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dátum podpis zo pove n 

Titl: Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Zlaté Moravce 
3795/2015/05 - 002 - IJ Ing. J edlovský 30.09.2015 

Verejná vyhláška 

Vec: 
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, s nariadením ústneho 
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. 

Dňa 04.09.2015 navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 
Bratislava / IČO 36361518 / podal na Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad návrh 
n a vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

NA_Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK 

SO 01 Trafostanice, stavebná časť 
SO 02 VN vedenie 
SO 03 NN vedenie 
PS Trafostanice, technologická časť 

- označenie stavby : inžinierska stavba podľa § 43a, ods.3, písm. i/ zák. č. 50/1976 Zb., 
líniová stavba 

- umiestnenie stavby: pozemky reg. „ C " pare. č. 3433, 3466/1, 3466/3, 3460/1, 3460/37, 3460/38, 
3494/2, 1960/10, 1903/1, 3481, 3494/2, 3454/2, 46416, 3467, 3468/1, 3470/2, 
3470/27, 3470/22, 464/10, 3470/6, 3470/19, 3470/18, 3470/37, 456/10, 456/23, 
456/32, 15417, 233/1, 1896, 154/6, 1901, 130/1, 130/2, 1940, 

pozemky reg. „ E " pare. č. 5668/2, 5668/1, 5408/1, 5408/2, 5413/2, 5412/2, 
541111, 5410/1, 5400/1, 5699/2, 5397, 5394, 473, 459/2, 5669, 5398, 5670/2, 5395, 
5601,233,232,231,230,5594,5599,5639/2,5638, 
katastrálne územie Zlaté Moravce. 

Popis stavebných objektov : 
Kiosková trafostanica 

• Nová kiosková trafostanica TS Bernolákova typu EH6 
Trafo 400kVA lks 

• Nová kiosková trafostanica TS Tekovská typu EHS 
Trafo 2x400kVA lks 

• Demontáž stožiarovej trafostanice TS 084-044, TS 084-045, TS 084-046 

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou č. 379512015105 - 002 -IJ 

Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 OJ (II. poschodie, č. dverí 56 ), 
stránkové hodiny : v pondelok 8 °0 

- 15 °0 hod. a v stredu 8 °0 
- 16 °0 hod., vybavuje : Ing. Jedlovský, 

Tel. 037169 239 27, e-mail: ivanjedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037169 239 45 
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Zemný kábel VN 
• nové vedenie VN 

Typ NF A2XS2Y 1 x3x240 
Typ NFA2XS2Y lx3x240 
Typ NF A2XS2Y 1 x3x240 
Typ NF A2XS2Y 1 x3x240 
Typ NFA2XS2Y lx3x240 
Typ NFA2XS2Y lx3x240 

Zemný kábel NN 
• výmena vzdušného vedenia na zemné káblové vedenie 

TypNAYY-J 
- nové vedenie NN 

Typ 2xNA YY-J 
Typ lxNAYY-J 

Stavebné objekty: 
SO 01 Trafostanice, stavebná časť 
SO 01.1 Trafostanica TS - Tekovská 
SO O 1.2 Trafostanica TS - Bernolákova 
SO 01.3 Demontáž TS 
SO 02 VN vedenie 
SO 02.1 VN káblové vedenie 
SO 02.2 VN vzdušné vedenie - demontáž 
SO 03 NN vedenie 
SO 03.1 NN zemné vedenie 
SO 03.2 Výmena NN vedenia 
Prevádzkové súbory: 
PS 01 Trafostanice, technologická časť 
PS 01.1 Trafostanica TS - Tekovská 
PS 01.2 Trafostanica TS - Bernoláková 

SO 01 Trafostanice, stavebná časť 
SO 01.1 Trafostanica TS-Tekovská 

dÍžka trasy 
dÍžka trasy 
dÍžka trasy 
dÍžka trasy 
dÍžka trasy 

Celková dÍžka trasy 

dÍžka trasy 

dÍžka trasy 
dÍžka trasy 

390m 
247m 
438 m 
50m 
15 m 

1140 m 

234m 

528 m 
613 m 

Kiosková trafostanica EH sa osadí v zeleni pri prístupovej ceste k bytovkám na parcele č. 3460/37 v meste 
Zlaté Moravce.Trafostanica je typový kiosek f. Haramia EHS. Pôdorysný rozmer skeletu je 4900 x 2830 
mm. Výška stavby od+- 0,00 je 2800 mm. 
Nová TS-tekovská bude napájaná z vedenia č . 306. 

Uvedená transformačná stanica má priestor pre transformátor , priestor pre VN a NN rozvodňu. 
Transformačná stanica svojím vyhotovením /všetky prístroje a transformátor/ tvorí jeden konštrukčný celok, 
ktorý je možné zmontovať a odskúšať a preto vyhovuje STN EN 62271-202:2007-09 (35 4220). 
Osadenie objektu je na štrkopieskovom podklade.+ - 0,00 bude+ 15 cm nad upraveným terénom 
Betónová transformačná stanica je zostavená z troch základných častí: 
káblový priestor /vaňa/ + stavebné teleso /skelet/ +strecha. 

SO 01.2 Trafostanica TS- Bernolákova 

Kiosková trafostanica EH sa osadí v zeleni pri prístupovej ceste k bytovkám na parcele č. 154/7 v meste 
Zlaté Moravce.Trafostanica je typový kiosek f. Haramia EH6. Pôdorysný rozmer skeletu je 3200 x 2710 
mm. Výška stavby od+- 0,00 je 2800 mm. 

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou č. 379512015105 - 002-IJ 

Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 01 (11. poschodie, č. dverí 56 ), 
stránkové hodiny : v pondelok 8 °0 -15 °0 hod. a v stredu 8 oo - 16 °0 hod., vybavuje : Ing. Jedlovský, 

Tel. 037169 239 27, e - mail: ivanjedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037169 239 45 
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Uvedená transformačná stanica má priestor pre transformátor , priestor pre VN a NN rozvodňu. 
Transformačná stanica svojím vyhotovením všetky prístroje a transformátor/ tvorí jeden konštrukčný celok , 
ktorý je možné zmontovať a odskúšať a preto vyhovuje STN EN 62271-202:2007-09 (35 4220). 
Osadenie objektu je na štrkopieskovom podklade.+ - 0,00 bude+ 15 cm nad upraveným terénom 
Betónová transformačná stanica je zostavená z troch základných častí: 
káblový priestor /vaňa/ + stavebné teleso /skelet/ +strecha 

SO 02 VN vedenie 
SO 02.1 VN káblové vedenie 
Nové zemné VN vedenie bude typu NA2XS2Y 3xlx240 RM/25 mm2

. 

Trafostanica TS - Tekovská bude zásobovaná ako trojbod. Trasa prvého kábla VN zaéína na pb.č.22 pri 
rieke Žitava na prechodovom stÍpe, kde do výšky 2m sa káble vtiahnu do ochrannej oceľovej rúry, potom 
bude kábel uložený v zemi medzi záhradami sídliska a bytovkami,či garážami a komunikáciou a bude 
ukončený vo VN rozvádzači v navrhovanej TS - Tekovská. Trasa druhého kábla z TS - Tekovská sa ukončí 
pri existujúcej kioskovej trafostanici TS84-055. Kábel VN od TS - Tekovská bude uložený najprv v zeleni, 
potom vprekrižuje miestnu komunikácu k bytovke č. 49, ďalej bude uložený v zeleni v súbehu s miestnou 
komunikáciou, ktorú zase prekrižije a budel potom uložený v súbehu s miestnou komunikáciou na ul. 
Tekovská až po vn spojku sl, ktorou sa naspojkuje na existujúci kábel medzi pb.č. 16 VN vzdušného vedenia 
a kioskovú trafostanicu č. TS84-055 . Trasa tretieho kábla z TS - Tekovská sa ukončí na rohu ulíc 
Bernolákova a Vajnorská naspojkovaním v bode vn spojka s2. Kábel VN od TS - Tekovská bude uložený v 
najprv v zeleni, potom vprekrižuje miestnu komunikácu k bytovke č. 49, ďalej bude uložený v zeleni 
v súbehu s miestnou komunikáciou, ktorú prekrižije a bude potom uložený v miestnej komunikácii v súbehu 
s ňou až po ul. Bemolákovu. Na ul. Bernolákova bude uložený v zeleni potom prekrižuje Bemolákovu ul. 
a bude uložený v súbehu s Bemolákovou ul. v zeleni v súbehu aj s existujúcim NN vedením až po vn spojku 
S2. Na jednom mieste prekrižuje ul. Bemolákovu- cestu III. Triedy č. 511008. 
Navrhované sú nové VN zemné káble typu NA2XS(F)2Y 3x(lx240). 
Káble budú uložené v bežnej trase v ryhe 50x120 cm voľne, v križovaní s inžinierskymi sieťami 
a komunikáciami v ochrannej rúrke. 

SO 02.2 VN vzdušné vedenie - demontáž 
Po vybudovaní VN káblového vedenia prebehne demontáž vzdušných vedení. 
Demontuje sa vzdušné vedenie VN od pb.č. 16 po stožiar pb.č. 22 -pred UV 3/306. Ďalej sa zdemontuje VN 
vedenie od pb.č. 22 po pb.č. 28 a od pb.č. 27 po existujúcu trafostanicu TS84-044 vrátane stožiarovej 
trafostanice a od pb.č. 27 po trafostnaicu č. TS84-045 vrátane 2,5 stÍpovej trafostanice. Ďalej sa zdemontuje 
VN vedenie od pb.č. 18 po existujúcu trafostanicu TS84-046 vrátane stožiarovej trafostanice . 

SO 03 NN vedenie 
SO 03.1 NN zemné vedenie 
Vybuduje sa nový hlavný NN zemný káblový rozvod z trafostaníc TS - TEKOVSKÁ, TS84-055, TS -
Bemolákova,TS84-012 káblami typu NA YY-J: 
Z novovybudovanej TS - Tekovská s dvoma trafami sa vyvedú nové káblové vývody pre napájanie 
existujúcej elektrickej siete. Existujúca NN sieť sa napojí 9 novými vývodmi z TS - Tekovská . Tieto káble 
sa ukončia v nových al. v existujúcich skriniach. Tieto budú pristavené k objektom alebo budú voľnestojace. 
Dva kábové vývody budú v zeleni pred TS - Tekovská zaslučkované cez spojky S6,S5 do existujúceho 
zemného káblového rozvodu medzi skriňami SR84-194 a SR84-187 pri trafostanici TS84-046. Keďže TS84-
046 sa ruší káble sa pri tejto trafostanici zaslučkujú a prepoja na existujúcu skriňu SR84-187 - spojky S3,S4 
a skriňa č, SR84-182 sa napojí novým káblom od SR84-182 na kábel medzi od TS - Tekovská a SR84-187. 
Dva kábové vývody budú uložené od TS - Tekovská po existujúcu skriňu SR84-190. Ďalšie dva káblové 
vývody budú pre ukončené v novej skrini SR84-x2 a SR84-x3 pre Calex Relátka. Jeden kábel bude 
naspojkovaný na existujúci kábel pre f.Štrkopiesky-trasa od TS - Tekovská po spojku S7. 
Z existujúcej trafostanice TS84-055 sa vyvedú tri nové káble. Jeden bude ukončený na pb.č.832, pb.č.833 
a tretí cez skriňu SR84-X3 bude zaslučkovaný do existujúceho kábla medzi kamenári a TS84-046. Tento 
kábel bude ešte pri pb.č. 827 zaslučkovaný cez skriňu SR84-x4 a bude napájať vzdušné vedenie cez PB.č. 
832. 

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou č. 379512015105 - 002 -JJ 

Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 OJ (II. poschodie, č. dverí 56 ), 
stránkové hodiny : v pondelok 8 °0 -15 °0 hod. a v stredu 8 oo - 16 °0 hod., vybavuje : Ing. Jedlovský, 

Tel. 037169 239 27, e - mail: ivan.jedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037169 239 45 
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Z existujúcej trafostanice TS84-012 sa vyvedie jeden nový kábel po skriňu SR84-x4. 
Z novovybudovanej trafostanice TS Bernolákova, s jedným trafom, sa vyvedú nové káblové vývody pre 
napájanie existujúcej elektrickej siete. Existujúca NN sieť sa napojí 6 novými vývodmi. Tieto káble sa 
ukončia v nových al. v existujúcich, či v preložených skriniach. Tieto budú pristavené k objektom alebo budú 
voľnestojace. Dva kábové vývody budú napájať existujúci pb.č. 802 pri ceste Bernolákova. Ďalšie dva káble 
budú napájať skriňu SR84-PNZZ, z ktorej budú prepojení odberatelia napájaní z demontovanej trafotanice 
TS84-044. Ďalším zemným káblom bude napojená skriňa v materskej škôlke SR84-MŠ a cez ňu pb.č. 729. 
Priamo z TS - Bernolákova bude napojená preložená skriňa RE.OA - obchodnej akadémie, ktorá bude 
preložená od TS84-044. 
Trasa navrhovaných zemných káblových vedení prechádza zeleným pásom vedľa miestnych komunikácií, 
križuje tieto komunikácie, je uložený v chodníku a na dvoch miestach križuje cestu III. Triedy č. 511008 na 
ul. Bernolákova. 

SO 03.2 Výmena NN vedenia 
Hlavné NN vedenie : 
Vybuduje sa zemný kábel hlavnej siete pb.č.883 po skriňu č. SP-1 typu NA YY-J ako náhrada za vzdušné. 
Nové káblové vedenie bude kopírovať demontované vzdušné NN hlavné vedenie. 
V trase hlavného vedenia sa vzdušné elekrické prípojky uložia do zemnej elektrickej prípojky. 

PS 01 Trafostanice, technologická časť 
PS 01.1 Trafostanica TS - Tekovská 
Navrhovaný typ montovanej kioskovej transformačnej stanice EHS bude do výkonu transformátora 
2x630kVA, pre menovité vstupné napätie 22 kV a menovité výstupné napätie 0,42 kV. 

PS 01.2 Trafostanica TS - Bernolákova 
Navrhovaný typ montovanej kioskovej transformačnej stanice EH bude do výkonu transformátora lx 630 
kV A, pre menovité vstupné napätie 22 kV a menovité výstupné napätie 0,42 kV. 

Stavba bude umiestnená podľa situácie v M 1:1000, ktorá je súčasťou projektovej 
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, vypracovanej Ing. Jozefom Frólom -
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou. 

Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 11 7 ods. l, zákona 
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ďalej 
len „Stavebný zákon", v súlade s ustanovením §36 ods. l, ods. 4 stavebného zákona oznamuje 

oznamuje verejnou vyhláškou 

účastníkom územného konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania 
o umiestnení stavby a súčastne nariaďuje k prejednaniu ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na deň: 

27. októbra 2015 ( utorok ) o 9 ao hod. 

so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, č. dv. 56, 
s následným odchodom na miesto budúcej stavby . 

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 územného konania verejnou vyhláškou č. 379512015105 - 002 -JJ 

Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 OJ (II. poschodie, č. dverí 56 ), 
stránkové hodiny : v pondelok 8 °0 

- 15 °0 hod. a v stredu 8 oo- 16 °0 hod., vybavuje : Ing. Jedlovský, 
Tel. 037169 239 27, e - mail: ivanjedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037/69 239 45 
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Oznámenie o začatí územného konania je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou 
( § 36 ods. 4 stavebného zákona - veľký počet účastníkov územného 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. 

Účastníci konania, zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy a správcovia podzemných 
inžinierskych sietí môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány 
štátnej správy. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

Doručí sa účastníkom konania : 

Ing. Serafína O s t r i h o ň o v á 
primátorka mesta 

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 

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou č. 3 79512015105 - 002 - JJ 

Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 OJ (II. poschodie, č. dverí 56 ), 
stránkové hodiny : v pondelok 8 °0 

- 15 °0 hod. a v stredu 8 oo - 16 °0 hod., vybavuje : Ing. Jedlovský , 
Tel. 037169 239 27, e - mail: ivanjedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037169 239 45 
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Oznámenie o začatí územného konania sa doručí: 

Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
Stanislav Orovnický, Železničiarska 2387/41, 953 01 Zlaté Moravce 
SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
HYDRODYNAMIC spol. s r. o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce 
HYDROSERVICE spol. s r. o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce 
TROFAL s. r. o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce 
Juraj Kubala, č. 236, 951 91 Hosťovce 
Mária Kubalová, č. 236, Hosť ovce 
MOYA a. s., Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce 
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 01 Zlaté Moravce 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, Bernolákova 4, 953 34 Zl. Moravce 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
ARRIV A Nitra a. s., Štúrova 72, 949 44 Nitra 
Západoslov. vodárenská spoločnosť a. s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra 
Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. starostlivosti o ŽP- ŠSOPaK, OH, ŠVS, 953 01 
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zl. Moravce 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ Zl. Moravce, ul. l .mája IA, 953 01 Zl. Moravce 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr.58, 949 63 Nitra 
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
SPP - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
ENERGO - SK, a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 

Materiál spracov~·- . . :.L . ·Vt . 
~~=~tf;jx.-.·.-.-·: .. ·· .-.-.-.. · 04

/ 

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou č. 379512015105 - 002 -JJ 6 

Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 OJ (11. poschodie, č. dverí 56 ), 
stránkové hodiny : v pondelok 8 °0 

- 15 °0 hod. a v stredu 8 oo - 16 °0 hod., vybavuje : Ing. Jedlovský, 
Tel. 037169 239 27, e - mail: ivanjedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037169 239 45 


