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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí územného konania a upustenie od ústneho

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný stavebný úrad
podľa ustanovenia § 117b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 4 zákona
Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 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
oznamuje
podľa § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z. z.
o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre
motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
0 katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 669/2007 Z. z.“) začatie územného konania o umiestnení stavby „R1 Banská Bystrica,
Kremnička - dobudovanie križovatky“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Radvaň
a Kremnička.
Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta
14, 841 04 Bratislava, podal dňa 28.02.2019 na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby
a bytovej politiky návrh, ktorý následne dňa 16.04.2019 doplnil, na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby:
„R1 Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky“
v rozsahu stavebných objektov:
001 Demolácie - areál AUTOBAZÁRU
010 Úprava plôch pre pomocné stavebné dvory
031 Vegetačné úpravy - cesta 1/69
032 Vegetačné úpravy - križovatka
033 Vegetačné úpravy - MK
101 Preložka cesty 1/69
102 Dobudovanie MÚK Kremnička - vpravo
103 Dobudovanie MÚK Kremnička - vľavo
104 Preložky MK
105 Zrušenie prepojenia R1 - 1/69
201 Predĺženie priepustu na MK
202 Predĺženie mosta na R1 nad bezmenným potokom
203 Podchytenie mostných kužeľov
251 Protihlukové steny na R1
301 Oplotenie R1
302 Oplotenie MK
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501 Preložka kanalizácie DN 300 v km 158,108 R1
502 Ochrana verejnej kanalizácie
551 Ochrana Pohronského skupinového vodovodu
552 Ochrana verených vodovodov
601 Rekonštrukcia prípojky VN k ČSPH Slovnaft
602 Bloková trafostanica TS/490
603 Demontáž prípojky do areálu AUTOBAZÁRU
621 Verejné osvetlenie - vpravo
622 Verejné osvetlenie - vľavo
631 Preložka trolejového vedenia
651 Preložka optických vedení Orange Slovensko a. s.
652 Preložka vedení telekomunikačných vedení Slovák Telekom a. s.
701 Preložka STL plynovodu pri ceste 1/69
na pozemkoch v katastrálnom území: Radvaň a Kremnička
pare. č.: neuvádza sa (vyplýva z ust § 2 ods. 3 zákona Č. 129/1996 Z. z. o niektorých
opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení
niektorých predpisov)
Popis predmetu konania
Existujúce usporiadanie dotknutých križovatiek v km 158,366 61 (prepojenie rýchlostnej cesty
R1 a súbežných obslužných komunikácií) ako aj odbočenie z R1 na cestu 1/69 v km 157,000 nie
sú v súlade s požiadavkami príslušných technických a právnych noriem. Výjazdy v km cca
158,500 v smere na Zvolen z R1 na súbežnú komunikáciu, ako aj v km cca 158,610 v smere na
Banská Bystricu do mestskej časti Radvaň sú v súčasnosti navrhnuté na zrušenie.
Z uvedeného dôvodu vyplynula potreba dobudovania križovatky Kremnička z hľadiska zlepšenia
dostupnosti mestských častí a komplexného doriešenia napojenia mesta so zreteľom na
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v súlade splatnými právnymi a technickými
predpismi.
Návrh dobudovania križovatky Kremnička spočíva v prebudovaní jestvujúcej mimoúrovňovej
križovatky so zabezpečením obojstranného napojenia cesty L triedy 1/69 na rýchlostnú cestu R1
a v zabezpečení komplexného napojenia mesta a zruší odbočenie z rýchlostnej cesty R1 v km
157,000 na cestu 1/69 v smere od Zvolena.
Technické riešenie spočíva vo vybudovaní okružnej križovatky na ceste 1/69 pred existujúcim
mostným objektom nad rýchlostnou cestou R1 vpravo od Rl, do ktorej bude zapojená cesta 1/69
obojsmerne, existujúce pripojenie z mosta na cestu 1/69 a novobudované odboČovací a pripájací
pruh na rýchlostnú cestu Rl. V rámci križovatky sa upraví priestor pod existujúcim mostným
objektom odstránením zemného kužeľa a spevnením zemného telesa s ohľadom na nové šírkové
usporiadanie.
Technické riešenie ľavej strany spočíva vo vybudovaní okružnej križovatky na miestnej
komunikácií pred existujúcim mostným objektom nad rýchlostnou cestou Rl vľavo od Rl. Do
okružnej križovatky bude zapojená miestna komunikácia vedúca na mostný objekt, časť
plánovanej preložky cesty III/066024 ako výhľadového obchvatu miestnej Časti Kremnička,
slúžiaca aj ako prístup do areálu Caterpilar ako aj preložka súbežnej obslužnej komunikácie
v smere na Zvolen. Do okružnej križovatky bude obojsmernou smerovo rozdelenou vetvou
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napojená aj rýchlostná cesta Rl. V rámci ľavej strany križovatky sa obnoví odbočovací pruh
z rýchlostnej cesty Rl na časť zaslepenej súbežnej obslužnej komunikácie, slúžiaci ako prístup
k čerpacej stanici pohonných hmôt (ďalej ako „ČSPHM“) Slovnaft a napojenie na vetvu
k okružnej križovatke. Núdzový výjazd z Dopravného podniku mesta Banská Bystrica sa
zachová. Súbežná obslužná komunikácia sa preloží poza ČSPHM Slovnaft a napojí sa do
okružnej križovatky a rozšíri sa rámový priepust.
V rámci dobudovania križovatky Kremnička sa zrealizujú protihlukové steny pozdĺž vetvy od
okružnej križovatky a v napojení pozdĺž rýchlostnej cesty Rl po km 157,422 v smere na Zvolen
v celkovej dĺžke 985 m. V nadväznosti na protihlukové steny sa zruší odbočenie do areálu firmy
Euromotor a rozšíri sa mostný objekt na Rl.
Pri dobudovaní križovatky je potrebné zrealizovať prekládky a ochranu inžinierskych sietívodovody, kanalizácie, plynovodu, slaboprúdových a silnoprúdových vedení a verejného
osvetlenia.
Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa stavebný úrad od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z, svoje
námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť v lehote 7 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia. Stavebný úrad nebude v zmysle § 3 ods. 4 zákona
č. 669/2007 Z. z. prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na
námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť
uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo
boli podané po stanovenej lehote.
Ak niektorý z dotknutých orgánov 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 navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, splnomocnený zástupca sa musí
preukázať písomným splnomocnením.
Do podkladov na vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica,
odbore výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica v úradných hodinách
v pondelok až piatok od 8,00 hod do 14,00 hod. (č. dv. 528, tel. č, 048/4306 375)
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky upozorňuje účastníkov
konania, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.
Príloha pre Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Fotokópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rl Banská
Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky“ podaný navrhovateľom Národná diaľničná
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spoločnosť, a. s., IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta č. 14, 841 04 Bratislava,
zo dňa 27.02.2019 pod č. 5069/97834/30601/2019/Ku (bez príloh)
Fotokópia písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania pripomienok určených
v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 8626/2018-1.7/zl-R v zmysle § 140c ods. 2
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov
Dokumentácia pre územné rozhodnutie (po posúdení požadujeme vrátiť)
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Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou vyhláškou
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby
a bytovej politiky a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Banská
Bystrica http://www.minv.sk7?informacie-oddelenia-vvstavbv-a-byt-politikvBB.
Zároveň Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky žiada mesto Banská
Bystrica, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnú verejnú vyhlášku zverejnilo
na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na jeho webovom sídle. Po uplynutí 15 dňovej lehoty
určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Banská Bystrica,
odbor výstavby a bytovej politiky s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Vyvesené dňa-

6

-

.

máj

2019

Zvesené dňa:

Dátum vyvesenia

.T.......... .............. ..........'„"■'podpis

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa
1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. Národná diaľničná spoločnosť a. s., Investičný odbor Banská Bystrica, Skuteckého 32,
974 01 Banská Bystrica
3. Matúš Pobori, Slnečné stráne 14410/11, 974 04 Banská Bystrica
4. Peter Bohúň, Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica
5. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
6. Mgr. Tomáš Janco, Americká 3, 831 02 Bratislava
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7. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou
8. Zainteresovaná verejnosť podľa ust, § 24 - § 27 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
9. Mesto Banská Bystrica, primátor mesta, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
10. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
11. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií, Nám.
SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
12. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
14. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
15. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
16. Obvodný banský úrad, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
17. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica
18. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Nám, Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
19. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
20. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica - ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO,
21. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám, Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
22. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 75
Bratislava
23. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, krajský dopravný inšpektorát, ul, 9. mája č. 1,
974 01 Banská Bystrica
24. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Oddelenie telekomunikačných služieb,
ul. 9. mája Č. 1, 974 01 Banská Bystrica
25. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Okružná 19, 974 04
Banská Bystrica
26. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie
oblastného hygienika Zvolen, M, R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1,975 56 Banská Bystrica
28. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Tr. SNP 75, 974 01
Banská Bystrica
29. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komenského 27, 974 01 Banská
Bystrica
30. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
31. Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 01 Banská
Bystrica
32. Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
33. Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s,, Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
34. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica
35. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a, s., závod 01, Partizánska cesta 73,
974 01 Banská Bystrica
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36. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica
37. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri RajČianke 2927/8, 010 47 Žilina
38. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
39. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
40. Lesy SR, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
41. Slovák Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
42. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
43. Michlovský, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

44. 02 Slovakia, s, r, o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
45. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
46. MsÚ Banská Bystrica, oddelenie údržby mestských komunikácií a inžinierskych sietí, ČSA
26, 974 01 banská Bystrica
47. MsÚ Banská Bystrica, oddelenie dopravných stavieb, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
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