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Verejná vyhláška 

Vec 
Oznámenie o začatí stavebného konania, s upustením od ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním - verejná vyhláška . 

Dňa 26.08.20I5 stavebník KANVOD SK, spol. s r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava 
podal na Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu : 

- označenie stavby : 
- rozsah stavebných 

„ Obytný súbor Na ďateliniskách " 
/ inžinierske siete SO 103, SO 104, SO 105 / 

inžinierska stavba podľa§ 43a, ods.3, písm. ii zák. č. 50/1976 Zb., 
objektov: 
SO 103 - Káblová elektrická prípojka VN 22 kV 
SO 104 - Kiosková trafostanica TS 1 
SO 105 - Distribučný elektrický rozvod NN 

- popis stavebných objektov : 
SO 103 - Káblová elektrická prípojka VN 22 kV 
- označenie stavby: inžinierska stavba podľa§ 43a, ods.3, písm. i/ zák. č. 50/1976 Zb., 

- umiestnenie stavby: pozemky reg. „ C " pare. č. 3033/14, 3033/12, 3034, 3035, 3036, 3299 a 3390 
pozemky reg. „ E" pare. č. 5084, 5085, 5086, 5087, 5694, 5391, 
katastrálne územie Zlaté Moravce. 

Káblová elektrická prípojka VN 22 kV rieši pripojenie novej trafostanice TSI do systému VN 22 
kV. Trafostanica bude napojená z jestvujúceho VN kábla typ 3 x ( NA2XS (F)2Y 1 x 240) linka č. 
349, ktorý sa nachádza na Továrensk,ej ulici. Navrhovaný kábel elektrickej prípojky je typ 3x 
( NA2XS(F)2Y Ix240). Jeho celková dlžka je 996m. Zapojený bude tak, že vytvorí slučku cez novú 
trafostanicu TSI a k jestvujúcemu VN káblu sa pripojí pomocou dvoch spojok označených SPI, 
SP2. Spojky SPI a SP2 v montážnej jame MS uložiť pod cestou čo najvyššie, s krytím minimálne 
l ,Om. 
Trasa VN prípojky vedie cez Rázusovu ul. a Krížnu ulicu. Jej dÍžka je 454m. Káble v trafostanici 
pripojiť do VN rozvádzačov pomocou izolovaných adaptérov typ RICS 5143 a koncoviek POLT 
24D/1XI-LI2B-CEE05. Tienenie káblov pri koncovkách vodivo prepojiť s uzemnením 
v trafostanici vodičom Cu25mm2

. Jednotlivé trasy pozostávajú z nasledovných úsekov : 
2x ( 3x NA2XS(F)2Y Ix240RM125 -200 m) 
2x ( 3x NA2XS(F)2Y lx240 RM /25-498 m) 
2x ( 3x NA2XS(F)2Y Ix240RM 125 - 145 m) 
2x ( 3x NA2XS(F)2Y Ix240RM 125 -109 m) 
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SO 104 - Kiosková trafostanica TS 1 
- označenie stavby : 
- umiestnenie stavby: 

inžinierska stavba podľa§ 43a, ods.3, písm. ii zák. č. 50/1976 Zb„ 
pozemok reg. „ C "parc.č. 3033/14, katastrálne územie Zlaté Moravce. 

Trafostanica je projektovaná pre jeden transformátor a pre výkon transformátora max. 630 kV A. 
Transformátor v TS 1 je navrhnutý s výkonom 400 kV A. V trafostanici je použitý olejový 
hermetizovaný transformátor s výkonom 400 kVA. Pod transformátorom je umiestnená havarijná 
zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora. Priestor 
transformátora a rozvádzačov je oddelený stenou umiestnenou pozdÍž transformátora výšky min. 
2000m . Chladenie transformátora je prirodzené , zabezpečené vetracími otvormi v obvodovej stene 
TS ako aj vo vstupných dverách. Napájanie trafostanice je zabezpečené vonkajšou ( verejnou ) 
rozvodnou sieťou 22 kV, pomocou káblovej prípojky. Objekt trafostanice je osadený na štrkovom 
lôžku , má vlastné osvetlenie a bleskozvod. 
Základné technické údaje transformátora: 
Výkon 400 kV A 
Menovité vyššie napätie 22 kV 
Menovité nižšie napätie 0,42/0,242 kV 

SO 105 - Distribučný elektrický rozvod NN 
- označenie stavby: inžinierska stavba podľa§ 43a, ods.3, písm. ii zák. č. 50/1976 Zb., 
- umiestnenie stavby: pozemky reg. „ C "pare. č. 3124/1, 3033/12, 3032, 3034, 3035, 3036, 3082, 

pozemky reg. „ E " pare. č. 5084, 5085, 
katastrálne územie Zlaté Moravce. 

Káblový elektrický rozvod NN pre navrhovaný obytný súbor „Na ďateliniskách". 
Navrhovaný obytný súbor bude napojený z novej trafostanice TSl dvomi káblovými vývodmi 
cez pilierové prípojkové skrine SPP6/1 až SPP6/5 a jednu pilierovú rozpájaciu a istiacu skriňu 
SR3 . Tento projekt pre definitívny káblový rozvod využije už vyprojektovaný rozvod NN v 
1. etape, kde blok E a blok F sú napojené káblom typ NAYY-J 4x150 od SR2, s dočasným 
zásobovaním elektrickou energiou od TS 0084-025. V trase tohto kábla je ponechaná rezerva 
pre napojenie bloku A a bloku C, ktoré budú pripojené v tomto projekte, zmena č. l . V mieste 
rezervy treba osadiť prípojkové skrine SPP6/4 a SPP6/5. 
Definitívny rozvod je navrhnutý káblom typ NAYY-J 4xl50, ktorý vychádza z TSl. Jeho 
umiestnenie je vyznačené na situácii č. 1 a zapojenie na schéme NN č. 1. 
Jeden kábel z TS 1 napojiť v mieste demontovanej skrine SR2 pomocou spojky SP3 do 
káblového rozvodu riešeného v 1. etape. DÍžka kábla od TS 1 po SP3 je 27 m. 
Druhým káblom z TS 1 napojiť prípojkové skrine SPP6/1 na bloku B, SPP6/2 na bloku D a kábel 
ukončiť v skrini SPP6/3 na bloku F. DÍžka kábla je 166 m. 
Káblové rozvody sú navrhnuté s prierezom podľa prenášaného výkonu, dovolených úbytkov 
napätia a skratových prúdov, s prihliadnutím aj na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 
a v súlade s STN 33 3320 a požiadavkami prevádzkovateľa. 
Všetky skrine umiestniť podľa situácie na verejne prístupné miesto, 2,0 m od steny 
s plynomermi. Parapet skríň 600 mm nad upraveným terénom 
Vo všetkých prípojkových skriniac:h SPP6/„. uzemniť ochranný vodič PEN pomocou 
zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm dlžky max. 20 m, v súlade s STN 33 2000-4-41 a STN 
33 2000-5-54. Odpor uzemnenia podľa vyznačenia na schéme NN. 
Protikorózna ochrana uzemňovacieho materiálu je žiarovým zinkovaním. 
Na spájanie káblov NN použiť teplom zmrštitelné káblové spojky, napríklad typ SVCZ 4x150 
S Al a na ich ukončovanie rozdeľovacie hlavy typ HCZ4 od VUKI Bratislava. 
Po zatiahnutí káblov do trafostanice, vstupné otvory utesniť pripravenými priechodkami. 
Napojenie elektromerových rozvádzačov navrhovaných blokov, označených RE/A až RE/F od 
pilierových skríň SPP6/„. rieši elektroinštalácia bytových domov samostatnými projektmi. 
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Napojenie j estvujúcich vzdušných vedení NN od TSl. 
Projekt rieši napojenie vzdušných vedení NN od TS 1 na ulici Rázusova - stÍp NN č. 31, ulici 
Odbojárov - stlp NN č. 118 a na ulici Slovenskej armády - stlp NN č . 90, podľa vyznačenia na 
situácii č. 1 a schéme NN č. 1. 
Napojenie vzdušného vedenia NN na Rázusovej ulici urobiť káblom typ NA YY-J 4x240, ktorý 
na stÍpe NN č. 31 ukončiť v skrini VRISlK. Nový kábel nebude ukladaný v celom úseku. 
Navrhnuté je využitie jedného jestvujúceho kábla typ NAYY-J 4x240 vedeného od TS 0084-
025 do skrine SR2, ktorý pomocou spojok označených SPI, SP2 prepojiť s novým káblom. 
DÍžka nových káblových úsekov je 53 ma celková dÍžka kábla od TSl po VRISlK je 157 rn. 
Prepojenie skrine VRISlK so vzdušným vedením navrhujeme káblom typ NAYY-J 4x150. 
Druhý kábel prichádzajúci od TS 0084-025 do SR2 nebude využívaný. Kábel je určený na 
demontáž, ale projekt nerieši jeho odkopanie. Obidva káble v TS 0084-025 odpojiť od 
poistkového odpínača. 
Napojenie vzdušného vedenia NN na ulici Odbojárov urobiť káblom typ NA YY-J 4x150, dÍžky 
45 rn, ktorý na stÍpe NN č. 118 pripojiť bez istenia k vzdušnému vedeniu NN. 
Napojenie vzdušného vedenia NN na ulici Slovenskej armády urobiť káblom typ NA YY-J 
4x240, ktorý na stÍpe NN č. 90 ukončiť v skrini VRISlK. DÍžka kábla je 177 m. Prepojenie 
skrine VRISlK so vzdušným vedením navrhujeme káblom typ NAYY-J 4x150. 
Na stÍpoch uzemniť vodič PEN priamo, alebo v skrini VRISlK, s hodnotou zemného odporu 
podľa schémy a zároveň fázové vodiče chrániť bleskoistkarni typ L V A proti prepätiu. 
Uzemnenie na stÍpe navrhujeme vodičom FeZn 0 8 mm a od skúšobnej svorky SR03 do zeme 
vodič FeZn 30x4 mm, dÍžky max 20 m. Zernniaci pás na stÍpe chrániť lištou proti 
mechanickému poškodeniu do výšky 1,5 m. 
Káble prechádzajúce zo zeme na stÍpy vzdušného vedenia NN, chrániť na stÍpe po skrine 
VRIS 1 K a inde do výšky 2,5 rn vhodnou pancierovou rúrou proti mechanickému poškodeniu, 
napríklad TR76xl,5. Rúru po zatiahnutí kábla utesniť z vrchnej strany proti zatekaniu vhodným 
tmelom. 
Káblové rozvody sú navrhnuté s prierezom podľa prenášaného výkonu, dovolených úbytkov 
napätia a skratových prúdov, s prihliadnutím aj na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 
a v súlade s STN 33 3320 a požiadavkami prevádzkovateľa. 
Na spájanie káblov NN použiť teplom zrnrštitelné káblové spojky, napríklad typ SVCZ 240 S Al 
a na ich ukončovanie rozdeľovacie hlavy typ HCZ4 od VUKI Bratislava. 
Po zatiahnutí káblov do trafostanice, vstupné otvory utesniť pripravenými priechodkami. 
Úprava jestvujúceho vzdušného vedenia NN. 
Projekt rieši úpravu jestvujúceho vzdušného vedenia NN na základe požiadavky ZSE, a.s. 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Jedná sa o rozdelenie napájania vzdušného vedenia NN 
z dvoch trafostaníc. 
Z jestvujúcej stožiarovej trafostanice TS 0084-025 budú napájané vzdušné vedenia na uliciach: 

- Rázusova, po stÍp NN č . 31 
- Rázusova, s prepojením na Krížnu, po stÍp NN č. 111 
- Dobšinského 

Z novej kioskovej trafostanice označenej TS 1 budú napájané vzdušné vedenia na uliciach: 
- Rázusova od stÍpu NN č. 31 po Továrenskú, stÍp NN č. 133 
- Odbojárov, Inovecká, Slovenskej armády od stÍpu NN č. 76 po stÍp NN č. 84, Hečkova 
- Slovenskej armády od stÍpu NN č . 84 po stÍp NN č. 98, Krátka 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „ Obytný súbor na ďateliniskách " bolo vydané Mestom 
Zlaté Moravce dňa 19. 09. 2011 pod č. 2539/2011-004-RB. Územné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 24. 10. 2011. 

ňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie verej nou vyhláškou . 
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Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.1, 
zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov ďalej len „Stavebný zákon", v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného 
zákona a § 61 ods. 4 stavebného zákona 

oznamuje verejnou vyhláškou 

účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného 
konania a súčastne upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

Účastníci konania, zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy a správcovia podzemných 
inžinierskych sietí môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote 7 pracovných 
dní odo dňa doručenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje 
stanovisko dotknuté orgány štátnej správy. 

V zmysle § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 
mohli byt'. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach 
/Ul. 1. mája č . 2, II. poschodie, miestnosť č. 56/, v stránkových dňoch. 

Oznámenie o začatí stavebného konania je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou 
( § 61 ods. 4 stavebného zákona - veľký počet účastníkov stavebného konania a neznámi pobyt 
účastníkov konania, §26 zákona o správnom poriadku ) a musí byt' podľa § 26 ods. 2 zákona 
o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce, resp. 
zverejnené na internetovej stránke MsÚ Zlaté Moravce. 

Za deň doručenia oznámenia stavebného konania sa považuje 15 deň vyvesenia a 
zverejnenia oznámenia. 

Doručí sa účastníkom konania : 
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1. Mesto Zlaté Moravce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní 

····· ···································· ·· ·· ········ ························ ···· 
vyvesené dňa zvesené dňa 

2. Internet - stránka Mesta Zlaté Moravce 

·································· ·· ········ ······· ·· ··· ························ · 
vyvesené dňa zvesené dňa 
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Oznámenie o začatí stavebného konania sa doručí: 

- KANVOD SK spol. s r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava 
- Ing. Miroslav Slančík- ELPRON, Novomeského 3, 949 11 Nitra ( proj.) 
- Mesto Zlaté Moravce, UL 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
- Ing. Klára Wittlingerová CSc, Gen. Svobodu 12, 902 01 Pezinok 
- Paulína Hudecová, Topoľčianska 13, 953 01 Zlaté Moravce 
- Katarína Kukučková, Lovce 79, 951 92 Lovce 
- Terézia Borkovičová, Žitavská 3, 953 01 Zlaté Moravce 
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
- Okresný úrad Nitra - odbor cestnej dopravy a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ul. č . 147, 949 65 Nitra 
- SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava 26 
- Zs VS a. s., OZ Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4, Nitra 
- Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, Nitra 
- Slovanet a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
- Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
- Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II., 949 01 Nitra 
- Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. starostl. o ŽP Zlaté Moravce - ŠSOPaK, OH, ŠVS 
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KR Policajného zboru v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra 
- Okresné riaditeľstvo hasičského a ZZ Zlaté Moravce, ul. l .mája IA, 953 01 ZL Moravce 
- Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
- Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, Robotnícka 1, 953 O 1 Zlaté Moravce 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova ul. č 58, 949 63 Nitra 
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