
 
                              

                                     OBEC SOKOLOVCE  
Spoločný úrad samosprávy so sídlom   -  J. Záborského 40, 921  01  P i e š ť a n y   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výst. 17/2020-He/OZK                            v Piešťanoch  dňa 02.03.2020                          

 

Vybavuje:  Heribanová, tel. 033/77 301 38  

 

Oznámenie o začatí stavebného konania  podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení 

neskorších zmien a doplnkov verejnou vyhláškou a upustenie od  ústneho 

konania 
 

      Navrhovateľ -  Západoslovenská distribučná , a.s.,  Čulenova 6, Bratislava  - IČO 

36361518   podal na  stavebný úrad dňa 06.02.2020 doplnený dňa 26.02.2020 žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia  na stavbu: „TA_ Sokolovce – VNK, TS, NNK 

/L13.0302.18.0006/ “  na pozemkoch  v k.ú. Sokolovce. Uvedeným dňom bolo začaté 

stavebné konanie.       

 

Účel  stavby :   

Na ulici Školská je stará  transformačná stanica, prívod vzdušným vedením. Na vedení 

a transformačnej stanici prichádza k výpadkom, poruchám, zariadenia sú za hranicou 

dožitia. Najvhodnejšie je zakabelizovanie vedenia VN, vybudovanie novej kioskovej 

transformačnej stanice a znovu pripojenie do siete. 

 

Členenie stavby: 

SO 01 –  VN vedenie káblové /bod 162-159 nový/ 

SO 02 – Nové 1 kV vedenia 

PS 01 -  Nová distribučná transformačná stanica 

SO 03 – Demontáž NN, VN,TS 

 

Popis stavby: 

SO 01 –  VN vedenie káblové 

V lokalite sa nachádza 22kV vedenie vzdušné, z ktorého je pripojená TS0073-002 a okrem 

toho TS0073-007. Prípojka je vedená od TS0073-012 z vn rozvádzača – odpojí sa. Nová 

prípojka- odbočenie navrhujeme namiesto pôvodnej prípojky káblom VN 3xNA2XS2Y 

1x95mm2. 

Trasa povedie v roli po jej okraji asi 1 – 1,5 m od hranice so susednými parcelami, 

prekrižuje ju vrátane hydro-melioračného zariadenia a ďalej bude pokračovať popri 

oplotení v roli asi 1,5 m od hranice pozemkov. Nakoniec sa trasa ukončí v novej 

transformačnej stanici pri priemyselnom stavebnom podniku v zelenom páse. 

Nový úsek v zemi bude realizovaný káblom 3x NA2XSY 1x95mm2 o dĺžke cca 225 m.  

 

SO 02 – Nové 1 kV vedenia 

Káble sa vytiahnu spod odpínačov v rozvádzači NN v novej transformačnej stanici .  

Prvý kábel sa vytiahne smerom k hlavnej ceste – smerom na podporný bod 163. Kábel 

bude typu NYY-J 4x240 mm2. Po cca 75 m sa zaslučkuje v skrini SR5 č. 1 typ SRPPS 

2x400+4x160A. Trasa vedie po okraji miestnej cesty v zelenom páse /chodníku. Zo skrine  
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SR5 č. 1 trasa pokračuje ďalej smerom k bodu 163. Ukončenie prvého vývodu v skrini 

VRIS1K KKP č. 1. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 162. 

Druhý a tretí kábel sa preložia smerom na opačnú stranu popri miestnej komunikácii 

v súbehu s vn navrhovaným káblom. Kábel č. 2 sa po cca 45 m zaslučkuje v skrini SR5 . 

Trasa vedie po okraji miestnej cesty v zelenom páse /chodníku. Po ďalších cca 50 m sa 

ukončí v skrini VRIS1K KKP č. 2. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 26 – prepoj 

na smer 27.  Tretí kábel sa bez prerušenia po cca 90 m ukončí v skrini VRIS1K KKP č. 2. 

Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 19. 

 

PS 01 – Nová distribučná transformačná stanica 

Stará TS sa vymení sa novú kioskovú transformačnú stanicu s rozvádzačom kompaktným 

Fluofix 2x15+1xCIS+NN rozvádzačom s 6-imi vývodmi, transformátorom 150kVA 

hermetizovaným olejovým 

 

SO 03 – Demontáž VNV a starej TS  

Stavba si vyžiada demontáž starej PTS transformačnej stanice TS0073-002, vn prípojky 

vzdušnej AlFe 3x42/7 /35/ mm2 – o dĺžke cca 200 m, vn prípojky – 25 m, nn vedenia AlFe, 

NFA2X o dĺžke cca 191 m.   

 

 

      Obec Sokolovce ako príslušný stavebný úrad podľa ust.  §  117  zákona  č.  50/1976 Zb.  

o  územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku (stavebný zákon)   v znení neskorších zmien   

a  v súlade s ust. § 61ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného  konania  

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň oznamuje 

začatie konania verejnou vyhláškou. 

 

Pretože na základe predloženej dokumentácie je možné návrh jednoznačne posúdiť, tunajší 

stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania.  

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu najneskôr do 

10 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na neprihliadne. Na pripomienky a 

námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. 

 

Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť  na Spoločnom úrade samosprávy, 

J. Záborského 40,  Piešťany ( 4. posch. č.dv. 518). 

 

TOTO OZNÁMENIE MUSÍ BYŤ VYVESENÉ NA ÚRADNEJ TABULI PO DOBU 

15 DNÍ ! 

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä 

v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 

ktorého sa konanie týka.  

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Marián Dózcy 

                                                                                    starosta obce Sokolovce                                                                                                                                                         
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Doručí sa :    

01/  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava  

02/  SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava 

03/  Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava 211 

04/  Slovak Telecom a.s. Poštová 1, Žilina 

05/  Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Priemyselná 10,  Piešťany 

06/  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch 

07/  Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8,   

       Bratislava 

08/  Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

09/  Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1,  Trnava 

10/  Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie   

11/  Ing. Dušan Banič, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava  

12/  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel,   

       Limbova 2, Bratislava  

13/  Obec Sokolovce  +  verejná vyhláška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


