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Podľa rozdeľovníka 

 

                                                                                                                                                                    
         

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

             

 Dňa 08.06.2016 podala obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila, IČO: 00652113 v zastúpení 
starostom Jánom Pružinom návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Lutila – Lutilský 
potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ na pozemkoch parc. č. – líniová stavba v katastrálnom 
území Lutila, obec Lutila. 

 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

Protipovodňová úprava potoka Kopernica – v nezastavanom území obce zemnou hrádzou v dĺžke 
160m s priemernou výškou 1m; šírka koruny hrádze 2m; sklon svahu 1:1. Celková šírka hrádze nepresiahne 
4m. V miestach križovania hrádze s chodníkmi budú prístupové rampy. Medzi hrádzou a cestou III. tr. 
zostane zachovaná cestná priekopa. Voda z priekopy bude odvádzaná potrubím DN 300mm do 
navrhovaného odľahčovacieho koryta.  Odľahčovacie koryto bude v dĺžke 155m. S toho uzavreté koryto 
v dĺžke 30m bude tvorené bet. žľabom, ktorého hĺbka bude 1-1,5m, šírka 1m a sklon 1,00‰. V dĺžke 125m 
bude odvodňovací žľab vedený v otvorenom koryte so zatrávnenými svahmi v sklone 1:1~1:2. V tomto úseku 
bude šírka odvodňovacieho koryta v dne 0,6-1m a hĺbka 0,5-1m. Odľahčenie bude zaústené do Lutilského 
potoka tesne pod ústím potoka Kopernica. V zastavanom území bude protipovodňová ochrana zabezpečená 
bet.  múrmi s hrúbkou v päte 0,6m a v korune 0,4m so zošikmením na návodnej strane. Dĺžka 
pravobrežných múrikov bude 1045m a ľavobrežných 1145m. Koncový úsek pravobežného múrika bude 
napojený na úsek brehu, ktorý bude v dĺžke 60m navýšený 0,5m. V mieste križovania s cestou bude tok 
upravený prehĺbením dna o 10-20cm a dno bude upravené betónovými prahmi zapustenými do dna. V km 
1,5-1,8 budú brehy spevnené kamennou nahádzkou v rozsahu 1200m². V km 1,992 bude osadený záchytný 
objekt pre plávajúce predmety. 
Protipovodňová úprava Lutilského potoka – ľavý breh bude chránený zemnou hrádzou, ktorá bude 
nadväzovať na ochranné múriky potoka Kopernica.  Zemná hrádza bude v dĺžke 525m. Jej priemerná výška 
bude 1,5m, sklon svahov 1:2 a šírka koruny 2m. V miestach, kde bude päta hrádze nadväzovať na breh 
potoka bude spevnenie kamennou nahádzkou opretou o kamennú pätku 0,8x0,8m. V mieste ústia 
Kopernického potoka bude v dĺžke 75m odstránený nános z dna potoka. 
Úprava rozdeľovacieho objektu na Slaskom potoku bude vyhotovením betónového sklzu, nad ktorým bude 
vybudovaný odber bet. potrubím DN 800 mm v dĺžke 5m. Potrubie bude vedené popod prístupovú 
komunikáciu, za ktorou bude vyústené do koryta a ním do potoka Kopernica.  Na vtoku do potrubia bude 
vybudovaný zvýšený bet. múr. Na výtoku z potrubia budú osadené drážky z oceľových U profilov.  

 Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 117 a 119 ods.3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným stavebným 
úradom, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 
o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom 
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Vec:  

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie 

ústneho pojednávania. 
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konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním  
 

na deň  08.júla 2016 (piatok) o 9.00  hod.  
so stretnutím na obecnom úrade v Lutile. 

 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Žiar nad Hronom, odbor 

územného plánovania a stavebného poriadku (v budove Okresného úradu Žiari nad Hronom,  Nám. Matice 

slovenskej č. 8, VI. poschodie, číslo dverí 90) v úradných hodinách -  pondelok a streda  v čase od 7,30 do 

15,30 hod. a na ústnom pojednávaní. 

V súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona môžu účastníci konania svoje námietky a pripomienky 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej 
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak  niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý 
orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou 
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

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. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca sa musí preukázať  písomným 
plnomocenstvom. 

 

 

 

 

 

 

 
        Mgr. Peter Antal 
        primátor 
 
 

 
Toto oznámenie je v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona v súčinnosti 

s ustanovením § 26 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(správny poriadok) doručované verejnou vyhláškou. 

 
Na základe ustanovenia § 26 ods.2 správneho poriadku sú obec Lutila a mesto Žiar nad Hronom 

povinní toto oznámenie: 
- vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní (posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia) 
- vyvesenie zverejniť spôsobom v mieste obvyklým napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, prípadne 

v miestnej tlači a na internete 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: .............................................                            Zvesené dňa:................................................ 
 
 
 
 
 
        ............................................... 
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           podpis oprávnenej osoby 
               odtlačok pečiatky 
Doručí sa: 
1. Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila 
2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská 

Bystrica 
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 

974 98 Banská Bystrica 
4. Ministerstvo obrany SR, Agentúra  správy  majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,                   

974 31 Banská Bystrica 
5. Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ.Štúra 1,                       

812 35 Bratislava  
6. MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, Ul. 9. mája 1,         

974 86 Banská Bystrica 
7. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica 
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, ŠSOPaK, 

PVŽP 
9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
10. Okresný úrad  Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia 
11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor 
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom 
13. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom 
14. Obvodný banský úrad B. Bystrica, Ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica 
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom, Ul. Cyrila a Metoda 357/23,  

965 01 Žiar nad Hronom  
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
17. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
18. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska 
19. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
20. Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina 
21. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., SNP 125, Žiar nad Hronom 
22. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
23. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
24. Slovenský pozemkový fond, Búdková č.36, 817 15  Bratislava  
25. Mesto Žiar nad Hronom - tu 
26. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 
 


