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Verejná vyhláška 
 

O Z N Á M E N I E 
o začatí stavebného konania  a upustenie od ústneho konania. 

 

 

Stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO 36 361 518  zastúpený spoločnosťou REALLINE s. r. o., Bernolákova 355/28, 914 41 

Nemšová, IČO: 36 705 977 požiadal dňa 19.02.2021 Mesto Nemšová o vydanie stavebného 

povolenia  na  líniovú stavbu: 

 

 

,,PREKLÁDKA VNV-22kV DO ZEME NEMŠOVÁ, UL. PÚCHOVSKÁ, 

OBRANCOV MIERU “, časť: 

SO 103 – PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA 

SO 104 – DEMONTÁŽ TS0040-302 A ÚPRAVA NN ROZVODOV. 

 

Líniová stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra  

C KN parc. č.: 3290/1, 2448, 3290/24, 3290/2, 3290/3 na základe  územného rozhodnutia 

číslo OV/988/2019-3/BL-398 zo dňa 01.04.2020 a bude pozostávať z (zo): 

 

3.  SO 103 – Prípojka VN a trafostanica: 

SO 103 Prípojka VN – pripojenie do distribučnej siete v rozsahu:  

Trafostanica bude na el. energiu pripojená z distribučného VN-22kV rozvodu a.s. ZSDIS 

Bratislava napájacou slučkou, vradenou cez zmršťovacie spojky pre spojenie 1-žilových 

celoplastových VN-22kV káblov, typ 2×/3×POLJ24D/, do existujúceho káblového vedenia 

VN-22 kV linky č. 385 /3×22-NA2XS2Y 1×240mm²/, preloženého v rámci prekládky  

VN-22kV vedení do nového káblového koridoru. Linka č. 385 je súčasťou mestského okruhu, 

čo umožňuje zásobovanie stanice z dvoch strán. Dĺžka trasy cca 36 m, z toho 26 m  

pod budúcim chodníkom alebo vo voľnom teréne a 10 m pod budúcou komunikáciou.  

Dĺžka kábla vrátane rezervy  pre ukončenie a zapojenie je cca 3×30+3×36=198 m. Prípojka  

sa ukončí 22kV-koncovkami RYCHEM POLT-24-D/1XI-L 12B-CEE05 s adaptérmi  

RICS-5143 v poliach č. 1 a 1 vo VN rozvádzači AJE22 novej kioskovej trafostanice, typ 

RM6-IDI, výr. MERLIN GERLIN. 

Deliacim miestom medzi vonkajšími rozvodmi a vnútornou el. inštaláciou trafostanice  

sú káblové koncovky, ktoré sú súčasťou prípojky. Tienenia káblov pri koncovkách sa pripoja 

na uzemnenie, prechody z káblovej ryhy do trafostanice sa utesnia tesniacim systémom 

RAYCHEM RDSS150. Káble budú uložené vo výkope v zemi – v chodníku a vo voľnom 

teréne v pieskovom lôžku so zakrytím PVC ochrannými platňami KPL200 UNIVOLT,  

pod spevnenými plochami v PVC chráničke FXKVS DN 160, položenej na betónovom 

základe zhora obetónovanej, v trafostanici v káblovom priestore. Káble v zemi budú v celej 

trase označené výstražnou fóliou. Minimálna výška krytia VN káblového vedenia v zemi cca  
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1m pod komunikáciou, resp. upraveným terénom. Výkopy zaistiť oplotením, v odôvodnených 

prípadoch prekrytím. Odkryté existujúce el. vedenia zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom 

– aj mimo pracovného času, a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.  

Pred uvedením do prevádzky je nutné preveriť izolačný stav káblového vedenia meraním 

s písomným protokolom o meraní. 

 

SO 103 Kiosková trafostanica 1× max. 630 k VA v rozsahu: 
Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť 

transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové 

dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Stanica  

je s vnútornou obsluhou. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej 

pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred 

pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice.Káblový 

priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. 

Technickým osvedčením TO-06/0102, vydané Technickým a skúšobným ústavom stavebným 

Bratislava v apríli r. 2006 boli overné a potvrdené: mrazuvzdornosť, olejonepripustnosť, 

požiarna odolnosť, hlučnosť, pevnosť betónu a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 

Transformátor svojim vyhotovením zodpovedá STN 35 1100, ktorá je v súlade s IEC 76 časť 

1-5. V trafostanici budevzhľadom na predpokladané zaťaženie použitý olejový hermetizovaný 

transformátor o výkone 400kVA, typ aTOHn 359/22 so zníženými stratami, výr. BEZ 

Bratislava. Transformátor je upevnený na oceľovom profile UE100, ktorý  

je uchytený na základovej doske TS. Pod transformátorom je umiestnenáhavarijná zberná 

vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora. 

 

4. SO 104 Demontáž TS0040-302 a úprava NN rozvodov v rozsahu: 

Navrhovaná kiosková stanica bude ako distribučná stanica situovaná na samostane vyčlenenej 

parcele v majetku a. s. Západoslovenská distribučná Bratislava. Navrhovaná stanica nahradí 

existujúcu 4-stĺpovú trafostanicu. Po uvedení novej stanice do prevádzky a po presmerovaní 

existujúcich odberov do novej stanice, sa existujúca 4-stĺpová trafostanica zruší.  

Pred demontážou je potrebné zo stanice odpojiť všetky el. vedenia na strane VN aj NN: 

VN-káblový prívod vodičmi 3×22-AXEKCEY zo vzdušnej VN-22kV linky č. 282  

cez úsekový odpínač č. 101 na existujúcom podpernom bode – priehradovom stožiari 

NN- vývody NN, presmerované do navrhovanej kioskovej trafostanice 1×max. 630kVA. 

Vzhľadom k tomu, že z existujúcej trafostanice odchádzajú 4 vzdušné vedenia, je potrebné 

vybudovať nový podperný bod, na ktorom sa odchádzajúce vzdušné vedenie ukončia 

a zároveň prepoja s káblovými vedeniami – prívodmi z kioskovej stanice. Káble budú uložené 

vo výkope v zemi – chodníku a vo voľnom teréne v korigovaných chráničkách FXKVR110 

v lôžku z preosiatej zeminy, pod komunikáciami a spevenými plochami v chráničke 

FXKVR110, položenej na betónovom základe a zhora obetónovanej, v trafostanici 

v káblovom priestore. Káble v zemi budú v celej trase označené výstražnou fóliou. Minimálna 

výška krytia NN káblového vedenia pod komunikáciou min. 1 m spolu s el. vedením bude 

v spoločnom výkope i zemniaci pásik FeZn 30×4mm pre uzemnenie navrhovaných 

elektrických rozvodných zariadení. Výkopy zaistiť oplotením, v odôvodnených prípadoch  

prekrytím. Odkryté existujúce el. vedenia zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom – aj mimo 

pracovného času, a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť. 
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Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Mesto Nemšová ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 

písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 

poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

o z n a m u j e 

 

začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 odst. 1 stavebného zákona,známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne  u p ú š ť a  v zmysle § 61 odst. 2 

stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú stavebnému úradu 

dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie. 

 

Účastníci konania si môžu v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky 

a pripomienky k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, 

Ul. SNP č. 4 a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad nebude  

na ne prihliadať. Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom 

úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: 

pondelok 08:00-11:00, streda 13:00-16:00, piatok 08:00-11:00), alebo u stavebníkov 

Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361518  

zastúpený spoločnosťou REALLINE s. r o., Bernolákova 355/28, 914 41 Nemšová, IČO: 

36 705 977. 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od 

nasledujúceho dňa po vyvesení. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Miloš Mojto 

                                                                                                       primátor mesta Nemšová 
 

 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:  

 

ZVESENÉ DŇA:  

 

POTVRDENÉ DŇA: 

 

Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         

                       podpis, pečiatka 
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Doručí sa: 

Žiadateľ: 

1.    REALLINE, spol. s. r. o., Bernolákova 355/28, 914 41 Nemšová v zastúpení navrhovateľa 

       Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

Ostatní účastníci konania: 

2.    Mesto Nemšová, FO – Ing. Júlia Barbuščák, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

3.    Kristínová Mária, Záhumnie 19, 914 41 Nemšová 

4.    Ing. Michal Fabuš, PhD., Andreja Mráza 3159/5, 821 03 Bratislava 

5.    Ing. Eva Chrustová, Sveredník č. 192, 013 32 Sveredník 

6.    Martin Fabuš, Skalská Nová Ves 236, 913 31 Skalka nad Váhom 

7.    Doc. Ing. Ignác Prno, CSc., J. Alexyho 1/A, 841 01 Bratislava 

8.    Ing. Dušan Prno, Kubranská 766/20, 911 01 Trenčín 

9.    Pavol Chlebana, Revolučná 612/21, 914 41 Nemšová 

10.  Ing. Ladislav Chlebana, Revolučná 612/21, 914 41 Nemšová 

11.  Iosif Juras, Šidlíkové 2168/58, 914 41 Nemšová 

12.  Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 913 33 Trenčín 

13.  Helena Hrabovská, Janka Palu 7/13, 914 41 Nemšová 

14.  Ing. Dominik Slušný, ELPROMONT TRENČÍN spol. s. r. o., Poľovnícka 930/40, 911 05 Trenčín  

Dotknuté orgány: 
15.  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

16.   Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára – Váh, s. r.o., Ul. J. Palu č. 3, 914 41        

        Nemšová 

17.   SPP – distribúcia a.s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26 

18.   Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 

19.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4,  

       911 01  Trenčín 

20.  Okresný  úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

21.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru TN, Ul. Jesenského č. 36,  

       911 01 Trenčín 

22.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej správy  

       vôd, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

23.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového  

       hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

24.  Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

25.  Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  

       prírody, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

26.  Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

       Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

27.  Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7,  

       911 42 Trenčín  

28.  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8,  

       832 47 Bratislava 

29.  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


