
Obec Horné Hámre 
Horné Hámre 45  

966 71 Horné Hámre   

36/2017 ÚR – 02/2017                                                                                  V  Žarnovici  dňa: 17.03.2017  

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Obec Horné Hámre zastúpená starostom obce ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zák. č. 

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

len stavebný zákon) vo veci návrhu navrhovateľa: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. Igor Tršo - 

TRIGEA,  Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, v zastúpení Ing. Igor Tršo, splnomocnený na zastupovanie 

v územnom a stavebnom konaní, zo dňa 20.01.2017 na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „ 8782 

Horné Hámre – rek. NN vedenia osady Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci“ v rozsahu stavebných objektov IO 

01 Rekonštrukcia NN siete, v katastrálnom území Horné Hámre a Žarnovica,  na pozemkoch C-KN podľa 

projektovej dokumentácie a listov vlastníctva, a na pozemkoch podľa E-KN podľa projektovej dokumentácie 

a listov vlastníctva, katastrálne územie Horné Hámre a Žarnovica, na ktorých sa stavba umiestňuje, susedných 

pozemkov a susedných stavieb, vykonal konanie, ktorého účastníkmi sú: navrhovateľ: Stredoslovenská energetika 

– Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, splnomocnený zástupca: Ing. Igor Tršo - TRIGEA,  

Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, v zastúpení Ing. Igor Tršo, starosta obce Horné Hámre, 966 71 Horné 

Hámre, Mesto Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81  Žarnovica, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen, Lesy SR, š.p. Banská 

Bystrica, Odštepný závod Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica, Okresný úrad Žiar nad Hronom, 

pozemkový a lesný odbor, Námestie  Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom,  Okresný úrad Žiar nad 

Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Kamil Oslanec, Solná 759/7, 972 13 Nitrianske Pravno, 

Marián Oslanec, Horné Hámre 57, 966 71 Horné Hámre, ostatní účastníci verejnou vyhláškou, posúdil návrh 

podľa ust. §-u 37 a §-u 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyjadrenia 

účastníkov konania a na podklade tohto posúdenia  vydáva  podľa ust. §-u 39 a §-u 39a ods. 1 a ods. 2 stavebného 

zákona v súlade s ust. §-u 4 vyhl. Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona toto 

 

 

r o z h o d n u t i e 

      o  umiestnení  líniovej stavby 

 

 
na stavbu: „ 8782 Horné Hámre – rek. NN vedenia osady Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci“ v katastrálnom 

území Horné Hámre a Žarnovica, v rozsahu stavebných objektov: IO 01 Rekonštrukcia NN siete, navrhovateľa: 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, 

v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. Igor Tršo - TRIGEA,  Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, 

v zastúpení Ing. Igor Tršo, splnomocnený na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, 

 

 

sa    u m i e s t ň u j e 
 

 

v katastrálnom území Horné Hámre a Žarnovica, na pozemkoch pozemkoch C-KN podľa projektovej 

dokumentácie a listov vlastníctva, a na pozemkoch podľa E-KN podľa projektovej dokumentácie a listov 

vlastníctva, katastrálne územie Horné Hámre a Žarnovica, na ktorých sa stavba umiestňuje. 
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Technický popis stavby:  

 

Projektová dokumentácia „8782 Horné Hámre – rek. NN vedenia osady Pukovci, Vodnákovci, 

Švarcovci“ rieši rekonštrukciu existujúcej el. siete NN  v katastrálnom území Horné Hámre a Žarnovica, ktorej 

prevádzkovateľom je SSE-D a.s., v dôsledku zlého technického stavu podperných bodov.   

IO 01 Rekonštrukcia NN siete - v  úsekoch podľa PD : existujúce úseky A-B, B-C, C-D, E-F, F-G, G-H, 

H-E a v navrhovanom úseku D-E. 

Existujúce vzdušné vedenie 4x35 AlFe rozvodov NN v dĺžke cca 1458m  v úsekoch A-B, B-C, C-D, D-E, 

E-F, F-G, G-H bude demontované spolu s drevenými podpernými bodmi, a nahradené  novými železobetónovými 

podpernými bodmi 10,5/6kN, 10,5/15kN, 10,5/20kN podľa úsekov a izolovaným závesným káblom Retilens 

3x50+54,6mm2, izolovaným závesným káblom Retilens 3x95+70mm2 a izolovaným závesným káblom Retilens 

3x95+70+16mm2 podľa úsekov uvedených v projektovej dokumentácii.  

 

Časť trasy v úseku H-E bude vedená pod VN v dĺžke cca 360 m Retilens 3x95+70mm2.  

 

Nový úsek D-E v dĺžke cca 266 m bude tvorený novými železobetónovými podpernými bodmi 10,5/6kN, 

10,5/15kN a izolovaným závesným káblom Retilens 3x95+70mm2. 

 

V rekonštruovanej trase sa zdemontujú a znovu namontujú existujúce prípojky. 

 
I. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

 Stavba: „ 8782 Horné Hámre – rek. NN vedenia osady Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci“ 

v katastrálnom území Horné Hámre a Žarnovica, v rozsahu stavebných objektov: IO 01 Rekonštrukcia NN siete, 

v katastrálnom území Horné Hámre a Žarnovica, na pozemkoch pozemkoch C-KN podľa projektovej 

dokumentácie a listov vlastníctva, a na pozemkoch podľa E-KN podľa projektovej dokumentácie a listov 

vlastníctva, katastrálne územie Horné Hámre a Žarnovica, na ktorých sa stavba umiestňuje a to tak, ako je 

zakreslené vo výkrese: č. 04/06 „Celková situácia stavby – montáž“,  ktorý tvorí neodeliteľnú súčasť 

spisového materiálu tohto rozhodnutia. 
 

II. Pre projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

 

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné vypracovať v súlade so schválenou 

dokumentáciou pre územné rozhodnutie, do ktorej budú zapracované podmienky dané týmto územným 

rozhodnutím. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Ing. Igor Tršo - TRIGEA,  Svitavská 

532/2, 965 01 Žiar nad Hronom v termíne 03/2015, zodpovedný projektant: Ing. Radovan Holod – autorizovaný 

stavebný inžinier, reg. č. 4663*Z*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby.  

 

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie môže vypracovať osoba s príslušným odborným 

vzdelaním a musí byť vypracovaná v súlade s ust. § 43, § 43a ods. 3 písm. i), § 43d, 43e a 47 a 48 zákona č. 

237/2000 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení jeho neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež v súlade 

s ust. § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona.  

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť predložená k odsúhlaseniu a vyjadreniu 

správcom technických sietí, dotknutým orgánom, ako aj účastníkom konania. 

 

III. Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto ďalšie podmienky tak, ako to vyplýva z vyjadrení 

a záväzných stanovísk dotknutých orgánov, resp. účastníkov konania: 

 

1. Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s: vyjadrenie k projektovej dokumentácii  pre územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 25.11.2016, 

2. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava: vyjadrenie k projektovej dokumentácii 

neplynárenskej stavby pre územné a stavebné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných 

a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod číslom: TD/319/Zv/Ba/2016 zo dňa 03.03.2016, 

3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava: vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení 

a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti od Slovak Telekom, a.s. pod 

číslom: 6611700459 zo dňa 10.01.2017, 
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4. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava: vyjadrenie o existencii podzemných 

telekomunikačných zariadení, pod číslom: BB-0940/2016 zo dňa 10.05.2016,  

5. Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 

Bystrica: vyjadrenie k dokumentácii pre účely územného a stavebného konania a existencii sietí, pod 

číslom: RK/4563/2016 TPO/523/2016 zo dňa 25.04.2016, 

6. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen: vyjadrenie  

k územnému konaniu, pod číslom: SPFZ/2016/081992 zo dňa 22.08.2016 

7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica, vyjadrenie k projektovej dokumentácii, pod číslom: OU-ZH-PLO-2016/006704 zo dňa 

24.05.2016, 

8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie  Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar 

nad Hronom, vyjadrenie pod číslom: OU-ZH-PLO-2016/006942 zo dňa 25.05.2016 

9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie  Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar 

nad Hronom, záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia pod číslom: OU-ZH-PLO-

2016/008857 zo dňa 09.08.2016 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom:  

stanovisko pre účely územného a stavebného konania pod číslom: ORHZ-ZH1-342/2016 zo dňa 

03.05.2016, 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom: záväzné 

stanovisko pod číslom: H/2016/00784-2 zo dňa 04.05.2016, 

12. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán  štátnej vodnej správy , Bystrická 

53, 966 81 Žarnovica: vyjadrenie podľa § 28 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pod číslom: OU-ZC-OSZP-2016/000758 

V72/2016 zo dňa 28.05.2016, 

13. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva , Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pod číslom: OU-

ZC-OSZP-2016/000755 zo dňa 08.06.2016, 

14. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia pod číslom: OU-ZC-OSZP-2016/000756 zo dňa 05.05.2016, 

15. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, 

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, odpoveď pod číslom: OU-ZC-OSZP-2016/000757HE zo dňa 

25.05.2016, 

16. Obec Horné Hámre: stanovisko k realizácii stavby od zo dňa 09.05.2016, 

17. Mesto Žarnovica: stanovisko k vydaniu územného a stavebného povolenia pod číslom: 3692/2016 zo dňa 

10.05.2016 
 

Toto územné rozhodnutie v zmysle §-u 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie 

stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.  

Podľa ust. §-u 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov 

navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 
Navrhovateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36 442 151, v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. Igor Tršo - TRIGEA,  Svitavská 532/2, 965 

01 Žiar nad Hronom, v zastúpení Ing. Igor Tršo, na , splnomocnený na zastupovanie zastupovanie v územnom 

a stavebnom konaní, podal dňa 20.01.2017 na Obci Horné Hámre návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby: „ 8782 Horné Hámre – rek. NN vedenia osady Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci“ v rozsahu 

stavebných objektov IO 01 Rekonštrukcia NN siete., v katastrálnom území Horné Hámre a Žarnovica,  na 

pozemkoch C-KN podľa projektovej dokumentácie a listov vlastníctva, a na pozemkoch podľa E-KN podľa 

projektovej dokumentácie a listov vlastníctva, katastrálne územie Horné Hámre a Žarnovica, na ktorých sa stavba 

umiestňuje, susedných pozemkov a susedných stavieb.  

 

 



- 4 - 

 

Navrhovateľ k návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v priebehu konania predložil: 

 

 2 x projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, 

 Fotokópiu „Určenie stavebného úradu“ od: okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej 

politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, pod číslom OU-BB-VBP2-2016/017090-002-MX, zo 

dňa 11.05.2016 

 Fotokópiu „Určenie stavebného úradu“ od: okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej 

politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, pod číslom OU-BB-VBP2-2017/007672-002-MX, zo 

dňa 27.01.2017 

 Fotokópiu písomného splnomocnenia od Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina, zastúpenej Ing. Katarínou Ďurišovou, pre Ing. Igor Tršo - TRIGEA,  Svitavská 

532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, v zastúpení Ing. Igora Trša, na zastupovanie splnomocniteľa v územnom 

a stavebnom konaní pred stavebným úradom a ostatnými orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, 

ako aj v ďalších konaniach, ktoré súvisia s vydaním územných rozhodnutí a stavebných povolení pre 

stavebníka Stredoslovenskú energetiku – Distribúciu, a.s.,  na podanie a preberanie písomností vydaných 

v súvislosti s územnými a stavebnými konaniami, zo dňa 23.03.2015, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1492 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2387 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2411 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2556 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2409 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2833 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1938 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2327 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1940 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2768 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 859 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2482 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2933 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2829 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 347 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1939 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1437 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1944 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2734 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1138 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 3001 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2029 – pre obec Horné Hámre zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 3115 – čiastočný pre obec Žarnovica zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2537 – čiastočný pre obec Žarnovica zo dňa 20.01.2017, 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1678 – pre obec Žarnovica zo dňa 20.01.2017, 

 Kópiu katastrálnej mapy predmetného územia KÚ Horné Hámre zo dňa 18.01.2017 – 1xA4+1xA3, 

 Kópiu z mapy určeného operátu predmetného územia Horné Hámre zo dňa 18.01.2017 – 1xA4+1xA3, 

 Identifikácia parciel predmetného územia KÚ Horné Hámre zo dňa 19.01.2017 

 Kópiu katastrálnej mapy predmetného územia KÚ Žarnovica zo dňa 18.01.2017, 

 Kópiu z mapy určeného operátu predmetného územia KÚ Žarnovica zo dňa 18.01.2017, 

 Identifikácia parciel predmetného územia KÚ Žarnovica zo dňa 19.01.2017 

 Fotokópiu vyjadrenia k projektovej dokumentácii od Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s zo 

dňa 25.11.2016, 

 Fotokópiu vyjadrenia k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby pre územné a stavebné konanie 

k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod 

číslom: TD/319/Zv/Ba/2016 zo dňa 03.03.2016, 

 Fotokópiu vyjadrenia k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné 

podmienky ochrany sieti spoločnosti od Slovak Telekom, a.s. pod číslom: 6611700459 zo dňa 

10.01.2017, 

 Fotokópiu vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie od Energotel, a.s. pod 

číslom: ET/MM16/1332 zo dňa 13.12.2016, 
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 Fotokópiu mailu - vyjadrenia UPC Broadband Slovakia, s.r.o. v zastúpení Ing. Peter Saksa, Suptechnik 

Slovakia s.r.o. zo dňa 07.12.2016, 

 Fotokópiu vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení Orange Slovensko, a.s. pod 

číslom: BB-0940/2016 zo dňa 10.05.2016,  

 Fotokópiu vyjadrenia k dokumentácii pre účely územného a stavebného konania od Stredoslovenskej 

vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. pod číslom: RK/4563/2016 TPO/523/2016 zo dňa 25.04.2016, 

 Fotokópiu vyjadrenia od Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pracoviska 

Žarnovica, pod číslom: OU-ZH-PLO-2016/006704 zo dňa 25.05.2016, 

 Fotokópiu vyjadrenia od Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, Námestie 

Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, pod číslom: OU-ZH-PLO-2016/006942 zo dňa 25.05.2016 

 Fotokópiu vyjadrenia od Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, Námestie 

Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, pod číslom: OU-ZH-PLO-2016/008857 zo dňa 09.08.2016 

 Fotokópiu stanoviska pre účely územného a stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru pod číslom: ORHZ-ZH1-342/2016 zo dňa 03.05.2016, 

 Fotokópiu záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad 

Hronom pod číslom: H/2016/00784-2 zo dňa 04.05.2016, 

 Fotokópiu vyjadrenia Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu 

štátnej vodnej správy podľa § 28 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov pod číslom: OU-ZC-OSZP-2016/000758 V72/2016 zo dňa 

28.05.2016, 

 Fotokópiu vyjadrenie Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska 

štátnej správy odpadového hospodárstva pod číslom: OU-ZC-OSZP-2016/000755 zo dňa 08.06.2016, 

 Fotokópiu vyjadrenia Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu 

štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod číslom: OU-ZC-OSZP-2016/000756 zo dňa 05.05.2016, 

 Fotokópiu vyjadrenia Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu 

štátnej správy ochrany ovzdušia pod číslom: OU-ZC-OSZP-2016/000757HE zo dňa 25.05.2016, 

 Fotokópiu stanoviska k realizácii stavby od obce Horné Hámre zo dňa 09.05.2016, 

 Fotokópiu stanoviska od mesta Žarnovica  k vydaniu územného a stavebného povolenia pod číslom: 

3692/2016 zo dňa 10.05.2016 

 Fotokópiu stanoviska k projektovej dokumentácii na realizáciu stavby od Slovenského pozemkového 

fondu, Regionálny odbor, Námestie SNP 50, Zvolen pod číslom: SPFZ/2016/081992 zo dňa 22.08.2016, 

 Fotokópiu súhlasu s realizáciou stavby vlastníka dotknutej nehnuteľnosti: Pozemkové spoločenstvo 

Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre, 

 Fotokópiu súhlasu s realizáciou stavby vlastníka dotknutej nehnuteľnosti: Jozef Búry, Železničná 15, 966 

81 Žarnovica, 

 Fotokópiu súhlasu s realizáciou stavby vlastníka dotknutej nehnuteľnosti: Ján Truska, Mierová 828/6, 

966 81 Žarnovica, 

 Fotokópiu súhlasu s realizáciou stavby vlastníka dotknutej nehnuteľnosti: Vlasta Wollnerová, Pavlovská3 

831 03 Bratislava 

 Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 100,00 € zo dňa 01.02.2017. 

 

Obec Horné Hámre ako príslušný stavebný úrad na základe ust. §-u 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný 

zákon) v súlade s ustanovením §-u 36 ods. 1 stavebného zákona prípisom pod číslom: 36/2017 zo dňa 02.02.2017 

oznámil začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom 

a súčasne nariadil na deň 01.03.2017 o 9,30 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Horných Hámroch, 

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad účastníkov konania 

upozornil, že do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade 

a pri ústnom pojednávaní. Súčasne boli účastníci konania upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu 

môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť 

svoje stanoviská i dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, 

neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. Taktiež boli účastníci konania upozornení, že ak sa  niektorý z účastníkov konania 

nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc. 

 

Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu (podľa ust. §-u 139 ods. 3, písm. d/ stavebného zákona) 

a umiestnením stavby a jej následnou realizáciou môžu byť dotknuté práva, resp. oprávnené záujmy ďalších tohto 

času pre navrhovateľa  a stavebný úrad neznámych účastníkov konania,   stavebný  úrad  zároveň oznámil začatie  
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Na vedomie sa doručí:  

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

2. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Zvolen, Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen 

3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie  Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad 

Hronom 

4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 

7. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

8. Mesto Žarnovica, Spoločný stavebný úrad – odd. VIaŽP, Námestie  SNP č. 33, 966 81 Žarnovica 

 

Po právoplatnosti sa rozhodnutie doručí: 

9. Navrhovateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

10. Splnomocnený zástupca: Ing. Igor Tršo - TRIGEA,  Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, v zastúpení 

Ing. Igor Tršo 

11. Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

Ostatní účastníci  verejnou vyhláškou 
 

 

Toto  Územné rozhodnutie zo dňa 17.03.2017 pod číslom 36/2017 ÚR – 02/2017 stavby: „8782 

Horné Hámre – rek. NN vedenia osady Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci“ má povahu verejnej vyhlášky 

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov (líniová stavba) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.  

 

Toto územné rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou aj podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Zb. v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Milan Mokrý 

                starosta obce 
 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Milan Mokrý 

                starosta obce 
                                

Vyhlásené v obecnom rozhlase dňa:    

 

          
 

Telefón                                 Fax                                  E – mail                                             Internet                                     IČO                        

045/6812780                        045/6814734                   hhamre@stonline.sk                                                                                       00320641 
 

Vybavuje: Ing. arch. Ján Kôpka, č. tel.: 045/6830027, fax : 045/6812152, e – mail: jan.kopka@zarnovica.eu 

mailto:jan.kopka@zarnovica.eu


 


