Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla, tel.: 032/6591 311, fax: 032/6591 241

Č.: SU – 7062/526/2018 ER
Vybavuje : Ing. Eva Remšíková

V Trenčianskej Teplej dňa 13.06.2018

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Stavebník: Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518,
v zastúpení: MČ Projekty, s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745,
poverená konateľka: PhDr. Ľubomíra Beháňová, Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina
(ďalej len "stavebník“) podal dňa 06.06.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
TN NOVÁ DUBNICA, ZAKAB. VNV 1068, VNK
Súbor / objekt:
SO 01 – VN káblové vedenie
PS 01 – Spínacia stanica EH8-Box
SO 02 – Demontáž VN vzdušného vedenia
(ďalej len “stavba“), ktorá má byť umiestnená na pozemkoch:
k. ú. Nová Dubnica – KN-C parcela č. 534/8, 534/9, 542/5; KN-E parcela č. 2567/2, 2570/1, 2571/1,
2574/1, 2575/1, 2578/1, 2579, 2582, 2583, 2586, 2587, 2590, 2591, 2594, 2595, 2598, 2599, 2602,
2603, 2606, 2607, 2609, 6474/1, 2656, 2657, 2655, 2654, 2668/2, 3106/503, 2669, 2677/2, 2678,
3088, 2679, 3087, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 2670, 2673/2, 2674/2,
2675/2, 2676/503;
k. ú. Trenčianska Teplá – KN-E parcela č. 6511, 2935, 2901, 2902, 2904, 2777, 2776, 2775, 2896,
2786, 2787.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Trenčianska Teplá, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona podľa § 36
stavebného zákona, je zároveň určený Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej
politiky pod č.: OÚ-TN-OVBP2-2017/27340-2/Ma zo dňa 23.8.2017 ako stavebný úrad podľa
ustanovenia § 119 ods. 1, v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona na územné, stavebné
a kolaudačné konanie na uvedenú stavbu a na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
a kolaudačného rozhodnutia na uvedenú stavbu. Určený stavebný úrad obce Trenčianska Teplá podľa
§61 ods. 1 stavebného zákona
oznamuje
začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.
Nakoľko pomery staveniska sú dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne
a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Popis stavby :
SO 01 – VN káblové vedenie:
VN vzdušné vedenie 22 kV linky č. 1068 z roku 1970 v úseku od ÚO č. 1/1068 (úsekový odpínač) v k.
ú. Nová Dubnica po ÚO č. 2/1068 v k. ú. Trenčianska Teplá je postavené na betónových a dožitých
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drevených podperných bodoch a mrežových stožiaroch, zväčša v zalesnenom ťažko dostupnom teréne
– svah a roklina a ponad cintorín v Novej Dubnici. Stavba rieši demontáž VN vzdušného vedenia od
tretieho podperného bodu od ÚO č. 1/1068, ktorý bude vymenený za nový betónový podperný bod Db
2x10,5/20 a v ktorom cez obmedzovače prepätia VN bude pripojené nové VNK vedenie 3x1x240
NA2XS2Y. V jeho trase je umiestnená jestvujúca 1-stĺpová trafostanica TS 0061-107 v majetku
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., ktorá sa ponechá a prepojí sa nanovo VN káblovou prípojkou
dl. 20 m z VN rozvádzača novej spínacej stanice EH8-Box, ktorá sa osadí v blízkosti TS. Trasa nového
VNK vedenia bude pokračovať až po existujúci posledný mrežový stožiar pred ÚO č. 2/1068 a takisto
sa vyvedie na tento stožiar VNK cez osadené obmedzovače prepätia VN. Nové VNK vedenie medzi
oboma ÚO je navrhnuté sčasti v ochrannom pásme vzdušného vedenia, ktoré sa zdemontuje a sčasti
v novej trase, ktorá obchádza roklinu a cintorín a vedie popri spevnenej a lesnej ceste. Dĺžka trasy
VNK vedenia je 1700 m, bude uložené do káblovej ryhy 50x120 cm na pieskové lôžko. Pri križovaní
VN kábla s inžinierskymi sieťami a s cestou bude VNK uložený v korungovanej chráničke FXKV
priemeru 200 mm. Súbežne s VNK bude pripoložená optochránička priemeru 40 mm.
PS 01 – Spínacia stanica EH8-Box:
Voľne stojaca spínacia stanica, polozapustená s vonkajším ovládaním, s VN rozvádzačom
s prívodmi/vývodmi pre napojenie VNK a TS. Má pôdorys 1900 x 1450 mm, so strechou a s výškou
1990 mm nad terénom. Je navrhnutá ako železobetónový vysokopevnostný kiosk (vaňa) bez potreby
budovania základov (iba na zhutnené štrkové lôžko hr. 200 mm), vrátane bleskozvodu a uzemnenia.
Spínacia stanica je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. zaradená do skupiny A vyhradených technických
zariadení.
SO 02 – Demontáž VN vzdušného vedenia:
Existujúca vzdušná linka 22 kV č. 1068 s vodičmi AlFe 3x70mm2 sa zdemontuje v úseku medzi tretím
podperným bodom od ÚO č. 1/1068 a posledným mrežovým stožiarom pred ÚO č. 2/1068, vrátane
drevených a betónových podperných bodov a mrežových stožiarov medzi nimi. Celková dĺžka trasy
demontáže je 1520 m.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány
a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na určenom stavebnom
úrade v Trenčianskej Teplej v čase úradných hodín.
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
Príloha: Situácia stavby pre účastníkov konania
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
ZSD a. s. v zastúpení: PhDr. Ľubomíra Beháňová, Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina
2. Mesto Nová Dubnica, ako vlastník pozemku p. č. 542/5
3. Obec Trenčianska Teplá, ako vlastník pozemku p. č. 6511
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
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5. Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
6. Považský cukor, a. s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
7. 131 x vlastníci pozemkov – verejná vyhláška
8. Vlastníci susedných pozemkov – líniová stavba – verejná vyhláška
Dotknuté orgány štátnej správy a vlastníci IS :
1. OÚ TN, odbor st. o ŽP, odd. ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
2. OÚ TN, odbor st. o ŽP, odd. ochr. prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
3. OÚ IL, odbor st. o ŽP, odd. ochr. prírody a krajiny, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
4. OÚ TN, odbor starostlivosti o ŽP, odpad. hosp., Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. OÚ TN, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. OR HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
10. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
12. Lesy SR, š. p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
13. SPP – distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vlastníci pozemkov, na ktorých je umiestnená líniová stavba (por. číslo 7.) a vlastníci susedných pozemkov –
líniová stavba – verejnou vyhláškou:
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce / mesta na dobu 15 dní ( úradná tabuľa Trenčianska
Teplá + webová stránka, úradná tabuľa Nová Dubnica + webová stránka ). Posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia oznámenia.
Vyvesené dňa : .........................................
Pripomienky boli – neboli:

Zvesené dňa :..................................................

....................................................................................................................................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Vybavuje: Ing. Eva Remšíková

