
Mesto Zlaté Moravce

Císlo: 2013/03205-002-Ing.Ur V Zlatých Moravciach dila 14.10.2013

OZNÁMENIE
- verejná vyhláška -

Vec : oznámenie o zacatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho
zistovania

Dna 19.09.2013 podal žiadatel : Západoslovenská distribucná a.s. so sídlom Culenova 6,
Bratislava zastúpená spolocnostou ENERMONT spol. s. r.o. so sídlom Hranicná 14 Bratislava,
(dalej len "stavebník") na Mesto Zlaté Moravce žiadost na vydanie stavebného povolenia stavby
(novostavby) :

"Zlaté Moravce - Chyzerovce - zahustenie TS, rekonnštrukcia NN"

v rozsahu stavby :
SO 01 - Vonkajšie vedenie VN

parc.c. 4076/1,4076/2,3993, 4784 k.ú Zlaté Moravce
nový závesný kábel - v pôvodnej trase (vzdušné vedenie )DISTRI 3x50+50 dÍžky cca 0,530 km
trasa zacína na jestvujúcom podpernom bode v blízkosti štátnej cesty, križuje cast Palárikovej
ulice, pokracuje smerom na Chyzeroveckú ulicu, ukoncená je v transformovni v Zlatých
Moravciach - cast Chyzerovce

SO 02 - Káblové vedenie NN :

parc.c. 537/1 stav katastra "E" k.ú. Zlaté Moravce
predmetom stavby je uloženie 2 káblových vývodov z novej TS EH6 v zemi - káble 1 -kV
NA VY -J 4x150mm2 dÍžky 2x 0,025 km;

SO 03 - Vonkajšie vedenie NN :
parc.c. 4076/1, 4076/2, 4096/2, 4081/2, 4082/1 k.ú. Zlaté Moravce
rekonštrukcia NN siete vzdušným káblom NF 2x 4 x 95 mm2 z existujúcej TSBA k TS0084
062 po podperný bod c.44 dÍžky 854 m
rekonštrukcia domových prípojok dÍžky 1235 m;

SO 04 - TS - stavebná cast:

parc.c. 537/1 ( E) k.ú. Zlaté Moravce
predmetom je betónová bloková transformacná stanica, železobetónový objekt trafostanice
a rozvodne ( 2 miestnosti );

Prevádzkové súbory :
PS 01 - Technológia TS EH6;

parc.c. 537/1 (E) k.ú. Zlaté Moravce;
ide o typ montovanej distribucnej transformovne kioskovej typ EH6, je do výkonu
transformátora 630 kVA, menovité vstupné napätie 22 kV výstupné napätie 0,42 Kv

parcelné císlo

katastrálne územie

úcel stavby

charakter stavby

537/1 E - trafostanica, 4076/1, 4076/2,3993,4784;
537/1 ( E ) - stavebník má iné právo na základe zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve o zriad. vecného brelllena s Mestom Zl. Moravce zo dna 03.06.2013

Zlaté Moravce;
inžinierska stavba - rozvod elektrickej energie + trafostanica

trvalá;

K umiestneniu stavby Mesto Zlaté Moravce vydalo územné rozhodnutie pod c.j. 2013/321

006-Ing.Ur zo dna 23.07.2013.



Dnom podania žiadosti bolo zacaté stavebné konanie.
Mesto Zlaté Moravce ako príslušný stavebný úrad podla §117 ods. l zákona c.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( dalej len "stavebný
zákon'" )

oznamuje

úcastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom zacatie stavebného konania.

Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadost poskytuje dostatocný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšta podla §61 ods.2 stavebného zákona od
miestneho zistovania a ústneho konania.

Stavebný úrad v súlade s §6l ods.3 stavebného zákona urcuje, že úcastníci konania môžu svoje
námietky a pripomienky uplatnit najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dna dorucenia tohto
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote ( §6l ods.5 stavebného zákona) oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší cas, predÍži stavebný úrad na jeho
žiadost lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v urcenej alebo predÍženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povolovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hladiska ním sledovaných
záujmov súhlasÍ.
Rovnako sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupnovom konaní v urcenej lehote, hoci uplatnené mohli byt' ( § 42 ods. 5 stav. zákona ).
Do podkladov rozhodnutia ( predloženej PD stavby, dokladov, stanovísk a posúdení) je možné
nahliadnut na stavebnom úrade so sídlom na MsÚ v Zlatých Moravciach - 2 posch. kancelária
c.56 C. telefónu 6923927 vybavujúci pracovník Ing. Erika Uhlárová.

Oznámenie je dorucené úcastníkom konania verejnou vyhláškou ( § 36 ods. 4 stavebného zákona)
a musí byt podla § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli Mesta Zlaté Moravce a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce.
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Dorucí sa úcastníkom konania:

l. Západoslovenská distribucná spolocnost, splnomocnenec Enermont S.LO - Ing. Tibor Balkó
Novozámocká 3 Nitra 949 05

2. Mesto Zlaté Moravce ul. l mája c.2 Zlaté Moravce
Dorucí sa dotknutým orgánom:

3. ObÚ ŽP Nitra, odbor ochrany zložiek ŽP Zlaté Moravce, 953 O l
4. Technické služby mesta, Bernolákova 59 Zlaté Moravce
5. Záhradnícke služby mesta ZM, Sládkovicova 1 Zlaté Moravce

6. OR HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 1A, Zlaté Moravce
7. Slovenská správa ciest, Mileticova 19 Bratislava 826 19
8. Regionálna správa a Údržba ciest a.s. ŠtÚrova 147 Nitra

9. ObÚ pre CD a PK, Štefánikova 69 Nitra
10. KPÚ v Nitre, Námestie Jána Pavla II c.8

11. SPP - distribÚcia, Mlynské Nivy 44/b Bratislava 825 II
12. RÚVZ v Nitre, Štefánikova 58 Nitra
13. Slovak Telekom a.s. Karadžicova 10, Bratislava

14. ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/ A, Bratislava
15. ZSVS a.s., OZ Nitra, Za Hydrocentrálou 4, Nitra 949 01


