
Obec Hrnčiarske Zalužany 
Obecný úrad 

980 12  Hrnčiarske Zalužany 

_____________________________________________________________________________________ 

Sp. zn.  668/2016/219-Ku             Hrnčiarske Zalužany, 14.10.2016 

 

Vec   

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania  

 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ELPP s.r.o., so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 
36426768 podali dňa 12.10.2016 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť na vydanie 
stavebného povolenia pre líniovú stavbu „9059 – HRNČIARSKE ZALUŽANY – PRI KOSTOLE, 
ZAHUSTENIE KIOSKOVEJ TS“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. 

Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 10.05.2016 
pod č. 360/2016/93-Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.06.2016. 

Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania je oznámenie doručované verejnou vyhláškou 
v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona.  
 

Popis stavby:  Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Hrnčiarske Zalužany. Dôvodom 

výstavby kioskovej TS je požiadavka na odber elektrickej energie pre odberateľov v požadovanej kvalite. 

Stavba sa dotýka záujmov cesty III/2740 Hrnčiarske Zalužany – Hrnčiarska Ves. 

Členenie stavby: 

PS  01: Kiosková trafostanica MKP 800-GRÄPER, s transformátorom 250 kVA 

SO 01: Káblové vedenie zemným 22kV AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2, dĺ. trasy: 560m. 

Káblové vývody z TS zemným káblami 3xAYKY 4B-3x240+120mm2, dĺžka trasy: 2x16m a 1x58m. 

Káblový vývod z TS zemným káblom AYKY 4B-3x120+70mm2, dĺžka trasy 16m. Vzdušné káblové  

vedenie závesným NN káblom RETILENS 3x150+95+2x16mm2, dĺžka trasy 68m, vzdušné káblové  

vedenie závesným NN káblom RETILENS 3x95+70+2x16mm2, dĺžka trasy 68m. 

PS 01 Kiosková. trafostanica MKP 800-GRÄPER. 

  Navrhovaná trafostanica je rozdelená medzistenou na časť transformátorovú a časť 

rozvádzačovú. TS je samostatný požiarny úsek. Trafostanica je vyrobená  z armovaného betónu Gräper 

LC 30/37 so zrnitosťou 8/12. Konštrukcia oceľovej výstuže, tvorená oceľovými prútmi a rohožami, je 

vzájomne zvarená a vodivo spojená a tvorí súčasť pospojovania, uzemnenia, prípadne bleskozvodu. Pre 

prípad havárie transformátora je súčasťou trafostanice záchytná vaňa, ktorá je vo vzťahu k obsahu oleja 

v transformátore naddimenzovaná. Proti vnikaniu vody a vlhkosti sa podlaha celej TS zvýši oproti ploche 

pred TS o minimálne 15 a maximálne 25 cm. Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je 

riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2 160 x 1 900 mm, celkovou výškou 2 350 mm, 

svetlou výškou 2 030 mm, hĺbka zapustenia do zeme 680 mm, výškou nadzemnej časti 1 670 mm (s 

rovnou strechou). Samonosná konštrukcia je štandardne vyrobená z armovaného betónu Gräper LC 30/37 

so zrnitosťou 8/12. 

SO 01: VN káblové vedenie zemným 22kV káblom AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2,  NN  zemný 

káblový rozvod káblami AYKY a NN vzdušný káblový rozvod závesnými káblami  

RETILENS: 

Popis riešenia:   

VN  zemný káblový prívod káblami AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2: 

Trasa: Navrhované VN káblové vedenie sa zrealizuje novým zemným VN káblom AXEKVC(AR)E 3x1x70mm2 , dĺžka trasy 

560m. V celej trase sa kábel uloží do chráničky FXKVS DN 160  a nad takto uložený kábel sa položí výstražná PVC 

fólia. Trasa kábla je navrhnutá z časti vo voľnom teréne v existujúcej asfaltovej ceste a taktiež v existujúcom 

asfaltobetónovom chodníku. 

 Káblové vedenie zemnými 1kV káblami AYKY a NN vzdušný káblový rozvod závesnými káblami RETILENS:  

 Popis riešenia:   

 NN  zemný káblový rozvod káblami AYKY: 

 Káblový vývod z TS zemnými káblami AYKY 4B-3x240+120mm2, WL 01, WL 02, dĺžka trasy 16m,   
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 WL 04, dĺžka trasy 58m a zemným káblom  AYKY 4B-3x120+70mm2, WL 03, dĺžka trasy 16m. 

 Popis riešenia:      

 Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS sa urobia štyri káblové vývody. Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-

3x240+120mm2, WL 01, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 4 (P.B.Č. 4), na ktorý bude vyvedený a bude 

ním napojený navrhovaný závesný kábel RETILENS 3x150+95+2x16mm2, WL 01.1, ktorým bude nahradená 

zdemontovaná časť exist. vzdušného vedenia 3x70+50mm2 AlFe 6 od podperného bodu č. 4  (P.B.Č. 4), po existujúci 

podperný bod č. 6 (P.B.Č. 6) dĺžka trasy 68m, smer č.d. 261. Na podpernom bode č. 6 sa zrealizuje nové ukončenie exist. 

vzdušného vedenia 3x70+50mm2 AlFe 6 a bude opätovne pripojené záv. káblom RETILENS 3x150+95+2x16mm2 , WL 

01.1.  

 Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3x240+120mm2, WL 02, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 

4 (P.B.Č. 4), na ktorý bude vyvedený a bude ním napojené existujúce NN vzdušné vedenie 3x70+50mm2 AlFe 6, smer č.d. 

255. Zdemontovaná bude existujúca skriňa VRIS II, ktorá je nainštalovaná na podpernom bode č. 4 (P.B.Č. ). 

 Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3x120+70mm2, WL 03, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 4 

(P.B.Č. 4), na ktorý bude vyvedený a bude ním napojený navrhovaný závesný kábel RETILENS 3x95+70+2x16mm2, WL 

03.1, vedený od podperného bodu č. 4  (P.B.Č. 4), po existujúci podperný bod č. 6 (P.B.Č. 6), dĺžka trasy 68m, smer č.d. 

261. Na podpernom bode č. 6 bude ním napojená odbočka existujúceho NN vzdušného vedenia 3x35+25 AlFe 6, smer č.d. 

42. Existujúca skriňa VRIS I, nainštalovaná na podpernom bode č. 6 (P.B.Č. 6) bude zdemontovaná.  

 Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3x240+120mm2, WL 04, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 

2 (P.B.Č. 2), na ktorý bude vyvedený a ukončený v navrhovanej skrini VRIS II, ktorou bude nahradená existujúca skriňa 

VRIS I. Existujúce vzdušné vedenie 3x70+50mm2 AlFe 6 od podperného bodu č. 2 (P.B.Č. 2) po podperný bod č. 4 (P.B.Č. 

4) bude zdemontované spolu s existujúcim podperným bodom č. 3 JB 12/10kN. Na dvojitom podpernom bode č. 2 (P.B.Č. 

2), DB 10,5/6kN sa zrealizuje nové ukončenie exist. vzdušného vedenia. Z navrhovanej skrine VRIS II budú káblami 

AYKY 4B-3x120+70mm2 opätovne pripojené existujúce vzdušné vedenia 3x70+50mm2 AlFe 6 a AlFe 4x70mm2.  

 Pri realizácii nového vzdušného káblového vedenia závesnými káblami dôjde k odpojeniu existujúcej vzdušnej káblovej 

prípojky pre rodinný dom č. 45, ktorá bude opätovne pripojená z navrhovaného vzdušného káblového vedenia.  

 Na existujúci betónový podperný bod, z ktorého je zrealizovaná odbočka vzdušného vedenia AlFe 4x25mm2, smer č.d. 130 

sa nainštaluje nová skriňa SPP 2, pomocou ktorej bude odbočka istená. V existujúcej skrini VRIS II osadenej na podpernom 

bode poistky nezakladať. 

 Na existujúcom dvojitom podpernom bode DB 10,5/6kN pri rodinnom dome č. 261 sa existujúce odbočky vzdušného 

vedenia 3x50+35mm2 AlFe 6, smer č.d. 370 a 3x35+25 AlFe 6, smer č.d. 326 v existujúcej skrini VRIS II zapoja podľa 

jednopólovej schémy-výkres č. 6.  

  Na existujúcom dvojitom podpernom bode DB 10,5/6kN pri rodinnom dome č. 370 sa existujúce vzdušné vedenie 

3x50+35mm2 AlFe 6 ukončí z oboch strán, nainštaluje sa nová skriňa VRIS II a vedenia sa zapoja podľa jednopólovej 

schémy-výkres č. 6. (Bod rozpojenia siete.)    
 

Stavba bude realizovaná dodávateľsky oprávnenou firmou, ktorá bude určená výberovým 

konaním. 
 
 Obec Hrnčiarske Zalužany, zastúpená starostom Ing Branislavom Nociarom, ako vecne a 
miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), , podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona 
v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len správny poriadok) oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a 
známym účastníkom konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe 
miestne pomery, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a 
miestneho zisťovania. 

Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská  ku žiadosti uplatniť do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia, inak sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného 
zákona neprihliadne. 

Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnnakej lehote, v ktorej 
môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za 
to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnej stavbe 
je kladné. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho 
písomnú žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. 

Do podkladov konania je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na Spoločnom obecnom úrade 
v Poltári, Železničná 489/1. 

Ak sa  nechá niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. 

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa 

neprihliada. 



 3 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods.4 zák..č. 50/1976 Z.z. 

v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 

Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli Obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia 

účastníkom konania. 

 

 

 

              Ing. Branislav Nociar  
                         starosta 

 

 

Doručuje sa: 

1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

2. Obec Hrnčiarske Zalužany, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

3. Mária Talánová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 154 

4. Michal Mišek, 029 42 Bobrov č. 283 

5. Mišeková Marta, 029 42 Bobrov č. 283 

6. Dušan Sýkora, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 258 

7. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Šibeničný vrch 716, 979 80 Rimavská Sobota 

8. Ing. Peter Podmanický, ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina 

9. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. republiky 26, 984 36 

Lučenec 

10. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku, Nám. SNP 

23, 974 01 Banská Bystrica 

11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Dr. Vodu č. 5, 984 01 

Lučenec 

12. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 

13. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár 

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 

Lučenec 

15. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

16. SPP-Distribúcia, a.s. , Mlynské Niva 44/b, 825 11 Bratislava 

17. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s,  Duklianskych hrdinov 42 , 979 01 

Rimavská Sobota 

18. Ostatní účastníci konania  (vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú 

k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom 

a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky, v zmysle ust. § 26 

ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom 

doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Mgr. Želmíra Kuzmániová, tel.č. 047/4308414 
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Vyvesené na úradnej tabuli     Zvesené z úradnej tabule 

18.10.2016 

 

 

 


