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Stavebný úrad 

Číslo spisu: OCÚ-16/2022-5       Kremnické Bane 
Vybavuje:    Tóthová        02.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutie 

 Obec Kremnické Bane, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 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, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona prerokovala návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby „10904 – Kremnické Bane – Detská ozdravovňa 
Rekonštrukcia 208/ts/krem.bane_slniecko“ na pozemkoch parc. č. CKN 470, CKN 462, CKN 471       
(EKN 9-849/2), SKN 474, CKN 477, CKN 469 (EKN 9-846), CKN 480, CKN 481, CKN 493, CKN 497, 
CKN 472, CKN 496, CKN 495/1, CKN 495/5, CKN 498/1 (EKN 9-361/1, EKN 9-842/3), CKN 500/1,    
CKN 500/8, CKN 504 (EKN 359/14, EKN 359/13, EKN 9-359/2, EKN 359/12) v katastrálnom území 
Kremnické Bane podaný dňa 20.01.2022 navrhovateľom Stredoslovenská distribučná a. s.,                       
Pri Rajčianske 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení splnomocneným zástupcom 
spoločnosťou ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721           
v územnom konaní o umiestnení stavby s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania.  
 

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 
uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil stanoviská účastníkov konania. Na základe výsledkov 
uskutočneného konania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000    
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 
 

„10904 – Kremnické Bane – Detská ozdravovňa Rekonštrukcia 208/ts/krem.bane_slniecko“  
na pozemkoch parc. č. CKN 470, CKN 462, CKN 471  (EKN 9-849/2), SKN 474, CKN 477, CKN 469 

(EKN 9-846), CKN 480, CKN 481, CKN 493, CKN 497, CKN 472, CKN 496, 
CKN 495/1, CKN 495/5, CKN 498/1 (EKN 9-361/1, EKN 9-842/3), CKN 500/1,    
CKN 500/8, CKN 504 (EKN 359/14, EKN 359/13, EKN 9-359/2, EKN 359/12)  

v katastrálnom území Kremnické Bane. 
 
Stavba obsahuje: 

SO.01 VN prípojka 
SO.02 Presmerovanie NN vedení 
PS.01 Trafostanica 208/ts/krem.bane_slniecko 

 
I. Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:  
1. Stavba bude umiestnená v zmysle dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Patrik Mikušiak, 

autorizovaný stavebný inžinier, v mesiaci  05/2021.  
2. Stručný popis stavby: 

Pôvodná stožiarová trafostanica bude odstránená a nahradená novou blokovou trafostanicou na 
pozemku parc. č. CKN  472. VN prípojky pre novú blokovú trafostanicu TS bude v pôvodnej trase 
VN vzdušných vedení. Nová časť VN prípojky aj nová TS sa umiestnia v existujúcom ochrannom 
pásme VN vzdušných vedení VN vzdušnej linky č. 208 na okraji areálu detskej ozdravovne. Pôvodné 
NN vývody budú presmerované do novej trafostanice a do nových istiacich skríň PRIS. V celej trase 
navrhovaných VN aj NN zemných vedení sa do výkopov uloží aj optická chránička HDPE 40. 
 
 



3. Podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí: 
Obec Kremnické Bane 
- Stavba bude osadená od miestnej komunikácie min. 3 metre. 
- Pri osadení zemného vedenia nesmie byť narušená miestna komunikácia, preto je potrebné riešiť to 

pretlakom. 
- Pri poškodení miestnej komunikácie dať túto do pôvodného stavu (vyasfaltovať). 
- Pri zneškodnení miestnej komunikácie bezodkladne očistiť. 
- Vzniknutý odpad zlikvidovať podľa platnej legislatívy (skládka odpadu, zberné suroviny). 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
- Pri realizácii zemných a výkopových prác ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ 

Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 831. 
- Na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác 

súvisiacich s predmetnou stavbou. 
- Každú zmenu zámeru posudzovaného je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica. 
- Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127    

ods. 1 a 2 stavebného zákona, príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom 
podmienky zabezpečenia archeologických nálezov. 

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia 
archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác  alebo nálezca povinný tento ihneď 
nahlásiť KPÚ Banská Bystrica na tel. č. 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca 
alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný 
deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica 
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. 
Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutní opatrenia na záchranu nálezu, najmä 
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže 
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 
metódami archeologického výskumu. 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy 
- K vydaniu stavebného povolenia je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 

písm. c) vodného zákona, ktorý bude vydaný na základe žiadosti navrhovateľa (stavebníka). 
- Pri realizácii prác postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
- Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami musia zodpovedať 

požiadavkám § 39 vodného zákona ako aj § 2 a 3 vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu 
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (stabilnosť, nepriepustnosť, odolnosť a stálosť 
proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým vplyvom, možnosť vizuálnej kontroly 
netesnosti a včasného úniku znečisťujúcich látok ich zachytenia...) Stavby musia byť technicky 
riešené spôsobom, ktorým umožňuje zachytiť znečisťujúcu látku, ktorá unikla pri technickej poruche 
alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavila pri hasení požiaru vodou. 
Konštrukcia manipulačných plôch takého charakteru, kde sa nedá vylúčiť zaobchádzanie so 
znečisťujúcimi látkami navrhnúť tak, aby znečisťujúce látky počas prevádzky nevnikli do povrchových 
alebo podzemných vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné 
doložiť atesty a certifikáty preukázania zhody na materiály, z ktorých bude zrealizovaná 
transformačná stanica. 

- V prípade nevyhnutného nakladania so znečisťujúcimi látkami zaobchádzať s nimi podľa príslušných 
ustanovení vodného zákona. Zároveň vykonať účinné opatrenia, aby tieto látky nevnikli do 
povrchových a podzemných vôd. 

- Každá činnosť presahujúca nad rámec predloženej projektovej dokumentácie podlieha novému 
posúdeniu. 

- Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa§ 27 ods. 1 písm. c) podkladom na konanie podľa 
osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačne do jedného roka od vydania tohto 
súhlasu. 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 
hospodárstva 
- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon 
o odpadoch“). 

- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby 
navrhovateľa. 



- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. 

- Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o dopadoch uložiť, alebo ponechať odpad na 
inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako 
v súlade so zákonom o odpadoch. 

- Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom. 
- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej 

vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

- Ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré 
vznikli v priebehu realizácie stavby. 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor 
- Navrhovateľ (stavebník) je povinný pre vydaní stavebného povolenia požiadať správny orgán 

o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel do jedného roka v zmysle § 18 
zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a doložiť k žiadosti všetky 
náležitosti potrebné k tomuto úkonu – pre uloženie inžinierskych sietí. 

- Navrhovateľ (stavebník) je povinný pre vydaní stavebného povolenia požiadať správny orgán 
o odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy so všetkými náležitosťami podania. 

- Zabezpečiť vyjadrenia vlastníkov pozemku, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce Kremnické Bane. 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica 

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. TPC 2102/2017, ZC7/478/2017 zo dňa 12.01.2018: 
- Pri realizácii stavby musí byť dodržané ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (tak, aby betónová pätka 
podperného bodu bola svojim okrajom vzdialená od potrubia verejného vodovodu min. 1,5m). 

- Pri možnom súbehu alebo križovaní rešpektovať STN 73 6005 v mieste križovania vykonať výkopová 
práce ručne. 

- Prizvať zástupcu nášho závodu k prevzatiu prác , ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie) 
a o kontrole vykonať zápis. 

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly je navrhovateľ povinný na požiadanie 
zástupcu nášho závodu na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti našich sietí. 

- Ku kontrole dodržania podmienok v miestach stretu záujmov prizvať zástupcu prevádzky vodovodov 
Kremnica a zdokumentovať zápisom z kontroly 1x pre zástupcu prevádzky. 

- Ku kolaudácii doložiť stanovisko oprávnenej osoby StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom 
o dodržaní podmienok stanovených v tomto vyjadrení. 

- V prípade nedodržania podmienok nedáme súhlasné stanovisko k vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia a budeme trvať na ich splnení. 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
- Pri realizácii stavby nedôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o. 
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň 

je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákon č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
- Navrhovateľ 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.  

- Ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak 
Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.  

- Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností ustanovenia § 68 zák. č. 
351/2011 Z. z. 

Orange Slovensko, a.s., Bratislava  
- Pri realizácii stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. 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 poskytne po zdôvodnenej potrebe pri 
vytýčení trasy.  

 

mailto:jana.medvedova@telekom.sk


Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina 
- V celkovej situácii stavby vyznačiť ochranné pásma navrhovaných elektroenergetických zariadení. 
- Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom, prvkov 

a funkčných celkov SSE-D, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie. 
SPP - distribúcia, a.s., Bratislava 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je navrhovateľ 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk. 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 
m bezplatne. 

- Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribúcia.sk (časť E-služby) najneskôr 
3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác  SPP-D 
môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 
ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 1500 000,-€. 

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

- Umožniť zástupcovi SPP_D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom 
pásme plynárenských zariadení. 

- Zemné práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého 
(ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej 
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „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, ako aj 
bezvýkopové technológie. 

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, 
iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a 
ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia 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/08510/2021/SI. 

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m 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 realizačnú projektovú 
dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác. 

- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo 
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. 

- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na 
vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú 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. 

- Zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti 
poškodeniu. 

- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré 
by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme 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 

http://www.ssd.sk/
http://www.spp-distribúcia.sk/
mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk


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 č. 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 ustanovenia 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. 

Osobitné podmienky: 
- Stavebník je povinný v mieste križovania a súbehu navrhovaného elektrického zariadenia v zemnom 

prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie tak, ako ich predpisujú 
STN 73 6005 a TPP 906 01. 

- Stavebník je povinný dodržať pri umiestnení obvodu základových pätiek stĺpov NN/VN/siete min. 
vodorovnú vzd. 1m od plynárenského zariadenia. 

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

Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., Kremnica 
- Naša spoločnosť v riešenom území vlastní a prevádzkuje nadzemné VN vedenie (v PD označené 

ako exist. súkromná VNS), ktoré bude stavebným objektom SO.01 VN prípojka križovať. Pred 
výmenou vodičov, žiadame z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti práce kontaktovať Kremnickú 
banskú spoločnosť, s.r.o. Kremnica a postupovať v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 

3. Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zapracovať podmienky dotknutých orgánov 
a správcov sietí. 

4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí obsahovať náležitosti v zmysle § 9 vyhlášky 
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

5. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť vypracovaná v súlade s ustanoveniami 
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 v zmysle priestorovej normy STN 73 6005. 

6. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, 
keď nadobudlo právoplatnosť. Nestratí  však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť                  
o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 

7. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanej v primeranej lehote predĺžiť, len 
ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení jeho platnosti právoplatne 
skončené. 

8. Po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia si navrhovateľ zabezpečí vyznačenie 
právoplatnosti rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade. 

9. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov 
jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
 

II. Námietky a pripomienky účastníkov územného konania neboli podané. 
 
                                                                       Odôvodnenie: 
 

Dňa 20.01.2022 podala Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou ELSPOL – SK, s. r. o., 
Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby „10904 – Kremnické Bane – Detská ozdravovňa Rekonštrukcia 
208/ts/krem.bane_slniecko“ na pozemkoch parc. č. CKN 470, CKN 462, CKN 471 (EKN 9-849/2),       



CKN 474, CKN 477, CKN 469 (EKN 9-846), CKN 480, CKN 481, CKN 493, CKN 497, CKN 472,           
CKN 496, CKN 495/1, CKN 495/5, CKN 498/1 (EKN 9-361/1, EKN 9-842/3), CKN 500/1, CKN 500/8,    
CKN 504 (EKN 359/14, EKN 359/13, EKN 9-359/2, EKN 359/15) v katastrálnom území Kremnické Bane. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

Vzhľadom na skutočnosť, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad rozhodnutím pod číslom OCÚ-16/2022-1        
zo 16.02.2022 vyzval navrhovateľa na doplnenie podania a súčasne územné konanie prerušil. 

Dňa 14.04.2022 bola stavebnému úradu doručená žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie 
podania od splnomocneného zástupcu navrhovateľa spoločnosti ELSPOL – SK, s. r. o., Miestneho 
priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721. Stavebné úrad na základe podanej žiadosti predĺžil 
listom pod číslom OCÚ-16/2022-2 zo dňa 02.05.2022 lehotu na doplnenie podania o 60 dní.  
Vlastníctvo k pozemku parc. č. CKN 498/1 je evidované v stave EKN – evidencia nehnuteľností. 
Dotknutej časti pozemku parc. č. CKN 498/1 odpovedá pozemok parc. č. EKN 9-842/3 evidovaný na   
LV č. 260. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 260 je vlastníkom pozemku  obec Kremnické 
Bane, Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnické Bane.  
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 148 je vlastníkom pozemkov parc. č. CKN 481, CKN 493, CKN 497 
v katastrálnom území Kremnické Bane obec Kremnické Bane, Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnické 
Bane. 
Vlastníctvo k pozemku parc. č. CKN 471 je evidované v stave EKN – evidencia nehnuteľností. Dotknutej 
časti pozemku parc. č. CKN 471 odpovedá pozemok parc. č. EKN 9-849/2 evidovaný na   LV č. 260. 
Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 260 je vlastníkom pozemku  obec Kremnické Bane, 
Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnické Bane. Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 148 je vlastníkom 
pozemkov parc. č. CKN 481, CKN 493, CKN 497 v katastrálnom území Kremnické Bane obec 
Kremnické Bane, Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnické Bane. Medzi navrhovateľom Stredoslovenská 
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151  a obcou Kremnické Bane, 
Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnické Bane je uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve                     
č. Z-D-2021-001484-00. Vlastník pozemkov s umiestnením stavby súhlasí. 
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 156 je vlastníkom pozemkov parc. č. CKN 462, CKN 474, CKN 472, 
CKN 477, CKN 470, CKN 480 v katastrálnom území Kremnické Bane spoločnosť VENCORP 
MANAGEMENT, a. s., Štúrova 14, 811 02 Bratislava. Medzi navrhovateľom Stredoslovenská 
distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 a VENCORP MANAGEMENT, 
a. s., Bratislava je uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. Z-D-2022-
000008-00. Medzi navrhovateľom Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 
Žilina, IČO: 36 442 151 a VENCORP MANAGEMENT, a.s., Bratislava je uzatvorená zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve č. Z-D-2022-000009-00. Vlastník pozemkov s umiestnením stavby súhlasí. 
Vlastníctvo k pozemku parc. č. CKN 498/1 je evidované v stave EKN – evidencia nehnuteľností. 
Dotknutej časti pozemku parc. č. CKN 498/1 odpovedá pozemok parc. č. EKN 9-361/1 evidovaný na   
LV č. 259. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 259 je vlastníkom pozemku Slovenská republika, 
správca Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica. Vlastník 
pozemkov s umiestnením stavby súhlasí. 
Vlastníctvo k pozemku parc. č. CKN 504 je evidované v stave EKN – evidencia nehnuteľností. Dotknutej 
časti pozemku parc. č. CKN 504 odpovedá pozemok parc. č. EKN 9-359/14 evidovaný na   LV č. 313. 
Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 313 je vlastníkom pozemku Slovenská republika, správca 
Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica. Vlastník pozemkov 
s umiestnením stavby súhlasí. 
Vlastníctvo k pozemku parc. č. CKN 504 je evidované v stave EKN – evidencia nehnuteľností. Dotknutej 
časti pozemku parc. č. CKN 504 odpovedá pozemok parc. č. EKN 9-359/15 evidovaný na   LV č. 1. 
Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 1 je vlastníkom pozemku Slovenská republika, správca 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava. 
Vlastníctvo k pozemku parc. č. CKN 504 je evidované v stave EKN – evidencia nehnuteľností. Dotknutej 
časti pozemku parc. č. CKN 504 odpovedá pozemok parc. č. EKN 9-359/13 evidovaný na   LV č. 314. 
Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 314 je v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 
36, 817 15 Bratislava. 
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 191 je vlastníkom pozemku parc. č. CKN 500/8 v katastrálnom území 
Kremnické Bane JUDr. Pavel Zajac a JUDr. Katarína Katonová, obaja bytom Šulekova 14/9, Prievidza. 
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 154 sú vlastníkmi pozemku parc. č. CKN 496 v katastrálnom území 
Kremnické Bane Ing. Tibor Trnka a Ing. Jana Trnková, Zohorská 976/25, 900 55 Lozorno. Vlastníci 
pozemku s umiestnením stavby súhlasia. 
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 312 sú vlastníkmi pozemku parc. č. CKN 359/2 v katastrálnom území 
Kremnické Bane Jozef Ďurian, Matunákova 380/3, 967 01 Kremnica; Beáta Chrenová, Langsfeldova 



727/22, 967 01 Kremnica; Miloš Ďurian, Továrenská 634 967 01 Kremnica; Martina Bahnová, Nová 
Dolina 748/27, 967 01 Kremnica. Vlastníci pozemku s umiestnením stavby súhlasia. 
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 54 sú vlastníkmi pozemku parc. č. CKN 500/1 v katastrálnom území 
Kremnické Bane Ing. Boris Keníž a Pharm,Dr. Magdaléna Kenížová, Opatovská č. 1, 965 01 Žiar nad 
Hronom. Vlastníci pozemku s umiestnením stavby súhlasia. 
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 79 sú vlastníkmi pozemkov parc. č. CKN 495/1, CKN 495/5 
v katastrálnom území Kremnické Bane Milan Švrlo a Nadežda Švrlová, Kremnické Bane č. 24,               
967 01 Kremnica. Vlastníci pozemku s umiestnením stavby súhlasia. 

Stavebný úrad oznámil pod číslom OCÚ-16/2022-2 zo dňa 14.06.2022 začatie územného 
konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariadil                        
na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V oznámení 
stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 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 § 36 ods. 3 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány,              
že svoje stanoviská môžu uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej môžu 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. 

Toto oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a bolo 
vyvesené po dobu 15 dní od 16.04.2022 do 04.07.2022 na úradnej tabuli obce Kremnické Bane ako aj 
a na webovom sídle obce Kremnické Bane. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa 
uskutočnilo dňa 15.07.2022 a o jeho priebehu je spísaný protokol.  

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil,        
že umiestnenie stavby nie je v rozpore so zásadami územného plánovania v obci, zodpovedá hľadiskám 
starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje. 
Pretože stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu predmetnej stavby, navrhovateľovi 
vyhovel a stavbu umiestnil podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre projektovú 
prípravu stavby  určil podmienky, v ktorých zosúladil stanoviská dotknutých orgánov. Účastníci konania 
proti umiestneniu stavby nepodali námietky ani stanoviská dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto 
stavený úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.   

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: obec Kremnické Bane; Krajský pamiatkový úrad Banská 
Bystrica; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Žiar 
nad Hronom, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia; 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Žiar nad Hronom; MV SR, Majetkoprávny odbor, OU Banská Bystrica; Stredoslovenská 
vodárenské prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica; Energotel, a. s., Bratislava; upc broadband 
slovakia, s. r.  o., Bratislava; Orange Slovensko, a. s., Bratislava; Slovak Telekom, a. s., Bratislava; 
Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina; SPP – distribúcia, a. s., Bratislava; Kremnická banská 
spoločnosť, s. r. o., Kremnica. Ich stanoviská sú kladné, prípadné podmienky boli rešpektované                
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

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 100,- €.  

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

Poučenie: 
 

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku 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 2-och origináloch v listinnej podobe a v 18-ich origináloch 
v elektronickej podobe. 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:   
1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania – navrhovateľ; splnomocnený zástupca; vlastníci 

pozemkov dotknutých stavbou - CKN 470, CKN 462, CKN 474, CKN 477, CKN 480, CKN 472 -
VENCORP MANAGEMENT, a.s., Bratislava; CKN 471 (EKN 9-849/2), CKN 469 (EKN 9-846), CKN 
481, CKN 493, CKN 497, CKN 498/1 (EKN 9-842/3) – obec Kremnické Bane; CKN 496 – Tibor 
Trnka a Ing. Jana Trnková; CKN 495/1, CKN 495/5 – Milan Švrlo a Bc. Nadežda Švrlová; CKN 498/1 
(EKN 9-361/11), CKN 504 (EKN 359/14) - Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 
974 05 Banská Bystrica; CKN 500/1 – Ing. Boris Keníž a Pharm.Dr. Magdaléna Ocelková; CKN 
500/8 – JUDr. Pavel Zajac a JUDr. Katarína Katonová; CKN 504 (EKN 359/13) – Mária Broschová 
v správe SPF Bratislava; CKN 504 (EKN 9-359/2) – Jozef Ďurian, Beáta Chrenová, Miloš Ďurian, 
Martina Bahnová; CKN 504 (EKN 359/15) – SR v správe SPF Bratislava;  vlastníci susedných 
pozemkov a stavieb.       

          
 

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 § 42 ods. 2 stavebného zákona.  
  
obec Kremnické Bane – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

 
  
Vyvesené dňa: .............................................                         Zvesené dňa:.............................................. 
 
 
Webové sídlo obce Kremnické Bane - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

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

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

          Pečiatka a podpis 
 
 
 
Na vedomie: 
2. obec Kremnické Bane, Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnica 
3. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
4. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
7. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
8.  Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., J. Horvátha 889, 967 01 Kremnica 
9. Ministerstvo  vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
- Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, ul. 9. mája 1,        974 86 

Banská Bystrica 
10.Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica 
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 

Bystrica 
- závod 06 Zvolen, SNP 587/125, 965 01 Žiar nad Hronom 
13. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
14. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina 
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26 
16.Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 



17. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom  
- odbor starostlivosti o životné prostredie 
- odbor krízového riadenia 
- pozemkový a lesný odbor 

18. Obvodný banský úrad, Ul. 9. mája 2395/2, 974 01 Banská Bystrica 
19. Rudné Bane, š.p., Havranské 1567, 974 04 Banská Bystrica 
20.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
21. ELSPOL – SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo 
 

 
 

 

 


