OBEC ŠPANIA DOLINA
Číslo : OcÚ SD 56/2018-Boč.

V Banskej Bystrici 24.08.2018

Ev. č.: 5/2018
Vybavuje / tel. : Bočáková 048/4330421

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení na základe
písomného splnomocnenia ProEl-Slovakia, s.r.o. Ambra Pietra 10645/17, 03601Martin, podali dňa
16.05.2018 na Obecný úrad Špania Dolina, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „9614 Špania
Dolina-rek. VNV č. 307 ZA 307/UI/51“, ktorá je líniovou stavbu umiestnenou v k.ú. Uľanka,
Špania Dolina.
Dňom podania žiadosti začalo konanie, ktoré je vzhľadom na veľký počet účastníkov konania súčasne
oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány sa upovedomia jednotlivo.
Účastníci konania: vlastníci pozemkov na ktorých je umiestnená líniová stavba a vlastníci susedných
nehnuteľností v rozsahu stavby, ktorým postavenie účastníka
stavebného konania vyplýva
z ustanovení stavebného zákona, a stavebník: SSE-distribúcia,a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v
zastúpení: ProEI-Slovakia, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 03601 Martin, mesto Banská Bystrica,
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. OcÚ ŠD 65/2017-Boč., ev.č.: 4/2017, zo dňa
13.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2017.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám.Ľ.Štúra 1, Banská Bystrica
č. OU-BB-OVBP-2016/0034555-002-MX, zo dňa 09.12. 2016 ako príslušný orgán štátnej správy,
podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územne plánovanie, stavebný poriadok a
bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej stavebný zákon)
určuje ako stavebný úrad, oprávnený konať a vydať príslušné povolenie pre stavbu: „9614 – Špania
Dolina - Rek. VNV č. 307 za 307/uv51”, ktorá bude realizovaná v katastrálnych územiach Uľanka a
Špania Dolina obec Špania Dolina, starostka obce. Kompetencie a oprávnenia vyplývajúce zo
všeobecných záväzných právnych predpisov zostávajú pre určenú obec, ako prvostupňový orgán
štátnej správy podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, v plnom rozsahu zachované.
Obec Špania Dolina zastúpená podľa ust. § 13 ods. 4/ písm. c/ zákona 369/1990 Zb. v platnom znení
o obecnom zriadení, starostkou obce Mgr. Martinou Wilhelmerovou, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v platnom znení, prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom
konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 stavebného
zákona a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
rozhodol takto:
Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
sa stavba: „9614 Špania Dolina-rek. VNV č. 307 ZA 307/UI/51“, ktorá je líniovou stavbu
umiestnenou v k.ú. Uľanka, Špania Dolina
povoľuje
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v rozsahu stavby:
demontáž nadzemného vedenia VN dĺžky 1958m
montáž VN nadzemného vedenia dl. trasy 870m
montáž VN podzemného vedenia dl. trasy 1390m
Druh a účel povoľovanej stavby: líniová stavba- diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare,
transformačné stanice,
Architektonické a dispozičné riešenie:
demontáž nadzemného vedenia VN dĺžky 1958m
montáž VN nadzemného vedenia dl. trasy 870m
montáž VN podzemného vedenia dl. trasy 1390m
Úsek č. 1 trasa existujúceho VN vzdušného vedenia je navrhovaná na pozemkoch parc.č.: KN C 566
( KN E 816/1, 817/1, 818, 813/2, 812, 823, 808/1, 839, 840, 841, 842, 846) v k.ú. Uľanka
Úsek č.2 trasa podzemného vedenia s káblom je navrhovaná na pozemkoch parc.č.: KN C 566 ( KN
E 846, 847, 849/2, 850), KN C 544 ( KN E 849/2, 852/2, 853, 856,) KN C 603 ( KNE 2087) KN C
888 ( KN E 1222), KN C 833,835, 603 ( KN E 862/2, 2088), KN C 543, v k.ú. Uľanka
a KN C 888 ( KN E 1222), KN C 833, 835, 837 v k.ú. Špania Dolina
Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia, ktorá pozostáva v úseku 1 z výmeny holého vedenia AlFe za
vedenie s izolovanými vodičmi PAS120, dĺžka 870m a v úseku 2 vybudovanie VN zemného
elektrického vedenia zemným káblom 22-AXEKVC(AR)E1c15/25RM, dĺžka trasy 1360m.
Požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby
s okolím:
Pre mesto Banská Bystrica platí Územný plán mesta Banská Bystrica v znení zmien a doplnkov I. a
II.etapa. Záväzná časť územného plánu je vyhlásená VZN č. 1/2015 a zmeny s doplnky VZN č.4/2016
a 11/2016.
Pre obec Špania Dolina platí ÚPN – Z, schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 33/1998, zo
dňa 9.12.1998.
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1 Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. Martin Mišík, autorizovaný
stavebný inžinier, ev.č.: 1874*A2, komplexné architektonické a inžinierske služby.
2 Projektová dokumentácia bola overená v stavebnom konaní, a je súčasťou tohto rozhodnutia pre
stavebníka.
3 Prípadné stavebné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
4 Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností na ochranu zdravia osôb na stavenisku;
5 Pri stavbe budú dodržané ustanovenia §§ 48 - 52 stavebného zákona upravujúce požiadavky na
uskutočňovanie stavieb a príslušné STN.
6 Stavebné práce organizovať tak, aby ich realizáciou nedochádzalo k neprimeranému zhoršovaniu
kvality životného prostredia v celom okolí stavby s dôrazom na akceptovanie nočného kľudu
a primerané obmedzenie stavebnej činnosti počas dní pracovného pokoja.
7 Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom,
otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad prípustnú mieru; ak
účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo
vymedzenom čase.
8 Stavba bude realizovaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu......
9 Spôsob uskutočnenie stavby: dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybratý výberovým konaním
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10 Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať oprávnená osoba, ktorá bude spolu so zhotoviteľom
písomne oznámené na Obecný úrad Špania Dolina min. 15 dní pred začiatkom stavebných prác.
11 Stavebníci, alebo nimi poverená osoba písomne 15 dní vopred, oznámia stavebnému úradu
dátum začatia stavby (§66 ods.2, písm. h, stavebného zákona).
12 Na stavbe musí byť k dispozícii overená dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa
uskutočňovanej stavby.
13 Stavebníci resp. zodpovedný pracovník sú povinní viesť stavebný denník v zmysle § 46d
stavebného zákona.
14 Pri výkopových prácach sú povinní stavebníci resp. nimi poverený zodpovedný pracovník prizvať
správcov všetkých podzemných vedení k vytýčeniu vedení v ich vlastníctve a zabezpečiť
vytýčenie všetkých podzemných vedení a telekomunikačných sietí.;
15 Stavebníci resp. zodpovedný pracovník sú povinní umožniť povereným orgánom vstup na stavbu
za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16 Stavba nesmie byť začatá skôr, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov).
17 Stavebníci predložia stavebnému úradu stavebné povolenie k vyznačeniu právoplatnosti
stavebného povolenia.
18 Stavebníci resp. zodpovedný pracovník sú povinní pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba
povolená“ na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby.
19 Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje! Použitie týchto priestorov je viazané
na osobitné povolenie vydané príslušným mestským úradom.
20 V prípade výkopových prác je potrebné vykonať ručne kopané sondy či sa v teréne nenachádzajú
neevidované podzemné inžinierske siete (kanalizácia). V prípade nájdenia sietí je potrebné prizvať
správcu sietí a po dohovore umiestnenie stavby rodinného domu prispôsobiť pomerom.
21 Stavebníci resp. zodpovedný pracovník zodpovedajú počas realizácie stavby za škody, ktoré budú
spôsobené stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je potrebné
uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
22 V prípade poškodenia prístupových komunikácií na stavenisko, uviesť všetky do pôvodného stavu
na vlastné náklady.
23 V prípade vzniku škôd na okolitých pozemkoch, ktoré budú preukázateľne spôsobené stavebnou
činnosťou spojenou s realizáciou stavby, tieto po ich zistení neodkladne odstrániť resp. odstrániť
v termíne dohodnutom s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti.
24 Terén upraviť po výkopových prácach do pôvodného stavu.
25 Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, stavebníci musia
dokladovať pracovníkom vykonávajúcim štátny stavebný dohľad, že na uskutočnenie stavby sú
použité vhodné stavebné výrobky v zmysle § 43f stavebného zákona.
26 Podľa ustanovenia § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektrotechnických komunikáciách
v znení neskorších predpisov predložiť zodpovedajúce oprávnenia podľa odseku 1 uzatvorenými
vecnými bremenami viaznúcimi na dotknutých nehnuteľnostiach.
27 Stavebníci predložia geodetický elaborát výsledného operátu merania a zobrazenia skutočného
vyhotovenia stavby, alebo zariadenia, pri podzemných sieťach technického vybavenia vykonaného
ešte pred ich zakrytím v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica, a to
1x v tlačovej forme potvrdenej oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti
podľa osobitných predpisov a 1x na CD nosiči vo formáte *.dgn príp., *.dwg súboru. (Odbor
územného plánovania a architekta mesta) mesta Banská Bystrica.
Ďalšie podmienky:
1. Pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované
stavebné konštrukcie, časti a technické riešenie a zariadenia v súlade s projektom pre stavebné
povolenie.
2. Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície,
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je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (zákon o odpadoch).
3. Pri kolaudačnom konaní musí byť dokladovaný spôsob nakladania s odpadmi, ktoré jej
realizáciou vznikli.
4. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na
zhodnotenie a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania medziskládok na verejných
priestranstvách.
5. U využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré
stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených
zariadení (skládky, zberne, zariadenia).
6. Pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 18, § 19
a § 40c zákona o odpadoch. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku stavebných
a demolačných prác, výstavby je ten, kto vykonáva tieto práce.
Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem
verejného dopravného a technického vybavenie územia:
1. Charakter objektu nebude zdrojom negatívnych vplyvov na životné prostredie. Všetky
inštalované technologické zariadenia v objekte budú spĺňať požadované predpisy a normy na
ochranu životného prostredia.
2. Dodržiavať zákon č. 129/2015 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
a nadväzujúce na platné právne predpisy v Slovenskej republike.
3. Stavebníci sú povinní dodržiavať podmienky určené v príslušných predpisoch a normách na
zabezpečenie ochrany inžinierskych sieti v ochranných a bezpečnostných pásmach a dodržať
vzdialenosti v zmysle platných STN.
Požiadavky vyplývajúce zo záverečného stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné
prostredie:
• Charakter objektu nebude zdrojom negatívnych vplyvov na životné prostredie. Všetky
inštalované technologické zariadenia v objekte budú spĺňať požadované predpisy a normy na
ochranu životného prostredia.
• So vzniknutým odpadom nepoškodzovať prírodu ani chránené živočíchy (§3, §35 zák.č.
543/2002 Z.z.)
Pri uskutočňovaní stavby v plnom rozsahu dodržať požiadavky dotknutých orgánov a
organizácií štátnej správy, ktoré sú uvedené v nasledovných rozhodnutiach, záväzných
stanoviskách a vyjadreniach:
*Okresný úrad Banská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, č. OU-BB-OSZP3-2016/034559-002, zo dňa 12.12.2016
vydal vyjadrenie v znení: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o Životné prostredie.
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák.č. 525/2003 Z.z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy v zmysle § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) z hľadiska vodného hospodárstva na základe
predloženej dokumentácie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona dáva nasledovné vyjadrenie za
účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby "9614 - Špania Dolina – Rek.
VNV č. 307 za 307/uv51" v kú. Uľanka a kú. Špania Dolina pre investora Stredoslovenská energetika
- Distribúcia. a.s.. Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina v zastúpení žiadateľa Prol-El - Slovakia. s.r.o., s.r.o..
A. Pietra 10645/17. 036 01 Martin a z hľadiska vodného hospodárstva žiada dodržať nasledovné
podmienky`:
l. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred
kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality
podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
3. Križovanie vodného toku realizovať v zmysle požiadaviek správcu vodného toku
4. Investor je povinný požiadať o vydanie súhlasu v zmysle § 27 zákona o vodách a svoju žiadosť
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doplniť technickým riešením križovania s označením riečnych km jednotlivých križovaní a
stanoviskom správcu vodného toku
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách. Vyjadrenie sa podľa § 73 ods. 18 vodného
zákona považuje za záväzné stanovisko v zmysle 140b zákona _ 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení
neskorších predpisov.
*Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, vyjadrenie zn.
OU-BB-PLO/2016/034841-3,zo dňa 09.02.2017 v znení : Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový
a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy
podľa § 2 a § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v spojení s § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len,,zákon“) a podľa § 18 ods. 2 zákona preskúmal žiadosť spoločnosti ProEl Slovakia, s. r. o. A. Pietra 10645717 Martin o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru Stavby
„9614 – Špania Dolina - Rek. VNV č. 3O7b za 3O7_uv_51" zo dňa 06. 12. 2016 doplnenú dňa 07. 02.
2017 a dokumentáciu k nej priloženú. Predmetná stavba bude realizovaná na poľnohospodárskom
pozemku v k. ú. Uľanka parc. C KN č. 566 a v k. ú. Spania Dolina parc. C KN č. 837 v nasledovnom
rozsahu:
k.ú. Uľanka:
Parc.č. C KN č.
Evidovaný druh pozemku
Odsúhlasená výmera
566

TTP

163 m2

V k.ú. Špania Dolina
Parc.č. C KN č.

Evidovaný druh pozemku

Odsúhlasená výmera

837
TTP
3m2
Údaje o pozemkoch boli zistené z výpisu z katastra nehnuteľností na pare. C KN č. 566 k. ú. Uľanka a
LV Č. 484 k. ú. Spania Dolina a kópie z katastrálnej mapy v mierke 1 : 5000, ktoré vyhotovil Okresný
úrad Banská Bystrica, katastrálny' odbor dňa 26. 01. 2017. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový
a lesný odbor súhlasí s dočasným použitím poľnohospodárskej pôdy pre predmetnú stavbu po dobu od
01. 03. 2017 do 01. 10. 2017 v celkovom rozsahu 166 m2 poľnohospodárskej pôdy za dodržania
týchto podmienok :
1 Poľnohospodársku pôdu použiť na predmetný účel len v najnutnejšom odôvodnenom rozsahu.
2 Vykonať skrývku humóznej vrstvy zeminy do biologicky účinnej hĺbky podľa bilancie skrývky
vypracovanej fyzickou osobou z celej dočasne zabratej plochy. Zeminu uložiť a zabezpečiť
skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z dočasne zabratej plochy pred
výskytom a šírením burín, samonáletom drevín a pred rozkradnutím.
3 Zabezpečiť oprávnené nároky vlastníkov - nájomcov poľnohospodárskej pôdy.
4. Zabezpečiť rekultiváciu dočasne zabratej plochy a predmetnú poľnohospodársku pôdu odovzdať
vlastníkom - užívateľom na poľnohospodárske využívanie v termíne do 01. 10. 2017.
Upozorňujeme na skutočnosť, že tunajší úrad ako orgán štátnej správy na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy bude v rámci svojej kontrolnej činnosti vykonávať dozor nad splnením
uložených podmienok. Správny poplatok bol zaplatený vo výške 3.- eur podľa položky 44, písm. b/
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
*Okresný úrad Banská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2016/034715-002, zo dňa
12.12.2016 v znení: Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie
uvedená stavba nachádza v území. kde platí druhý stupeň ochrany (ochranné pásmo NAPANT).
Okresný úrad Banská Bystrica. Odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa §5 zákona
NR SR Č. 525/2003 Z.z. a § 68 písm. f) zákona NR SR Č. 543/2002 Z.z. z hľadiska záujmov ochrany
prírody a krajiny v zmysle § 9 odst. 1 písm. b) a c) zák. NR SR č. 543/2002 k vydaniu územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu vydáva nasledovné vyjadrenie:
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1. Pri trasovaní a realizácii stavby nepoškodiť dreviny vrátane ich koreňových sústav.
2. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle 47 zákona NR
SR č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody v tomto prípade je obec.
Toto vyjadrenie nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
*Okresný úrad Banská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové
hospodárstvo, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP32016/034742-002, zo dňa 20.12.2016 v znení: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydávame podľa § 99 ods. 1
písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k predloženej žiadosti nasledovne pripomienky:
- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na
zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na
zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie.

Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba
do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky);
- dodržiavať VZN (všeobecne záväzné nariadenie)obce Špania Dolina a mesta Banská Bystrica o
nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77
zákona o odpadoch;
- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných
prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste
pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická
osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných
prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu
zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14;
-v prípade, ak držiteľ odpadu bude nakladať ročne v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona
nebezpečných odpadov, musí mat' udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch;
-podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu
a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál
použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný;
- k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch, kde investor
predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri
predmetnej stavbe.
Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzne stanovisko podľa
osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) a nenahrádza vydávanie
iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona o odpadoch.
*Okresné riaditeľstvo policajného zboru Banská Bystrica, okresný dopravný inšpektorát, Okružná
19, Banská Bystrica, stanovisko č. OSPZ-BB-ODII-14-199/2016-ING, zo dňa 30.12.2016 v znení:
Všetky zásahy do pozemných komunikácií v súvislosti s realizáciou stavby musia byť označené
prenosným dopravným značením osadeným na základe určenia použitia dopravného značenia.
vydaného v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov príslušnými cestnými správnymi orgánmi so súhlasom dopravného inšpektorátu.
Ak si realizácia prác na predmetnej stavbe vyžiada čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných
komunikácií, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, rozhodujú o nich príslušné cestné správne orgány na základe doručenej žiadosti
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po dohode s dopravným inšpektorátom.
Ak sa počas realizácie stavby predpokladá zásah do cestného telesa pozemnej komunikácie, stavbu je
možné realizovať len v súlade s povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ktoré na
základe doručenej žiadosti vydávajú v zmysle zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov príslušné cestné správne orgány so súhlasom dopravného
inšpektorátu.
Ak sa v súvislosti s realizáciou stavby jedná o práce v cestnom ochrannom pásme pozemných
komunikácií, v ktorých je zákonom Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov zakázaná alebo obmedzená akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť
diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich, je potrebné požiadať príslušné
cestné správne orgány o udelenie výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia. Na udelenie výnimky zo
zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme je potrebný predchádzajúci súhlas
dopravného inšpektorátu.
V dostatočnom časovom predstihu pred samotnou realizáciou stavby je potrebné zabezpečiť
vyjadrenia vlastníkov a majetkových správcov predmetných pozemných komunikácii, zaobstarať
všetky potrebné vyjadrenia, povolenia a rozhodnutia cestných správnych orgánov v zmysle zákona
č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikácií (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zaobstarať
všetky potrebné rozhodnutia a povolenia stavebných úradov (všeobecného príp. špeciálneho) v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Dopravný inšpektorát sa k stavbám vyjadruje z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
k trasám stavieb a k sieťam v správe polície sa vyjadruje Oddelenie telekomunikačných služieb Centra
podpory Banská Bystrica MV SR, ul. 9. mája č. 1. V prípade, že ste uvedené oddelenie o vyjadrenie
k trase stavby a k sieťam ešte nepožiadali, je potrebné tak urobiť čím skôr.
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici z hľadiska
ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nemá iné pripomienky pre vydanie
územného rozhodnutia za dodržania platnej právnej úprav za dodržania všetkých podmienok
príslušných súvisiacich STN. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k žiadnemu porušeniu ustanovení
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie podmienok, pokiaľ si to
vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.
Táto písomnosti nie je stanoviskom k ani k prenosnému dopravnému značeniu, ani ku zvláštnemu
užívaniu pozemných komunikácií, ani ku prípadnej čiastočnej alebo úplnej uzávierke pozemných
komunikácií, ani ku výnimke zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemných
komunikácií. O určenie prenosného dopravného značenia, o povolenie na zvláštne užívanie
pozemných komunikácií, o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií,
ako aj o udelenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemných
komunikácií, je potrebné vopred požiadať príslušné cestné správne orgány a pre miestne a účelové
komunikácie v Banskej Bystrici časť Uľanka je Oddelenie dopravných stavieb Mestského úradu v
Banskej Bystrica pre cestu H1/2410 je cestný správny orgán Okresný úrad Banská Bystrica, OCDPK,
NĽŠ 1, 974 O5 Banská Bystrica.
*OR Hasičského a ZZ, Komenského 27, 974 01Banská Bystrica, stanovisko č.: ORHZ-BB11314/2016, zo dňa 16.12.2016 v znení: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici posúdilo v súlade s § 28 zákona NR SR č. 31472001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a §40 a40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „9614 Špania Dolina - rek. VNV č.
307b za 307/uv5l“ pre objednávateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto
stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a spolu nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho
predložiť pri kolaudačnom konaní.
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*Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry, Nám SNP 23,
Banská Bystrica, vyjadrenie č. 05047/2017/ODDDCI-3, 03869/2017, zo dňa 31.01.2017 v znení: Dňa
8.12.2016 bola na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie
k projektovej dokumentácii 9614 - Špania Dolina - Rek. VNV č. 307 za 307/uv51. Predložené zemné
káblové vedenie bude vedené v novej trase, ktorá nezasahuje do majetku BBSK, ale pri demontáži
existujúceho vzdušného vedenia bude križovaná cesta III/2410 Uľanka - Špania Dolina, čím budú
dotknuté chránené záujmy BBSK. Na základe uvedeného Vám z hľadiska cestnej infraštruktúry
dávame nasledovné stanovisko: Banskobystrický samosprávny kraj z hľadiska vlastníka cesty III.
triedy ako účastník konania o vydanie územného rozhodnutia požaduje v celom rozsahu rešpektovať a
dodržať podmienky, ktoré stanovil náš správca, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., v
písomnom vyjadrení pod číslom BBRSC/06302/2016 a BBRSC/00136/2017 zo dňa 13.01.2017.
BBSK ako vlastník dotknutej cesty III. triedy, si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené
podmienky kedykoľvek dopĺňať alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
*Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici č.1, 975 56
Banská Bystrica, záväzné stanovisko č. A/2016/04677,A/2017/00109, zo dňa 09.01.2017 v znení:
RÚVZ podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 z. z, k predloženému návrhu vydáva súhlasné
záväzné stanovisko.
*Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, Banská Bystrica, záväzné stanovisko č.: KPU BB2016/25624-2/98720/RUS, zo dňa 16.12.2016 v znení: Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
(ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom určuje
zámer investora Slovenská energetika - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
realizovať líniovú stavbu ,,96l4 - Spania Dolina - Rek. VNV č. 307 za 307/uv5l“ v k. ú.Špania Dolina
a v k. ú. Uľanka, okres Banská Bystrica, nenachádzajúcej sa v pamiatkovom území za prípustný s
nasledovnými podmienkami:
l. pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 5 dní vopred KPÚ
Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 831;
2. na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác
súvisiacich s touto stavbou.
*Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7 974 31
Banská Bystrica, vyjadrenie č. ASMdpS-1-19/2017, zo dňa 9.12.2016 v znení: po komplexnom
zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky V znení neskorších
zmien a doplnkov a zákona č.50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný
zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa
predloženej situácie - bez pripomienok. V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej
správy. Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom
území. Na jeho základe je možne vydať územne rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia
špeciálnych stavebných radov. Projektant (investor) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším
orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. Ak dôjde k zmenám. alebo ak akcia
nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom je potrebne požiadať o nové
záväzné stanovisko.
*Lesy SR, š.p. Odštepný závod Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča,
stanovisko zn.:1352/2017-210, zo dňa 10.01.2017 v znení: Projektová dokumentácia rieši
rekonštrukciu vzdušného VN vedenia. V úseku č.2 bude VN vedenie preložené do zemného kábla,
pričom dôjde dvakrát ku križovaniu vodného toku „Banský potok“. V mieste križovania káblové
vedenie VN bude uložené v chráničke FXKVR, v hĺbke minimálne 1,5 m od nivelety dna. V
projektovej dokumentácii sa neuvádza akým spôsobom sa uskutoční križovanie, predpokladáme, že to
bude prekopaním. Súhlasíme
s umiestnením a realizáciou stavby podľa
predloženej projektovej dokumentácie s podmienkou, že po uložení zemného kábla do ryhy v koryte
vodného toku sa dno a brehy upravia do pôvodného stavu zásypom z lomového kameňa so zhutnením.
*Štátna ochrana prírody SR, správa NAPANT, Lazovná 10, Banská Bystrica, vyjadrenie č.:
NAPANT/1810/2016, zo dňa 09.01.2017 v znení: Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
Rekonštrukcia - VN vzdušného vedenia s navrhovanou rekonštrukciou s použitím izolovaných
vodičov 3X PAS 120 (k.ú. Uľanka) - predmetný úsek prechádza a výmena podporných bodov
(pôvodne drevené za betónové) p.b. č.1 až p.b. č.12 prechádza ochranným pásmom NP Nízke Tatry
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(2.stupeň ochrany) zasahuje do územia európskeho významu SKUEV 0299 Baranovo (2.stupeň
ochrany) - nezasahuje do biotopov. ktoré sú predmetom ochrany, nezasahuje do CHVÚ 018 Nízke
Tatry. Hodnotenie z hľadiska negatívneho vplyvu na avifaunu: Navrhovaný projekt rekonštrukcie
stavby „VNV č.307 za 307/uv 51". sme vyhodnotili podľa súčasnej metodiky na vyhodnotenie vedení
do rizikových stupňov z pohľadu možného úhynu vtákov spôsobeného nárazom do vedenia alebo
účinkom elektrického prúdu pri dosadaní na podperné body v úseku č.1 vzdušného nasledovne. Tento
úsek považujeme vzhľadom lokalitu ktorou prechádza za úsek s minimálnym rizikom možných
nárazov vtákov do vedenia a pri použití navrhovaného izolovaného vodiča PAS120 za vhodný a
spĺňajúci v súčasnosti požadované kritéria bezpečnosti proti poraneniu a usmrcovaniu vtákov pri
dosadaniu na podperné body vzdušných vedení. Správa Národného parku Nízke Tatry v Banskej
Bystrici odporúča vykonať rekonštrukciu súčasného vedenia VN (nadchádzajúceho sa v zlom
technickom stave) podľa predloženej projektovej dokumentácie a z hľadiska možného negatívneho
vplyvu na avifaunu nemá pripomienok a podporuje jednak použitie izolovaných vodičov PAS120 v
úseku č.1 vzdušného VN a preloženie časti vedenia V.\l v úseku č.2 do zemného kábla 22AXEKVC(AR)E1X150ú25RM považuje za to v súčasnosti známe najvhodnejšie riešenie. Vzhľadom
na to. že sa môže jednať čiastočne o zásah do územia európskeho významu bude potrebné v zmysle §
26 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny aj vyjadrenie (súhlas) príslušného orgánu
štátnej správy na úseku ochrany prírody – Okresný úrad Banská Bystrica. Nám. Ľ. Štúra 1. Banská
Bystrica. Pokiaľ aj pri rekonštrukcii dôjde k zásahu v stanovenom „ochrannom pásme“ trasy tohto
pôvodného vedenia VN vymedzeného v zmysle zákona č 251/2012 Z.z. o energetike a v súlade s
navrhovanými podmienkami pre terénne rekonštrukčné práce nedôjde k významnému vplyvu na toto
územie a nie je potrebne požadovať zisťovacie konanie, nakoľko v tejto časti predmetného územia sa
nenachádzajú prioritné biotopy ani druhy, ktoré sú predmetom ochrany tohto územia európskeho
významu. Práve naopak rekonštrukcia VN, použitie nových ochranných prvkov, použitie zemného
vedenia bude mat' priaznivý vplyv na ochranu tohto územia.
Návrh všeobecných podmienok pre rekonštrukčné práce: Terénne práce navrhujeme vykonať v mimo
vegetačnom období - to znamená v časovom období od 15.10. do 31.3. kalendárneho roka, ale pri
vhodných klimatických podmienkach - terén bude suchý (pripadne primrznutý - holomrazy).
nerozmáčaný -minimalizovať jeho poškodenie. rozjazdenie - vytvoreniu koľaji mimo ochranné pásmo
vedenia VN v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
Prípadné výruby drevín sa obmedzia len na nevyhnutnú plochu zodpovedajúcu ochrannému pásmu
v zmysle zákona č. 251/2012 Zz. o energetike, v prípade výrubu drevín rastúcich mimo lesa
postupovať v zmysle § 47 až 49 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
okolie podperných bodov bude po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu, odpad vzniknutý pri
demontáži. prípadne aj z predchádzajúcich opráv bude odvezený z týchto území a bude s ním
nakladané v zmysle príslušných právnych noriem
o začiatku rekonštrukčných prác ako aj ich ukončení prác bude informovaná Správa NAPANT-u
v Banskej Bystrici, Lazovná 10. 974 01 Banská Bystrica - kontakt Ing. Stanislav Ondruš (mobil:
0903296166; mail: stanislav.ondrus@sopsr.sk), a to minimálne 3 dni pred začatím prác
*Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Skuteckého 21, Banská Bystrica vyjadrenie č.
SPFZ/2017/4987, zo dňa 17.01.2017 v znení: Slovenský pozemkový fond. Regionálny odbor Banská
Bystrica Vám oznamuje, že súhlasí s realizáciou stavby a k vydaniu územného rozhodnutia a
stavebného povolenia za nasledovných podmienok:
- investor na dotknuté pozemky SR-SPF a NV-SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia
(resp. ukončenia stavby) podá na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore návrh na
vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným
povolením, pričom bude RO SPF Banská Bystrica o tejto skutočnosti písomne informovať;
-k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa (nájomcu) pozemkov a NV-SPF,
-po dokončení stavby budú pozemky NV-SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byt' využívané
na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
-stanovisko SPF, nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na
základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotlu1uté, pozemky SPF previesť na žiadateľa
(investora), zároveň, žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.
SPF si zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorázovú náhradu nasledovne: podľa zákona č.
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251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania možno
uplatniť u držiteľ a povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, do šiestich
mesiacov odo dňa, keď sa o tom SPF dozvedel (subjektívna lehota), najneskôr však do jedného roka
od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti (objektívna lehota), inak toto právo zaniká.
Pokiaľ sa fond o obmedzení užívania nehnuteľnosti nedozvedel, môže si uplatniť nárok v objektívnej
lehote, v opačnom prípade si nárok uplatňuje vždy v subjektívnej lehote.
*Rudné bane, š.p., Havranské11, Banská Bystrica, vyjadrenie zn.: OÚVO-89/2017, zo dňa 28.2.2017
v znení: Z horeuvedeného vyplýva, že na pozemkoch C-KN 543 a C-KN 835 nie je možné vykonávať
akékoľvek zemné práce. Týmto nie je spochybnená realizácia podľa predloženej projektovej
dokumentácie, ale za podmienky, že: Rudným baniam, š.. p. Banská Bystrica bude oznámený začiatok
prác. Vytýčenie trasy v priestoroch odkaliska a príjazdovej cesty bude za účasti pracovníkov Rudných
bani, š. p. Banská Bystrica. Akékoľvek zásahy do plochy a zariadení odkaliska bez súhlasu sú
neprípustné. Oznámenie o zahájení prác žiadame s dostatočným predstihom.
*Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod Banská Bystrica vyjadrenie č. BBRSC/
06302/2016, BBRSC/00136/2017, zo dňa 13.01.2017 v znení: Rekonštruované VN vzdušné vedenie
bude umiestnené na vymenených a novovybudovaných betónových stožiaroch, pričom trasa zostáva
nezmenená. Preložené zemné káblové vedenie bude vybudované v novej trase.
V úseku križovania existujúceho vzdušného vedenia AlFe s cestou III/2410 Uľanka - Špania Dolina
bude VN vedenia zdemontované.
Z hľadiska správy a údržby ciest II. a III. triedy, vlastníkom ktorých je BBSK a správcom BBRSC a.s.,
Banská Bystrica. s realizáciou stavby súhlasíme, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
- práce v styku s podzemnými komunikáciami je možné realizovať len na základe príslušných
povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemných
komunikácií v Banskej Bystrici,
- z majetkoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných
pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK),
- mechanizmy nesmú počas realizačných prác zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej
premávky, v prípade obmedzenia premávky počas prác, požiadať Okresný úrad v Banskej Bystrici,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o čiastočnú uzávierku cesty a dočasné dopravné
značenie.
-dočasné dopravné značenie musí byt' odsúhlasené ORPZ-ODI v Banskej Bystrici, osadenie zabezpečí
na vlastné náklady žiadateľ;
-stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu
cesty III/2410 a jej vybavenia,
-materiál nesmie byť skladovaný na ceste III/2410 a jej odvodňovacom zariadení,
v úsekoch, kde si realizácia stavby vynúti porušenie priekopy, treba priekopu obnoviť do pôvodného
stavu, tak aby bola funkčná,
-pri vjazde a výjazde na cestu III/2410 triedy používať existujúce vjazdy;
-v prípade nutnosti zriadenia nových vjazdov na vozovku cesty III/2410 je potrebné požiadať o
zriadenie dočasných vjazdov Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácii;
-práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.1 l. do 15.04.
príslušného kalendárneho roka,
-pred realizáciou stavby je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete a výkopové práce v blízkosti
vedení vykonávať ručne,
-začatie prác v dotyku s cestou musí byť písomne (aj mailom na podatelna@bbrsc.sk ) nahlásené min.
5 pracovných dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica, (vedúci strediska
Banská Bystrica a okolie - p. Bercík, tel.: 0905421496 alebo technickému pracovníkovi - Ing. Gašper,
tel.: 0918543720),
-po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím
protokolom odovzdať do 3 pracovných dni zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s., Banská Bystrica
v priepade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo
všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu orgánu
a správcovi cesty,
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-v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Z1). o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon).
BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje
právo podmienky k realizácii stavby v prípade verejného záujmu doplniť alebo zmeniť.
*Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Partizánska cesta 69, 974 98 Banská
Bystrica, vyjadrenie zn.: CS 40/2016/CZ14420/2016-210, zo dňa 13.12.2016 v znení: V rámci stavby
má rekonštruované vzdušné a časť zemného VN vedenia križovať koryto drobného vodného toku
Banský potok, ktorého správcom je Štátny podnik Lesy SR. Z uvedeného dôvodu nemáme z našej
strany k realizácii navrhovanej stavby žiadne pripomienky a so žiadosťou o vyjadrenie k predloženej
projektovej dokumentácii z pohľadu zabezpečenia správy a prevádzky uvedeného vodného toku Vám
odporúčame obrátiť sa na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Odštepný závod Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica sa vyjadril na ústnom prejednávaní
stavby dňa 13.8.2014 v znení: Nakoľko sa navrhovateľ a projektant danej stavby nezúčastnil a
nedostavil na konanie v danej veci, stavebný úrad oznámi nové konanie (náhradný termín územného
konania), ktorý žiadame oznámiť na ŠVP,š.p. OZ B.Bystrica, a následne dňa 5.10.2017 v znení:
predmetná stavba nezasahuje do pobrežných pozemkov v.č. Bystrica v k.ú. Uľanka ani do pozemkov
vo vlastníctve ŠVP, s.p.
*Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0203/2016/Ba, zo dňa
15.12.2016 v znení: SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovenia zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,Zákon o energetike“):súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
bez pripomienok. K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
*Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod 01 Partizánska cesta 73, 97401
Banská Bystrica, vyjadrenie zn: 17639/2016/ZC5009-1296, zo dňa 02.01.2017 v znení:
K
predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko;
V navrhovanej trase plánovaného stavebného zámeru v k.ú.Špania Dolina sa nenachádzajú inžinierske
siete v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica. V k.ú. Uľanka - pri ihrisku, sme Vám
v priloženej situácii informatívne vyznačili vodovodné potrubie DN 800 oceľ - Pohronský skupinový
vodovod. Vytýčenie predmetného vodovodu na základe objednávky na Zákazníckom centre,
Partizánska cesta 73, Banská Bystrica, zabezpečí p. Citara č. t. 0905 459 861.
V pásme ochrany vodovodného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu (kanalizácii alebo by mohli ohroziť ich technický stav
b) vysádzať trvalé porasty
c) umiestňovať skládky
d) vykonávať terénne úpravy
V zmysle Rozhodnutia ONV-PLVH č. 2464/404/1980 z 20.1.1981 v Banskej Bystrici - pri osadení
stavebných objektov požadujeme dodržať ochranné pásmo PSV - 3 m od okraja vodovodného potrubia
na obidve strany. Žiadna stavba nesmie zasahovať do ochranného pásma vodovodného potrubia.
S vydaním stavebného povolenia na stavbu: ,,9614~Špania Dolina - Rek. VNV č.307 za 307luv51“ s ú
h l a s im e za podmienky dodržania vyššie uvedených podmienok.
*Správca PTZ Orange Slovensko a.s. Michlovský s.r.o. UC2- údržbové centrum Banská Bystrica,
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, vyjadrenie č.: BB-0090/2017, zo dňa 12.1.2017
v znení: nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08
Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubkyoptické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
*Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, TD, Horná 77, 974 01 Banská Bystrica,
vyjadrenie č.: 6611708005, zo dňa 21.03.2017 v znení: Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám
Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť
do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
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stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 35112011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. A/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK..
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovanie stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať
o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia
na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:
Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45 5321630, 0902719521 V objednávke v dvoch
vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti
Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
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- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
*Energotel, prevádzka Žilina, ul. Jána Milca 44, vyjadrenie zn: ET/MM16/1348, zo dňa 14.12.2016
v znení: stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika
a.s. Žilina a Energotel,a.s. Bratislava.
*SSE-distribúcia, Pri Rajčianke 8, Žilina, vyjadrenie zo dňa 17.03.2017 v znení: S technickým
riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme Hlavné smery navrhovaného
technického riešenia:
Demontáž nadzemného VN vedenia, dl. trasy: 1985m
Montáž VN nadzemného vedenia, dl. trasy: 870 m
Montáž VN podzemného vedenia, dl. trasy: 1390 m
• V celkovej situácií stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných
elektroenergetických zariadení. (453/2000)
• V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť jestvujúce podzemné siete a zariadenia
technického vybavenia. (453/2000)
• Podľa štandardov projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre SSE-D, žiadame
doložiť vyplnenú tabuľku pozemkov dotknutých stavbou vrátane pozemkov dotknutých
ochranným pásmom stavby.
• Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách
o zriadení vecného bremena.
• Žiadame, aby v žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v samotnom právoplatnom
stavebnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
• SSE-D neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala
vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov do
kolaudácie. (50/1976 Zb.)
• Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade 5 Katalógom prvkov
a funkčných celkov SSE-D, ktorý je prístupný na stránkach www.sse-d.sk.
*Obec Špania Dolina, vyjadrenie zn. OcÚ 184/2016, zo dňa 20.12.2016 v znení: Obec Špania Dolina
v zastúpení starostkou Mgr. Martinou Wilhelmerovou súhlasí s predloženým zámerom rekonštrukcia
existujúceho VN vedenia 9614 - Špania Dolina – Rek. VNV č. 307 za 307/uv51 s tým, že stavebnému
úradu budú predložené potrebné dokumenty k žiadosti v súlade so stavebným zákonom.
*Mesto Banská Bystrica, vyjadrenie č. PS ESM 155492/16-33678/15,164362/15-449/15, zo dňa
27.10.2017 v znení: V súvislostí so žiadosťou o vyjadrenie vlastníka pozemkov k pripravovanej
stavbe: „DUR Realizácia optických sietí SD~1, obec Spania Dolina“, Vám oznamujeme: Mesto
Banská Bystrica, ako vlastník pozemkov v súlade s priloženou overenou situáciou v rámci líniovej
stavby v zmysle § 66 zák. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov súhlasí so záberom časti citovaných pozemkov o výmere 2384 mi za účelom vybudovania
optickej siete v rámci predmetnej stavby. Pri realizácii je potrebné rešpektovať všetky dotknutá IS v
súbehu, resp. križovaní, pri dodržaní ich odstupových vzdialenosti, resp. krytia. Pri výkone prác
žiadame dodržať všetky povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o elektronických komunikáciách,
stavebného zákona, ako aj stanovísk dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.
Tento súhlas sa vydáva pre účely ďalšieho povoľovacieho konania Stavebného úradu a nenahrádza
vydávanie iných vyjadrení alebo súhlasov, požadované podľa osobitných predpisov.
Námietky a pripomienky účastníkov konania: v stavebnom konaní neboli vznesené
Odôvodnenie:
Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení na základe
písomného splnomocnenia ProEl-Slovakia, s.r.o. Ambra Pietra 10645/17, 03601Martin, podali dňa
16.05.2018 na Obecný úrad Špania Dolina, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „9614 Špania
Dolina-rek. VNV č. 307 ZA 307/UI/51“, ktorá je líniovou stavbu umiestnenou v k.ú. Uľanka,
Špania Dolina.
Dňom podania žiadosti začalo konanie, ktoré je vzhľadom na veľký počet účastníkov konania súčasne
oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány sa upovedomia jednotlivo.
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Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska, stavebný úrad upustil od miestneho
zisťovania a od ústneho pojednávania.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. OcÚ ŠD 65/2017-Boč., ev.č.: 4/2017, zo dňa
13.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2017.
Podľa §61 stavebného zákona, stavebný úrad oznámil oznámením č. OcÚ ŠD 56/2018, ev.č.: 5/2018,
zo dňa 4.6.2018 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania.
Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť v súlade § 61 ods. 2, 6 stavebného
zákona najneskoršie do siedmych pracovných dní od doručenia oznámenia.
Dotknuté orgány štátnej správy v zmysle § 61 ods. 6, stavebného zákona mohli oznámiť svoje
stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Dotknuté
orgány a účastníci konania boli upozornení, že na neskôr podané námietky alebo pripomienky sa v
súlade § 61, ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne. Zároveň stavebný úrad upozornil,
že ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca originál
písomnej plnej moci toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. Stavebný úrad, tiež upozornil
účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní, v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad
upozornil podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány, že ak niektorý z dotknutých orgánov
potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak
dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,
podľa § 61 ods.6 stavebného zákona, sa predpokladá, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Stavebný úrad posúdil žiadosť v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona a preskúmal najmä
či:
- navrhovaná stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou - spracovaným a schváleným
územným plánom Mesta Banská Bystrica ;
- dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám
na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi;
- či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie;
- či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, resp. ak stavbu bude
uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby
stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou.
Stavebný úrad zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad.
Stavebný úrad zistil, že žiadosť o stavebné povolenie spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa § 58
stavebného zákona a uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavebníci splnenie požiadaviek vyplývajúcich z ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., stavebnému
úradu preukázali kladnými stanoviskami dotknutých orgánov spolu pôsobiacich v konaní.
Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich
vyplývajúce boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby.
Podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania boli zahrnuté v plnom rozsahu do stavebného
povolenia jeho výrokovej časti.
Účastníci konania si v konaní neuplatnili žiadne pripomienky, námietky, návrhy, podmienky.
Dokumentácia stavby predložená v konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
v rozsahu, ktorý nebráni vydaniu stavebného povolenia.
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Stavebný úrad určil podmienky pre užívanie stavby na podklade príslušných ustanovení vyhlášky
MŽP SR číslo 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Na základe hore uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
U p o z o r n e n i e:
Toto stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad
v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
V zmysle § 70 stavebného zákona toto stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti
platí aj pre právnych nástupcov konania.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený dňa 09.05.2018 v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení zákona č. 286/2012 Z.z., položka 60 g) sadzobníka, správny poplatok
vo výške 100,00 € v hotovosti do pokladne Obecného úradu Špania Dolina.
P o u č e n i e:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.
Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. (Obecný úrad 974 01 Špania
Dolina 132)
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona
č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok."

Mgr. Martina Wilhelmerová
Starostka obce

Toto rozhodnutie-stavebné povolenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26,
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej iba
správny poriadok v súčinnosti s ustanovením § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný
zákon).
V zmysle ustanovenia § 26, ods. 2 správneho poriadku a ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného
zákona musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská
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Bystrica a obce Špania Dolina.
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku a ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného
zákona je dňom doručenia posledný deň 15-dňovej lehoty stanovenej na vyvesenie tohto
rozhodnutia. Toto rozhodnutie-stavebné povolenie je súčasne zverejnené na webovej stránke
mesta Banská Bystrica-www.banskabystrica.sk. a obce Špania Dolina, www.spania dolina.sk.

Vyvesené: ........................

Zvesené: ............................

...................................................
pečiatka podpis

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Stavebníkovi a dotknutým orgánom a organizáciám sa rozhodnutie zasiela na vedomie
nasledovne:
1. ProEI-Slovakia, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 03601 Martin + projektant Ing. Martin Mišík
2. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP OP a K, Nám Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská
Bystrica
5. Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
Nám.Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
6. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
7. Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor krízového riadenia, Nám.Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici č.1, 975 56 Banská
Bystrica
9. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. OR Hasičského a ZZ, Komenského 27, 974 01Banská Bystrica
11. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
13. MV SR CP BB-OTS, ul.9.mája 1, 984 86 Banská Bystrica
14. Správca PTZ Orange Slovensko a.s. Michlovský s.r.o. UC2- údržbové centrum Banská Bystrica,
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
15. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Prevádzkáreň, Kyjevské nám. 6, 974 01 Banská Bystrica
16. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, TD, Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
17. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. - Eisteinova č.24, 851 01 Bratislava
18. Energotel, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 00 Žilina
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