemku 
vykoná Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor. 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
- Pri realizácii stavby nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií. 
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- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.                     
o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a zároveň 
dodržať ustanovenie § 65 zákon č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba, v prípade ak zistí, že jeho zámer je v kolízii so SEK 
Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzve spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí 
marian.majtan@telekom.sk, +421456790942.  

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

- Nedodržanie podmienok ochrany  zariadení uvedených vo vyjadrení číslo 6612123215 zo dňa 
03.08.2021 je porušením povinností podľa § 68 zákona o elektronických komunikáciách. 

Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
- Pri realizácii nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Bratislava. 
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme 
po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava 

- 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 predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne. 

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom  pásme plynárenského zariadenia 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. 
V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet n Slovenské 
obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo  
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovenia zákona o energetike 
pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€. 

- Zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby 
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu 
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských 
zariadení. 

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

- Zemné práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu 
nízkotlakého plynovodu (NTL) a stredotlakého plynovodu (STL) a vo vzdialenosti menšej ako 
1,5m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto 
plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so 
zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové práce, ako 
aj bezvýkopové technológie. 

- Pred realizáciou akýchkoľvek zemných prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu 
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vi vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu VTL 
plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským 
zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste približovania k plynárenskému zariadeniu) 
obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového 
uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. 
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou 
prílohou stanoviska č. TD/NS/0716/2021/Sl. 

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1m na každú stranu od obrysu NTL 
plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou 
metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D 
realizačné projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na 
vykonávanie takýchto prác. 

- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných sond vo vzdialenosti 
menšej ako 1,5m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. 

mailto:jana.medvedova@telekom.sk
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-
distribúcia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu 
a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do 
stavebného denníka. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 
doby ich odkrytia proti poškodeniu. 

- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmenu úrovne terénu všetky zariadenia 
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. 

- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet                  
na Slovenskú obchodnú Inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti                  
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 
zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského 
zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284          
a § 285 prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 

- Pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 
plynárenských zariadení a taktiež Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, 
TPP 90601. 

-  Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 

- Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať 
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. 

- V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 
stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

-  V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

- Pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu 
boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom 
preškolenia kontaktujte zástupcu SPP-D p. Igora Prepelicu, t.č.045/2424502, e-mail: 
igor.prepelica@spp-distibucia.sk. 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina 
- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. 
- Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD: Poistková skrinka SPP 2  v majetku SSD na 

podpernom bode pri parcele KN 102 s istením 3x40A. 
- SSD súhlasí s odoberaným výkonom a montážou hlavného ističa pred elektromerom v súlade 

s vyššie uvedenými hodnotami. 
- V prípade potreby blokovania elektrospotrebičov inštalovaným na danom odbernom mieste, 

musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle aktuálne platného cenníka 
v čase posudzovania žiadosti o pripojenie týchto elektrospotrebičov. 

- V prípade pripojenia novej, odpojenia starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku 
elektromera požiada stavebník prostredníctvom dodávateľa za predpokladu, že do 
požadovaného termínu pripojenia bude mať odberateľ pripravené odberné miesto v súlade 
s vyjadrením č. 202107-TZ-0251-1 a odsúhlasenou PD. Samotné pripojenie novej, odpojenie 
starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera zabezpečí výlučne správca 
energetického zariadenia v danej lokalite, t.j. SSD. 

- Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom 
min. AYKY-J4Bx16mm2 max. AYKY-4JBx35mm2 mechanicky chráneným v ochrannej rúrke 
a ukončený na hlavnom ističi v elektromerovom rozvádzači, pred meraním spotreby elektriny 
(plombovateľná časť). 

- Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači umiestnenom na verejne 
prístupnom  mieste – na hranici pozemku (napr. v oplotení). Vzdialenosť rozvádzača RE od 
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bodu pripojenia môže byť max. 30m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej 
vzdialenosti 2 m od podperného bodu alebo min. 1 m od poistkovej istiacej skrine.  

- Na odbernom mieste bude inštalované priame meranie elektriny. Meracie miesto musí byť 
upravené v zmysle príslušných STN a odpovedať podmienkam a zásadám merania SSD, ktoré 
sú uvedené na webovej stránke www.ssd.sk. 

- Pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulačných 
spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného 
diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom 
(IMS), HDO musí byť istené plombovateľným 2A ističom. 

- V prípade, že súčasný stav odberného miesta nespĺňa podmienky osadenia RE na verejne 
prístupnom mieste v zmysle vyjadrenia č. 202107-TZ-0251-1, je odberateľ povinný predložiť do 
SSD na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu prípojky v rozsahu prekládky 
RE na verejne prístupné miesto. Následne SSD súčasne s odsúhlasením tejto projektovej 
dokumentácie určí popis ďalšieho postupu. 

- Stavebník pri realizácii stavby dodrží ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. 202107-TZ-
0251-1. 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 
- Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Kremnica na základe objednávky stavebníka, 

podanej na zákazníckom centre v Žiari nad Hronom a o vytýčení spíše protokol. 
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác dodržať ochranné pásmo v zmysle              

č. 442/2002 Z. z. nasledovne – min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na 
obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. 

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002   
Z. z. zakázané – vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 
(kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; 
umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy. 

- Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých 
navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia“. 

- Prizvať zástupcu StVPS, a.s., na kontrolu prác v ochrannom pásme vodovodného potrubia, 
ktoré bude výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do 
stavebného denníka. 

- V prípade zakrytia zariadení StVPS, a.s., pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na 
požiadanie zástupcu StVPS, a.s., na vlastné náklad opätovne odkryť predmetné časti 
vodovodného potrubia. 

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s., počas realizácie stavby 
zabezpečiť na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s. 

- V prípade nedodržania podmienok uvedených vo vyjadrení č. ZC7/403/2020 zo dňa 
14.07.2021, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné stanovisko StVPS, a.s., 
ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. 

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, ako 
prevádzkovateľ vodovodnej siete slúžiacej na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou 
neprevádzkuje v obci Kremnické Bane žiadne odberné miesta na hasenie požiarov – hydranty 
slúžiace na hasenie požiarov. StVPS, a.s., BB nevykonáva a ani nebude zabezpečovať 
vykonávanie kontroly hydrantov v obci Kremnické Bane v súlade s predpismi o ochrane pred 
požiarmi. 

- V obci Kremnické Bane umiestnené hydranty na vodovodnej sieti plnia funkciu 
odvzdušňovacieho a odkalovacieho zariadenia, tzv. vzdušník a kalník a zasahovať do týchto 
zariadení môže len poverení zamestnanci StVPS, a.s., Banská Bystrica. 

- Pre odber vody z vodovodnej siete na hasenie požiarov tieto musia byť oficiálne zriadené 
a musí byť jasné, kto zodpovedá za ich funkciu a požiarnu pohotovosť. Odber v prípade 
požiarneho zásahu nevylučujeme. 

- Po pridelení súpisného číslo pre uvedený objekt rekreačnej chaty bude potrebné túto zmenu 
nahlásiť na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom. 

- Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej 
dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za 
súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov 
platných v Slovenskej republike. 

http://www.ssd.sk/
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14. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru,                
t.j. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné 
prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade s platnými 
príslušnými právnymi normami; nespaľovať žiadny druh odpadu zo stavby na pozemku. 

15. Stavebník zabezpečí pri dovoze stavebného materiálu resp. odvoze stavebného odpadu čistenie 
motorových vozidiel pred výjazdom zo staveniska. 

16. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov počas stavebných prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách 
a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

17. Počas realizácie a prevádzkovania žumpy sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami. 
Stavebník bude dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona.  

18. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia, všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby 
a certifikáty zabudovaných stavebných výrobkov. Stavebník je povinný viesť stavebný denník          
v zmysle § 46d stavebného zákona. 

19. V kolaudačnom konaní stavebník predloží energetický certifikát vypracovaný v súlade so zákonom 
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

20. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho 
stavebného dohľadu. 

21. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo 
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. 

22. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákon 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“). Stavebník predloží stavebnému úradu stavebné  povolenie k vyznačeniu 
právoplatnosti stavebného povolenia. 

23. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

 
II. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal rozhodnutie pod číslom KPUBB-2021/3365-

2/13064/PLA zo dňa 10.03.2021, ktorým rozhodol o zámere stavebníka a ktorým je z hľadiska 
záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný za dodržania stanovených podmienok. 
Podmienky uvedené v tomto rozhodnutí je stavebník povinný dodržať v plnom rozsahu. 

 
III. Námietky účastníkov konania neboli podané. 

 
Odôvodnenie: 

 
 Dňa 04.08.2021 podala Michaela Vašková, bytom Veternícka 141/10, 967 01 Kremnica 
v zastúpení Magdalénou Debnárik Luptákovou, bytom Štefánikovo nám. 30/34, 967 01 Kremnica 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemku parc. č.            
CKN 104/2 v katastrálnom území Kremnické Bane, obec Kremnické Bane. Dňom podania žiadosti 
bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním. 

Vzhľadom na skutočnosť, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný 
podklad pre je posúdenie stavebný úrad rozhodnutím pod číslom OCÚ-79/2021-1 zo dňa 08.09.2021 
vyzval stavebníka na predloženie dokladov a zároveň stavebné konanie prerušil. Žiadosť bola zo 
strany stavebníka v plnom rozsahu doplnená. 

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 138 je vlastníkom pozemku parc. číslo CKN 104/2 
v katastrálnom území Kremnické Bane stavebník - Michaela Vašková, bytom Veternícka 141/10,     
967 01 Kremnica. Pozemok parc. č. CKN 104/2 je vedený ako záhrada. Na pozemku parc. č.        
CKN 104/2 sa nachádza stavba hospodárskej budovy, na ktorú bolo vydané obcou Kremnické Bane 
oznámenie k ohláseniu drobnej stavby z roku 2002 a oznámenie k ohláseniu stavebných 
a udržiavacích prác strechy hospodárskej budovy pod číslom OcÚ-7/2020 zo dňa 28.02.2020. 
 Stavebný úrad podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojil územné konanie o umiestnení 
predmetnej stavby so stavebným konaním. Začatie konania o žiadosti stavebníka v súlade s § 36         
a § 61 stavebného zákona oznámil stavebný úrad dotknutým orgánom a účastníkom konania 
oznámením číslo OcÚ-79/2021-2 zo dňa 26.11.2021 a pretože boli stavebnému úradu známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby stavebný 
úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania. V oznámení stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného 
zákona upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri 
ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného 
zákona upozornil dotknuté orgány, že svoje stanoviská môžu uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
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uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje 
stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné 
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.  
 Účastníkom konania bolo oznámenie doručované jednotlivo do vlastných rúk a dotknutým 
orgánom elektronicky. Oznámenie bolo doručované verejnou vyhláškou neznámym dedičom po 
zomrelej Rozálii Groschovej, Veternícka 141/10, 967 01 Kremnica. Oznámenie bolo zverejnené na 
úradnej tabuli obce Kremnické Bane – vyvesené dňa 01.12.2021; zvesené dňa 03.01.2022 a na 
webovom sídle obce Kremnické Bane – zverejnené dňa 01.12.2021, zverejnenie ukončené dňa 
03.01.2022. V stanovenej lehote neoznámil žiadny z dotknutých orgánov svoje stanovisko ani 
nepožiadal o predĺženie lehoty z dôvodu riadneho posúdenia. Rovnako účastníci konania nepodali 
žiadne námietky ani pripomienky. 

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili – obec Kremnické Bane, orgán ochrany ovzdušia; 
Obec Kremnické Bane, orgán štátnej vodnej správy; Obvodný banský úrad Banská Bystrica; Krajský 
pamiatkový úrad Banská Bystrica; Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor; 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica; SPP – Distribúcia, a.s., 
Bratislava; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Orange 
Slovensko, a.s., Bratislava. Stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné a podmienky z týchto 
stanovísk boli rešpektované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona 
a v konaní bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti  
ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projekt 
stavby overený v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.  
Umiestnenie stavby neodporuje zásadám územného plánovania v obci Kremnické Bane. Stavebný 
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 50,00 €. 

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol  tak, ako je uvedené vo výrokovej  
časti tohto rozhodnutia.  

 
Poučenie: 

 
Podľa § 53 a nasl. správneho poplatku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie 

v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – obec 
Kremnické Bane, Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnica 

Rozhodnutie je po vyčerpaní opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení správneho súdneho poriadku. 
 

 

 

 
             Juraj Vozár 
             starosta obce                                                                     
 
 

 
 
Toto rozhodnutie je vyhotovené v 8-ich vyhotoveniach v listinnej podobe a v 10–ich vyhotoveniach 
v elektronickej podobe. 

 
Rozhodnutie sa doručí:   
1. Michaela Vašková, Veternícka 141/10, 967 01 Kremnica  
2. Magdaléna Debnárik Luptáková, Štefánikovo nám. 30/34, 967 01 Kremnica 
3. Projektant – Ing. Róbert Mutňanský, Rumunskej armády č. 841/10, 967 01 Kremnica 
4. Ing. PhD. Richard Pračko, Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica 
5. PhDr. Viera Hauskrechtová, Pionierska 1585/9, 831 01 Bratislava 
6. Ing. Marta Baľová, Bystrická 62, 900 33 Mariánka 
7. Ing. Ivan Baľa, Bystrická 62, 900 33 Mariánka 
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8. Verejnou vyhláškou neznámym dedičom po zomrelej Rozálii Groschovej, Veternícka 141/10,      
967 01 Kremnica; doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 
15 dní spôsobom  v mieste obvyklým; posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle  § 61 ods. 4 stavebného zákona.  
  
Obec Kremnické Bane – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 
  

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

 
Webové sídlo obec Kremnické Bane - zverejnenie po dobu 15 dní: 
  

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

  

        ........................................................ 
         Pečiatka a podpis 

 

 

 
Na vedomie: 
9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

- pozemkový a lesný odbor 
10. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 
11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina 
13. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 

Bystrica 
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
16. Obvodný banský úrad, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica 
17. Obec Kremnické Bane, Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnica 


