Obec Hronsek
okres Banská Bystrica
stavebný úrad
--------------------------------------------------------------–––––––––––––––––

číslo : Oc.Ú.- 464/2018/PM
Vybavuje : PhDr. Paučo

V E R E J N Á

Hronsek
dňa : 07.01.2019

V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO
POJEDNÁVANIA
Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, Žilina
010 47 v zastúpení Mgr. Tomáš Tuček, Mieru č. 33, Banská Bystrica
974 06 (ďalej len navrhovateľ) podala dňa 28.09.2018 a doplnila
dňa 04.12.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby

„ 11023 - Hronsek - Na Pažiti- Zahustenie TS „
na pozemkoch parcelné čísla KN C - 243/1, 242/1, 240/3, 240/2,
241/10, 241/9, 239/10, 237/8, 236/8, 234/6, 232/6, 339/33, 339/35,
339/36, 339/11, 339/45, 339/46, 339/13 k.ú. Hronsek.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
Popis stavby : Stavba „ 11023 - Hronsek - Na Pažiti - Zahustenie
TS. “, ktorá má byť osadená podľa PD vypracovanej Ing. František
Jackuliak číslo oprávnenia 6186*A2, 03/2018.
V danej lokalite je plánovaná výstavba nových rodinných domov na
el. vykurovanie. Navrhovanú stavbu je potrebné zrealizovať čo
najskôr, pretože v dotknutom území je potrebné okrem napojenia
nových odberných miest aj posilniť existujúcu NN sieť.
Nová trafostanica bude napájaná na hladine 22kV, pričom bude
osadená jedným transformátorom 22/0,42kV,250KVA.
Návrh obsahuje vybudovanie stavby: PS 01 - Transformačná stanica :
Technické údaje :
Rozvodná sieť: 3/PEN/AC/50Hz/242/420V/TN-C-transformátor

- 2 Rozvodná sieť: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C-vývody NN sieť
Rozvodná sieť: 3/N/PE/AC/50Hz/230/400V/TN-S - vnútorné elektrické
rozvody v trafostanici (osvetlenie a zásuvky)
Popis navrhovaného riešenia: Nová transformačná stanica bude typu
EH8
varianta
B
od
firmy
Haramia
a
bude
osadená
jedným
transformátorom TOHn 338/22, 22/0,42kV, 250KVA. Technológia bude
navrhnutá na výmenu za 630KVA transformátor.
Stavebná časť:
Transformačná stanica bude železobetónová prefabrikovaná od firmy
Haramia typu EH8 varianta B s priebežným skeletom.
Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných
častí:
• káblový priestor /vaňa) + stavebné teleso /skelet/
• strecha
Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov
a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z
vonkajšieho
priestoru
cez
hliníkové
dvere,
ktoré
vyhovujú
elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.
Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej
pevnosti.
Spodná
časť
trafostanice
/vaňa/
preberá
funkciu
základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo
výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej časti TS sa
nachádzajú otvory pre VN a NN káble. Káblový priestor /vaňa/ slúži
aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora.
Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu
styku vane s okolitou zeminou.
Trafostanica - navrhovaný stav:
Trafostanica bude priebežná betónová bloková, obsluhovateľná
zvonka
typu
EH8
varianta
B.
Transformačná
stanica
svojim
vyhotovením vyhovuje STN EN 61 330.
Technológia:
Transformátor:
Transformátor bude : T - TOHn 338/22, 22/0,42kV, 250KVA
SO 01 - VN prípojka :
Technické údaje : Rozvodná sieť: 3/AC/50Hz/22kV/IT (G) s rýchlym
vypnutím.
Súčasný stav: V súčasnosti prechádza v dotknutom území existujúce
22kV vzdušné vedenie č. 301, tvorené vodičmi 3x42/7 Alfe na
betónových a oceľových priehradových podperných bodoch.

- 3 Navrhovaný stav: Nové 22kV káblové zemné vedenie bude začínať na
existujúcom priehradovom p.b.č.A. P.b.č.A sa osadí novým zvislým
úsekovým odpojovačom OTE 25/400-32 spolu so zvodičmi prepätia
HDA24N, z ktorého sa zvedie nový kábel 3x(NA2XS(F)2Y 150mm²),
WH1,2,3 do zeme, kde pôjde v zemi až do novonavrhovanej kioskovej
trafostanice.
Káble:
Budú použité káble 3x(NAZXS(F)2Y 150mm2) o dĺžke trasy 55,00 m.
Spôsob uloženia káblov :
Káble VN budú v zemi v celej trase uložené v pieskovom lôžku do
chráničky HDPE, ktorá bude označená červenou fóliou.
Pri pokládke káblov je potrebné dodržiavať ustanovenia STN736005,
STN341050 a STN 736006. Pri križovaní alebo súbehu s ostatnými
inžinierskymi sieťami je potrebné dodržiavať vzdialenosti V zmysle
uvedených noriem.
Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky inž.siete a
overiť
ich
polohu
ručne
kopanými
sondami.
V
blízkosti
inžinierskych sietí je zemné práce nutné robiť ručne.
SO 02 - NN rozvody :
Technické údaje :
Rozvodná sieť: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C
Skutkový stav :
V súčasnosti prechádza v dotknutom mieste po ulici Na pažiti NN
vzdušné vedenie 4x50 AlFe6.
Navrhovaný stav :
Z novej trafostanice budú vyvedené dva nové káble typu :
- (N)AYY-J 3x240+120, WL1, ktorý sa vyvedie do skrine 1/SR7. Z
tejto skrine sa potom vyvedie kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL5 do
skrine 5/SR6. Zo skrine 5/SR6 sa vyvedie kábel (N)AYY-) 3x240+120,
WL6 do skrine 6/SR9.
Zo skrine 1/SR7 sa ešte vyvedie aj kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL2
do skrine 2/SR6.
Zo skrine 2/SR6 sa potom vyvedie kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL3 do
skrine 3/SR9.
- (N)AYY-J 3x240+120, WL8, ktorý sa vyvedie do skrine 3/SR9. Z
tejto skrine sa potom vyvedie kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL7 do
skrine 7/SR10.
Zo skrine 3/SR9 sa ešte vyvedie aj kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL4
do skrine 4/SR6.

- 4 Zo skrine 4/SR6 sa potom vyvedie kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL9 do
novonavrhovanej istiacej skrini 13/VRIS1, osadenej na existujúci
podperný bod č.13. Z tejto skrine 13/VRIS1 sa potom káblom (N)AYYJ) 3x240+120 urobí vývod na existujúce vzdušné NN vedenie 4x50
AlFe.
Na p.b.č.13 sa namontuje ochranná rúra do výšky 2,50 m pre nový NN
kábel.
Uloženie káblov : Káble budú uložené v zmysle STN 332000-5-52 a
STN 736005. V zemi budú káble uložené v pieskovom lôžku a budú
prikryté výstražnou červenou fóliou. Pod cestou a vjazdami budú
káble uložené do chráničky HDPE, ktorá bude označená červenou
fóliou.
Na p.b.č.13 sa namontuje ochranná rúra do výšky 2,50 m pre nový NN
kábel.
Stavebný úrad oznamuje začatie konania o umiestnení stavby
v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením
§ 26 správneho poriadku formou verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého
počtu účastníkov konania.
Obec Hronsek, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1
zákona č. 50/76 Zb. v úplnom znení o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, v súlade
s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného
konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom
konania a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, upúšťa podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho
šetrenia a ústneho konania.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky
podať do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa
na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu
nahliadnuť do podkladov na Obecnom úrade Hronsek, detašované
pracovisko Partizánska č. 81, Banská Bystrica v pondelok od 08,00
hod. do 10,00 hod. a stredu od 14,00 hod. do 16,00 hod. t.č.
048/4145336.
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho
podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.

- 5 Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí
jeho zástupca predložiť plnú moc s overeným podpisom toho
účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4
stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Hronsek.
Ing. Miroslav

O s t r i h o ň
starosta obce

PhD.

Doručí sa :
1/ Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, Žilina
010 47
2/ Mgr. Tomáš Tuček, Mieru č. 33, Banská Bystrica 974 06
3/ Interierdvere, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 242/16, Zvolen 960 01
4/ Ing. Pavel Melech, Športová 1447/15, Veľká Lúka 962 31
5/ Bc. Jana Melechová, Športová 1447/15, Veľká Lúka 962 31
6/ Ing. Jozef Čenščák, Veľká Lesná č. 77, Veľká Lesná 065 34
7/ Lucia Čenščáková, Na Plážou č. 11, Banská Bystrica 974 01
8/ Marek Hruška, Poľná č. 5954/3, Banská Bystrica 974 05
9/ Bc. Ivana Hrušková, Radvanská 6138/30, Banská bystrica 974 05
10/Mgr. Ondrej Grega, Tehelná 1320/5, Gelnica 056 01
11/Michaela Kasperová, Na Pažiti č. 15, Hronsek 976 31
12/Marián Kasper, Na Pažiti č. 15, Hronsek 976 31
13/Rastislav Anderle, Janka Kráľa 1075/5, Sliač - Rybáre 984 01
14/Mgr. Marcela Anderle, Janka Kráľa 1075/5, Sliač - Rybáre 984 01
15/Juraj Molnár, Bernolákova č. 14542/14B, Banská Bystrica 974 05
16/Denisa Molnárová, Bernolákova č. 14542/14B, Banská Bystrica
974 05
17/Ján Haring, Na Pažiti č. 38/7, Hronsek 976 31
18/Jana Haringová, Na Pažiti č. 38/7, Hronsek 976 31
19/Miroslav Kuruc, Na Pažiti č. 11, Hronsek 976 31
20/Mária Kurucová, Na Pažiti č. 11, Hronsek 976 31
Na vedomie :
1/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica 974 01
2/ ST a.s., Centrum sieťovej infraštruktúry, Horná č. 77, Banská
Bystrica 974 08
3/ Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie,
Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
- ochrana prírody a krajiny
- odpadové hospodárstvo
- ŠVS

- 6 4/ Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1,
Banská Bystrica 974 05
5/ SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava 825 19
6/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6,
Bratislava 810 05
7/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy
a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova č. 46, Košice
040 01
8/ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné
Riaditeľstvo Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky
Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen 960 01
9/ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné
Riaditeľstvo Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej
techniky, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen 960 02
10/Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne
riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova č. 8, 813 61
Bratislava 1
11/Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen,
M.R. Štefánika 295/2, Zvolen 960 02

Dátum vyvesenia :

08.01.2019

..................................................................
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia
..................................................................
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Pozn. : 1 x potvrdené oznámenie po 15 dňoch / s prípadnými
námietkami a pripomienkami zaslať / detašovanému pracovisku,
Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica za účelom ďalšieho
konania.

