OBEC DOLNÁ STREDA
925 63 Dolná Streda s. č. 650
Číslo: 806/ÚPaSP 1031/2018

V Seredi, dňa 4.2.2019

OZNÁMENIE
( VEREJNOU VYHLÁŠKOU )

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO:
36 361 518) v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO:
47 793 091) zastúpená Ing. Vladimírom Čurgali, podala dňa 12.09.2018, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „ DS_ OKS_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS,
NNK “, líniová stavba, katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda.
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Dolná Streda pod číslom 510/ÚPaSP 666/2018
zo dňa 17.10.2018, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2018.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Predložená dokumentácia pre územné konanie rieši nové káblové vedenie a obnovu zariadení po ich životnosti a prekládku káblových vedení, pre zabezpečenie vyššej spoľahlivosti
a kvality dodávanej elektrickej energie.
Stavebné objekty:
SO 01 NN káblové vedenie,
SO 02 NN vzdušné vedenie :
PS 01 Transformačná stanica - technológia
SO 01 NN káblové vedenie
V rámci tohto SO je navrhnuté nové NN zemné káblové vedenie typu NAYY-J 4x240 mm2,
ktoré bude vychádzať z nového NN rozvádzača existujúcej trafostanice TS 0807-015 do nového rozvádzača SR5, ktorý bude umiestený blízko NN betónového stĺpa č. 29 a z SR kábel
NN pokračuje ďalej na stĺp č. 26, kde cez skriňu VRIS-k pripojí do NN vzdušnej siete. Trasa
kábla z TS najprv povedie cez betónovú plochu a potom vo voľnom. teréne pokračuje smerom k hrádzi, v ktorej sa kábel uloží do chráničky, ktorá podkrižuje hrádzu od vzdušnej
k návodnej strane podľa vyjadrenia správcu hrádze. Trasa NN kábla po dosiahnutí 0,5 m za
korunou od návodnej strany sa lomí a pokračuje súbežne s korunou hrádze až k novému SR
rozvádzaču. Trasa vo vzdialenosti 0,5 m od okraja koruny hrádze má dĺžku asi 200 m.

NN kábel pokračuje do rozvádzača umiestneného na stĺpe č. 29 . Z rozvádzača trasa podkrižuje v chráničke asfaltovú cestu a pokračuje v zelenom páse k NN stĺpu č. 28. Na NN stĺpe č.
26 cez skriňu VRIS - k sa NN kábel prepojí s existujúcou NN vzdušnou sieťou, ktorá sa
v rámci SO02 zrekonštruuje na NFA2X. V trase NMN kábla sa okrem predpokladaného
optokábla môže uložiť aj HDPE 40 pre budúce optické siete ZSE resp.- ZSD.
SO 02 NN vzdušné vedenie
V rámci tohto SO sa demontuje existujúce NN vzdušné vedenie typu 4x25 Alfe od NN stĺpa
č. 24 a č. 29 v celkovej dĺžke 133,2 m a nahradí sa vzdušným vedením typu NFA2X 4 x 95.
V úseku medzi stĺpmi č. 24 a č. 26 na namontuje izol. vedenie 2x NFA2X 4x95 v celkovej
predpokladanej dĺžke 40,2 m a v úseku medzi stĺpmi č. 26. a č. 29 izol. vedenie NFA24 x98
v celkovej dĺžke 93 m. Na prechodovom stĺpe č. 26 – prechod NN kábla na vzduch sa namontujú obmedzovače prepätia, ktoré sa uzemnia na max. hodnotu 120 ohmov. Prechod sa
zrealizuje cez skriňu VRIS. Zvodiče prepätia budú aj v novom rozvádzači v TS 0807-015.
PS 01 Technológia TS
V transformačnej stanici TS 0807-015 sa demontuje existujúci NN rozvádzač a namiesto
neho namontuje nový NN rozvádzač – krytím IP 40/20, menovitý prúd do 1000A. počet vývodov podľa požiadaviek prevádzkovateľa. Hlavný istič DTVE – In = 550A. NN rozvádzač
sa prepojí s existujúcim uzemnením TS.
Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
a na základe určenia Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie
štátnej stavebnej správy číslo OU-TT-OVBP2-2018/021943/Kos/34urč. zo dňa 18.06.2018
v súlade s ustanovením § 61 ods.1 a 4 stavebného zákona
o z n a m u je
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania
a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona u p ú š ť a od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie
územného plánovania a stavebného poriadku / ÚPaSP /, v súlade so zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu.
Účastníci konania a dotknuté orgány správy môžu svoje námietky, pripomienky
a vyjadrenia a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia.
Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.
Dotknuté orgány, právnické osoby a známi účastníci konania budú o konaní vyrozumení
jednotlivo.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu
líniovej stavby a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle
Obce Dolná Streda, www.nova.dolnastreda.sk, a na úradnej tabuli mesta Sereď
a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk) (15 deň vyvesenia oznámenia je dňom
doručenia oznámenia).

PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

( pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods.
1 písm. b) stavebného zákona.

Doručí sa:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518)
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518)
v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO:
47 793 091) zastúpená Ing. Vladimírom Čurgali
STAVBYT Sereď, spol. s.r.o., 925 63 Dolná Streda s. č. 221 (IČO: 34 100 369)
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radničné námestie 8, 96 9 55 Banská Štiavnica
(IČO: 36 002 047)
DAN – FARM, s.r.o., Hlavná 930 52 Blahová
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 14 Bratislava
Jozef Vaško, Garbiarska 51/56, 926 01 Sereď
Mgr. Katarína Bugriová, Doležalova 3417/1, 811 07 Bratislava
Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom stavebného konania podľa § 59
ods. 1 písm. b) stavebného zákona.

Na vedomie :
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta /IČO:00610917/
2. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OV) Nová Doba
1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
3. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OH) Nová Doba
1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OPaK) Nová Doba
1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
5. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OO) Nová Doba
1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
6. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba
1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/
7. Správa a údržba Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 917 26 Trnava
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava /IČO: 36361518/
9. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ul. 29. Augusta, 924 01 Galanta
/IČO:00151866/
10. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
/IČO: 00151866/
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 01 Šaľa /IČO:
36550949/
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava /IČO: 35910739/
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /IČO: 35763469/
14. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava /IČO: 35697270/
15. Eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava /IČO: 35910712/
16. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava (IČO: 31341977)
17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava /IČO: 31755194/
18. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/10, Galanta
/IČO: 00151866/
20. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 52 Galanta /IČO: 00151866/
21. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava /IČO: 35848863/
22. Zodpovedný projektant: Ing. Marián Šabík, Pod Zlatým brehom 2253/74, 949 01 Nitra, (IČO: 50 301 161)
23. Zhotoviteľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO:
36 361 518)
24. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom stavebného konania podľa § 59
ods. 1 písm. b) stavebného zákona.

