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Obec Horné Hámre 
Horné Hámre 45 

966 71 Horné Hámre  

  

414/2020    ÚR – 04/2020                                                                                             V  Žarnovici  dňa: 26.11.2020   

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

 

Obec Horné Hámre zastúpené 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 distribučná, a. s., 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení splnomocneného zátupcu Design 

Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre, IČO: 45515255, v zastúpení konateľa Ing. 

Vladimíra Majsniara, zo dňa 21.10.2020 na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „13364 – 

Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV“ v rozsahu stavebných 

objektov: Zahustenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž UV, Prípojka VNK, v obci Horné Hámre, 

katastrálne územie Horné Hámre, na pozemkoch C-KN parc. č. 578/1, 808/1, 715/1, 2980, 2981/18, 

2981/19, 2982, 2987/8, 2987/13 a na pozemkoch podľa E-KN parc. č. 581/3, 774, 2083/2, na ktorých sa 

stavba umiestňuje, susedných pozemkov a susedných stavieb, vykonal konanie, ktorého účastníkmi sú: 

navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, splnomocnený 

zástupca: Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre, starosta obce Horné Hámre, 

Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre, Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SPP – 

distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, Krajský pamiatkový úrad 

Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica, 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, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom, Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, 

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný 

dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrásteka 123, 965 01 Žiar na d 

Hronom, Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. 

Chrásteka č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská 

cesta  94, 974 96 Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská 

Bystrica, 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 
 

 

rozhodnutie  o  umiestnení  líniovej stavby. 
 

 

Stavba: „13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž 

UV“ v rozsahu stavebných objektov: Zahustenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž UV, Prípojka VNK 
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navrhovateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151, v zastúpení splnomocneného zátupcu Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné 

Hámre, IČO: 45515255, v zastúpení konateľa Ing. Vladimíra Majsniara, splnomocnený na zastupovanie 

v územnom a stavebnom konaní, 

 

sa    u m i e s t ň u j e 
 

 

v obci Horné Hámre, katastrálne územie Horné Hámre, na pozemkoch C-KN parc. č. 578/1, 808/1, 715/1, 

2980, 2981/18, 2981/19, 2982, 2987/8, 2987/13 a na pozemkoch podľa E-KN parc. č. 581/3, 774, 2083/2, 

na ktorých sa stavba umiestňuje, susedných pozemkov a susedných stavieb a to tak, ako je zakreslené vo 

výkrese č. 101, Situácia – zmenšená na formát A3, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia. 
 

 

Technické riešenie: 

Úsek A/1.1. VN prípojka - Demontáž 

Napäťová sústava: 22 kV, 50 Hz 

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania. 

Jestvujúca odbočka zo vzdušného vedenia l.č.378 napája jestv. priehradovú trafostanicu 

378/ts/h.hamre_brod cez úsekový vypínač 378/uv/h.hamre_brod. Je navrhovaná demontáž tohto UV typu 

Dribo. 

 

Úsek A/1.2. VN prípojka - Montáž 

Napäťová sústava: 22 k V, 50 Hz 

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania. 

Na jestv. podpernom bode, po demontáži UV, bude osadený nový UV pre montáž do vedenia pre 

TS 378/ts/h.hamre_brod a UV pre zvislú montáž, pre napojenie navrhovanej VNK kábelovej prípojky. Z 

nového zvislého bezkomorového úsekového vypínača, ktorý sa namontuje na jestv. podperný bod 

vzdušného vedenia, sa vyvedie VNK zemný kábel o priereze 70 mm2, dl. 413 m, ktorý bude ukončený 

vo VN rozvádzači navrhovanej kioskovej koncovej trafostanice. Káble budú uložené vo výkope hĺbky 

120 cm, v pieskovom lôžku v chráničkách priemeru 160mm pod povrchom plánovaného chodníka. Po 

celej dĺžke výkopu bude položená výstražná PVC fólia. 

 

Úsek A/1.3. Kioskovej trafostanica 

Je navrhované osadenie koncovej kioskovej TS typu MRK 800 do 630 kVA s transformátorom 

S=250 kVA. NN rozvádzač bude navrhovaný na In = 1000A, s NN vývodmi istené listovými poistkovými 

odpínačmi 5x In =400A a 2x ln=160A. Požadujeme elektronický ampérmeter pripojený cez skúšobnú 

svorkovnicu. Umiestnenie, zapojenie a prevádzkovanie trafostanice je zrejmé z priložených situácií a 

jednopólovej schémy zapojenia. 

 

Úsek A/1.4. NNK kábelové rozvody 

Napäťová sústava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz - TN-C 

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania 

Z poistkových vývodov NN rozvádzača koncovej kioskovej TS je navrhovaná montáž 2x NN 

zemného kábla o priereze 240 mm2, dl. 200 m a 336 m, vyvedené v bodoch C, D, E, F, G, H, I, J do 

kábelových rozpojovacích istiacich skríň PRIS 3/7 v počte 8 ks. V bode K na jestvujúcom podpernom 

bode vzdušného vedenia NNS je navrhované osadenie vonkajšej istiacej skrine VRIS2. Káble budú 

uložené vo výkope hĺbky 80 cm, v pieskovom lôžku v chráničkách priemeru 110mm pod povrchom 

plánovaného chodníka. Po celej dĺžke výkopu bude položená výstražná PVC fólia. Trasa, zapojenie a 

prevádzkovanie NNK rozvodu je zrejmá z priložených situácií a jednopólovej schémy zapojenia. 

 

Úsek č.A/1.5. Optochránička 

V trase navrhovaného VNK a NNK do kábelovej ryhy sa položí optická chránička. 

 

I. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

Stavba:  „13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie  TS, Rozšírenie NNK a Montáž  
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UV“ v rozsahu stavebných objektov: Zahustenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž UV, Prípojka VNK, 

sa umiestni v obci Horné Hámre, katastrálne územie Horné Hámre, na pozemkoch C-KN parc. č. 578/1, 

808/1, 715/1, 2980, 2981/18, 2981/19, 2982, 2987/8, 2987/13 a na pozemkoch podľa E-KN parc. č. 581/3, 

774, 2083/2, na ktorých sa stavba umiestňuje, susedných pozemkov a susedných stavieb a to tak, ako je 

zakreslené vo výkrese č. 101, Situácia, ktorý tvorí neoddeliteľnú 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: Binó s.r.o., Jaseňová 

3223/34, 010 07 Žilina, zodpovedný projektant: Ing. Štefan Binó – autorizovaný stavebný inžinier, reg. 

č. 1704*A*2-3 Inžinierske stavby.  

 

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. Zmluva č. 01/2020 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim 

povinným z vecného bremena Obec Horné Hámre, Horné Hámre č.45, 966 71 Horné Hámre 

a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 

Horné Hámre, zo dňa 25.04.2020, 

2. Zmluva č. 02/2020 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim 

povinným z vecného bremena Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Hámre, Horné Hámre 

č.23, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., 

Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 13.03.2020, 

3. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava – Vyjadrenie o existencii trás podzemných 

telekomunikačných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spoločnosti 

Energotel a.s., zo dňa 03.08.2020, 

4. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – Vyjadrenie k existencii 

telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod číslom 6612009241, zo dňa 

06.04.2020, 

5. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - zápisnica o vytýčení podzemného 

telekomunikačného vedenia a zariadenia, zo dňa 11.05.2020, 

6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka 

č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom – stanovisko, pod číslomOU-ZH-OCDPK-2020/009761-002, 

zo dňa 27.08.2020, 

7. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

– odpoveď, pod č. 08533/2020/ODDCS-2 32257/2020, zo dňa 21.09.2020, 

8. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta  94, 974 96 Banská Bystrica – 

vyjadrenie pre územné a stavebné konanie pod č. BBRSC/05078/2020 BBRSC/05089/2020, zo 

dňa 18.09.2020, 

9. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii, pod č. SW13364, zo dňa 20.07.2020, 

10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie pod č. 

TD/NS/0792/2020/SI zo dňa 24.08.2020, 



4 

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

záväzné stanovisko pod č. L/2020/01063-3, zo dňa 08.09.2020, 

12. Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica – záväzné 

stanovisko pod č. OU-ZC-KR-2020/000305, zo dňa 18.08.2020, 

13. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany – Vyjadrenie pod č. BB-2499/2020, 

zo dňa 09.10.2020, 

14. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica – záväzné 

stanovisko pod č. KPUBB-2020/18314-2/73698/rus, zo dňa 16.09.2020, 

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

Žiar nad Hronom – Vyjadrenie pod č. OU-ZH-PLO1-2020/009841-002, zo dňa 20.08.2020, 

16. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát 

v Žiari nad Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom – 

záväzné stanovisko pod č. ORPZ-ZH-ODI-130-083/2020, zo dňa 17.09.2020, 

17. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica, orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001028-002, zo 

dňa 31.08.2020, 

18. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – záväzné stanovisko pod č. OU-ZC-

OSZP-2020/001025-002, zo dňa 26.08.2020, 

19. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – odpoveď pod č. OU-ZC-OSZP-

2020/001027-2, zo dňa 08.09.2020, 

20. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-

2020/001026, zo dňa 09.09.2020, 

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

stanovisko pod č. ORHZ-ZH2-2020/000255-002, zo dňa 04.09.2020, 

22. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 

974 98 Banská Bystrica – vyjadrenie pod č. CS SVP OZ BB 21/2020/99-39211, zo dňa 

19.11.2020. 
 

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 distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36442151, v zastúpení splnomocneného zátupcu Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné 

Hámre, IČO: 45515255, v zastúpení konateľa Ing. Vladimíra Majsniara, splnomocnený na zastupovanie 

v územnom a stavebnom konaní, podala dňa 21.10.2020 na Obci Horné Hámre, návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, 

Rozšírenie NNK a Montáž UV“ v rozsahu stavebných objektov: Zahustenie TS, Rozšírenie 

NNK, Montáž UV, Prípojka VNK, v obci Horné Hámre, katastrálne územie Horné Hámre, na 

pozemkoch C-KN parc. č. 578/1, 808/1, 715/1, 2980, 2981/18, 2981/19, 2982, 2987/8, 2987/13 a na 

pozemkoch podľa E-KN parc. č. 581/3, 774, 2083/2, na ktorých sa stavba umiestňuje, susedných 

pozemkov a susedných stavieb.  

 

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

• 2 x projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, 

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

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zastúpenej Ing. Josefom Nováčkom, riaditeľom divízie 

Energetické aktíva, zo dňa 24.04.2020, 
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• Výpis z listu vlastníctva č. 1294 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 25.11.2020, 

• Výpis z listu vlastníctva č. 1304 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 25.11.2020, 

• Výpis z listu vlastníctva č. 2411 – čiastočný pre obec Horné Hámre zo dňa 25.11.2020, 

• Výpis z listu vlastníctva č. 3069 – pre obec Horné Hámre zo dňa 25.11.2020, 

• Kópiu katastrálnej mapy predmetného územia KÚ Mesta Žarnovica zo dňa 25.11.2020 – 3x, 

• Zmluva č. 01/2020 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim 

povinným z vecného bremena Obec Horné Hámre, Horné Hámre č.45, 966 71 Horné Hámre 

a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., Horné Hámre č.99, 966 71 

Horné Hámre, zo dňa 25.04.2020 - Fotokópia, 

• Zmluva č. 02/2020 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi budúcim 

povinným z vecného bremena Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Hámre, Horné Hámre 

č.23, 966 71 Horné Hámre a budúcim oprávneným z vecného bremena Design. Project s.r.o., 

Horné Hámre č.99, 966 71 Horné Hámre, zo dňa 13.03.2020 - kópia, 

• Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava – Vyjadrenie o existencii trás podzemných 

telekomunikačných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spoločnosti 

Energotel a.s., zo dňa 03.08.2020 - kópia, 

• Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – Vyjadrenie k existencii 

telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod číslom 6612009241, zo dňa 

06.04.2020 – kópia, 

• Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - zápisnica o vytýčení podzemného 

telekomunikačného vedenia a zariadenia, zo dňa 11.05.2020 – kópia, 

• Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované 

pracovisko Stred – stanovisko, pod číslom ASMdpS-1-1066/2020, zo dňa 28.08.2020 – kópia, 

• Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka 

č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom – stanovisko, pod číslomOU-ZH-OCDPK-2020/009761-002, 

zo dňa 27.08.2020 – kópia, 

• Banskobystrický samosprávny kraj, odd. cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

– odpoveď, pod č. 08533/2020/ODDCS-2 32257/2020, zo dňa 21.09.2020 – kópia, 

• Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta  94, 974 96 Banská Bystrica – 

vyjadrenie pre územné a stavebné konanie pod č. BBRSC/05078/2020 BBRSC/05089/2020, zo 

dňa 18.09.2020 – kópia, 

• upc broadband, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava – zakreslenie sietí 

a vyjadrenie pod č. 216191475, zo dňa 29.07.2020 – kópia 

• Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii, pod č. SW13364, zo dňa 20.07.2020 – kópia, 

• SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie pod č. 

TD/NS/0792/2020/SI zo dňa 24.08.2020 – kópia, 

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

záväzné stanovisko pod č. L/2020/01063-3, zo dňa 08.09.2020 – kópia, 

• Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica – záväzné 

stanovisko pod č. OU-ZC-KR-2020/000305, zo dňa 18.08.2020 – kópia, 

• MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany – Vyjadrenie pod č. BB-2499/2020, 

zo dňa 09.10.2020 – kópia, 

• O2 Slovakia, s.r.o. – vyjadrenie  zo dňa 14.08.2020 – kópia, 

• Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica – záväzné 

stanovisko pod č. KPUBB-2020/18314-2/73698/rus, zo dňa 16.09.2020 – kópia, 

• Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. – vyjadrenie k projektu stavby pre 

účely   vydania   územného    rozhodnutia   a  stavebného   povolenia   pod   č.  RK/13819/2020  

ZC7/357/2020, zo dňa 19.08.2020 – kópia,  

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

Žiar nad Hronom – Vyjadrenie pod č. OU-ZH-PLO1-2020/009841-002, zo dňa 20.08.2020 – 

kópia, 

• Okresné  riaditeľstvo  policajného  zboru  v Žiari  nad  Hronom,  Okresný dopravný  inšpektorát  
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v Žiari nad Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom – 

záväzné stanovisko pod č. ORPZ-ZH-ODI-130-083/2020, zo dňa 17.09.2020 – kópia, 

• Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica, orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2020/001028-002, zo 

dňa 31.08.2020 – kópia, 

• Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – záväzné stanovisko pod č. OU-ZC-

OSZP-2020/001025-002, zo dňa 26.08.2020 – kópia, 

• Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – odpoveď pod č. OU-ZC-OSZP-

2020/001027-2, zo dňa 08.09.2020 – kópia, 

• Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 

Žarnovica, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-

2020/001026, zo dňa 09.09.2020 – kópia, 

• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom – 

stanovisko pod č. ORHZ-ZH2-2020/000255-002, zo dňa 04.09.2020 – kópia, 

• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 

974 98 Banská Bystrica – vyjadrenie pod č. CS SVP OZ BB 21/2020/99-39211, zo dňa 

19.11.2020 – kópia. 

• Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava – Odpis registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov pre Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, zo dňa 25.11.2020, 

• Príjmový pokladničný doklad č. 128/20, zo dňa 21.10.2020. 
 

 

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. 4 stavebného zákona prípisom pod číslom: 

414/2020 zo dňa 02.11.2020 oznámila začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariadil na deň 25.11.2020 o 9:00 hod. 

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, so stretnutím pozvaných 

obci Horné Hámre, katastrálne územie Horné Hámre, na pozemku CKN parc. č. 2980 (miestna 

komunikácia), pri parc. č. 715/1. 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 účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

plnomocenstvo od toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

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 územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle ust. 

§-u 36 ods. 4 stavebného zákona. 
 

Stavebný úrad posúdil predmetný návrh na umiestnenie stavby podľa ust. §-u 37 stavebného 

zákona, najmä jeho súlad so zámermi a cieľmi územného plánovania, jeho súlad s územno-plánovacou 

dokumentáciou, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu, hygienickými, protipožiarnymi 

podmienkami, dopravnými podmienkami a podmienkami ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá týmto hľadiskám, resp. že týmto hľadiskám neodporuje a ani 

životné prostredie neohrozuje. Stavebný úrad ďalej zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje ust. §-u 4 až 

ust. §-u 11 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
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technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Binó s.r.o., Jaseňová 3223/34, 010 07 

Žilina, zodpovedný projektant: Ing. Štefan Binó – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1704*A*2-3 

Inžinierske stavby. 
 

Stavebný úrad na základe predložených dokladov a výsledkov uskutočneného územného konania 

rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa ust. §-u 53 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní právo podať odvolanie. Podľa ust. §-u 54 zákona o správnom konaní odvolanie treba 

podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie 

vydal, t. j. na Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre. Po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     

 Ing. Milan Mokrý 

              starosta obce 
 

 

Príloha pre navrhovateľa a Obec Horné Hámre: Projektová dokumentácia pre vydanie územného 

rozhodnutia s grafickou prílohou, na ktorej je označený predmet územného rozhodnutia. 

 

Príloha pre účastníkov konania: Overený zmenšený Výkres č. 101, Situácia – zmenšený na formát A3 
 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

2. Splnomocnený zástupca: Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre 

3. Starosta obce Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre 

 

Na vedomie sa doručí: 

1. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

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

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 

Banská Bystrica 

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica 

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

Žarnovica 

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

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

8. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

9. Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad 

Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrásteka 123, 965 01 Žiar na d Hronom 

11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka č. 586/27, 

965 01 Žiar nad Hronom 

12. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta  94, 974 96 Banská Bystrica 

13. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
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Po právoplatnosti sa rozhodnutie doručí: 

1. Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

2. Splnomocnený zástupca: Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre, 

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

 

Ostatní účastníci  verejnou vyhláškou. 
 

 

Toto  Územné rozhodnutie zo dňa 26.11.2020 pod číslom 414/2020 ÚR–04/2020 stavby: „13364 

– Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV“ 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:                 ........................... 

 

 

 

Vyhlásené v obecnom rozhlase dňa:   ........................... 

     Ing. Milan Mokrý 

                  starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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
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