OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA
Nám. SNP č. 13, 976 13 Slovenská Ľupča
Číslo spisu:

OUSL-S2022/00610-VKL-ozn.2

V Slovenskej Ľupči, dňa 08.09.2022

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania

s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník, Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 00313271,
podal na Obec Slovenská Ľupča, stavebný úrad, žiadosť o stavebné povolenie na stavebné objekty: SO 03
Verejné osvetlenie, SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 40 - 50, Banská Bystrica,
situované na Tatranskej ulici, parcela KN C č. 2495/1 (KN E č. 484/1) a KN C č. 2699/11 (KN E č. 484/1),
k.ú. Sásová. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Vyššie uvedené stavebné objekty boli súčasťou „Územného rozhodnutia č. MsÚ-2020/9842-03“, zo dňa
25.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2021, ktoré vydalo Mesto Brezno – stavebný úrad,
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, na stavbu „Parkovisko Tatranská č. 40 - 50, Banská
Bystrica“, ktorá bola súčasťou resp. jednou zo štyroch častí predloženého zámeru „Banská Bystrica –
Tatranská ulica - parkoviská“. Na predmetný zámer bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Banská
Bystrica, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974
05 Banská Bystrica, číslo: OU-BB-OSZP3-2019/026930-020, zo dňa 08.11.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 22.02.2020. V predmetnom rozhodnutí je okrem iného uvedené, že navrhovaná činnosť
„Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“ sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, vydal na žiadosť
určeného stavebného úradu, ako dotknutý orgán, podľa § 38 ods. 4 písm. c) zákona o EIA „Záväzné
stanovisko“, č. OU-BB-OSZP3-2022/027978-002, zo dňa 17.08.2022, k návrhu na začatie stavebného
konania, v ktorom je okrem iného uvedené:
„Stavebné objekty: SO 03 Verejné osvetlenie, SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 40 - 50,
Banská Bystrica, pre navrhovateľa Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 00313271 je v súlade so zákonom o EIA a s vydaným rozhodnutím Okresného úradu Banská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydané pod č. OU-BB-OSZP3-2019/026930-020, zo dňa
08.11.2019.“
Účastníci konania: Fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Obec Slovenská Ľupča, zastúpená Mgr. Rolandom Lamperom – starostom obce, ako príslušný určený
stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších noviel, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 18
ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov
oznamuje
dotknutým orgánom a známym účastníkom začatie stavebného konania na stavebné objekty: SO 03 Verejné
osvetlenie, SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 40 - 50, Banská Bystrica, situované na
Tatranskej ulici, parcela KN C č. 2495/1 (KN E č. 484/1) a KN C č. 2699/11 (KN E č. 484/1), k.ú. Sásová,
pre stavebníka Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
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V rozsahu:
SO 03 Verejné osvetlenie, podľa dokumentácii, ktorú vypracoval a autorizačne overil Ing. Branislav Oravec,
autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 2901*A*5-3, Technické, technologické a energetické vybavenie
stavieb, v rozsahu:
- Demontáž 3 ks existujúcich stožiarov aj so svietidlami a základmi a existujúceho rozvodu VO
z rozvádzača RVO21.
- Pre osvetlenie budúceho parkoviska „Tatranská č. 40 - 50, Banská Bystrica“ je navrhnutá
jednostranná osvetľovacia sústava. Osvetľovací bod bude tvoriť kužeľový oceľový prírubový stožiar
„ELV Produkt“ typ STK 76/80/3PK12,výšky 8m s jednoduchým výložníkom V1T-15-76. Na
výložník bude osadené LED svietidlo „LAMBERGA“ typ KIRA 36M C40-0950-L1. Stožiar bude
osadený – ukotvený o betónový základ.
- Pre osvetlenie budúcej príjazdovej a výjazdovej komunikácie pre parkovisko „Tatranská č. 40 - 50,
Banská Bystrica“, je navrhnuté jedno LED svietidlo „LAMBERGA“ typ KIRA 18M C40-0850-L1.
Osadené bude na oceľovom prírubovom stožiari „ELV Produkt“ typ STK 76/80/3PK12, výšky 7m.
Stožiar bude osadený – ukotvený o betónový základ.
- Na osvetlenie budúceho prechodu pre chodcov je navrhnuté LED svietidlo s asymetrickou krivkou
svietivosti „LAMBERGA“ typ KIRA 42L C57-0950-L7P, osadené na prírubovom stožiari „ELV
Produkt“ typ STK 114/60/3PK12-I, výšky 6m s výložníkom V1T-OP-30-114. Stožiar bude osadený
– ukotvený o betónový základ.
Verejné osvetlenie bude ovládané automaticky. Navrhované verejné osvetlenie bude napojené z nového
rozvádzača verejného osvetlenia RVO, káblom CYKY-J 5x10 mm2.
SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, podľa dokumentácii, ktorú vypracoval a autorizačne overil Ing.
Ľubomír Jurov, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 4639*A2, Komplexné architektonické a inžinierske
služby, v rozsahu:
- Medzi Tatranskou ulicou a navrhovaným parkoviskom „Tatranská č. 40 - 50, Banská Bystrica“,
v časti výjazdovej komunikácii sa nachádza teplovod vybudovaný bez-kanálovým potrubím vedením
ISOPLUS - pri realizácii prác v trase teplovodu budú zrealizované práce pri dodržaní montážneho
postupu ISOPLUS M2.4, predpokladaná dĺžka 8m.
Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska v súlade
s ustanovením § 61 ods.2 stavebného zákona
upúšťa
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak
k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods.
6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej
správy potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,
predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona, na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v
územnom pojednávaní sa neprihliada.
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V zmysle ust. § 64 ods. 1 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská
a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní boli zabezpečené pred začatím stavebného
konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade Slovenská Ľupča – určený stavebný úrad,
počas stránkových hodín.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

................................................
Mgr. Roland Lamper
starosta obce Slovenská Ľupča

Toto oznámenie 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 § 61
ods. 4 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 zák. č. 71/1967 zb. o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené
po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli Obce Slovenská Ľupča. V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2
správneho poriadku je dňom doručenia posledný deň 15-dňovej lehoty stanovenej na vyvesenie tohto
oznámenia.
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 zb. o správnom konaní je toto oznámenie súčasne
zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je dostupná na elektronickej stránke
mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk.

Vyvesené / Zvesené: .........................................................................
(Pečiatka a podpis organizácie, ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.)
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Doručí sa: Účastníkom konania - fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa oznámenie o začatí stavebného konania
doručuje verejnou vyhláškou.
Na vedomie:
1. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, oddelenie investičnej výstavby
2. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica,
- oddelenie životného prostredia,

- oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
- oddelenie dopravných stavieb
- oddelenie evidencie a správy majetku mesta
- oddelenie organizačné (zabezpečenie zverejnenia verejnej vyhlášky na elektronickej úradnej tabuli
mesta Banská Bystrica)
3. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica
- Oddelenie odpadového hospodárstva
- Oddelenie ochrany prírody a krajiny
- Orgán štátnej vodnej správy
4. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detaš. pracovisko Stred, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Odd. telekomunikačných služieb, Ul. 9. Mája
1, 974 86 Banská Bystrica
10. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
12. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica
15. Sitel s r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
16. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
17. O2 Networks, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
18. Spoje, s.r.o, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
19. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
20. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 851 05 Bratislava 5
22. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
23. Michlovský, s.r.o., UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská
Bystrica
24. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
25. STEFE Banská Bystrica a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
26. Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica
27. SWAN – Mobile, a.s., Borská 6, 941 04 Bratislava
28. IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
29. BBX, s.r.o., so sídlom Kpt. Otakara Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica
30. Eltodo SK, a.s. Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
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