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O B E C   V I N O D O L 

Číslo: 53/2020-002-Rf                                                                            Vo Vinodole, 07.02.2020 
   
 

Oznámenie o začatí stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 
Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36361518, 
splnomocnený: LUKOPE STAV s. r. o., Hájik 286/1301, Kolíňany podal dňa 05.02.2020 na Obecnom 
úrade vo Vinodole žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:  
 

„ IBV Vinodol Novohorská ulica, komunikácie a inžinierske siete  
SO 06 – Elektrifikácia VN Rozvod – 1. Etapa “ 

 
na parc. č. C: 965, 839, 730/157, 838/1, 769/7, 738; parc. č. E : 965, 738, 838/2, 739/2 
kat. úz: Dolný Vinodol; 
Stavebník Západoslovenská distribučná má  podľa §58 odst. 2 stavebného  zákona, podľa § 139 ost. 
1 písm., c) tohto zákona – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, ktoré ho oprávňuje zriadiť na 
ňom požadovanú stavbu a nie je potrebné preukazovať súhlas vlastníkov pozemku  a má ako držiteľ 
povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví oprávnenie vyplývajúce  zo zákona 251/2012 Z.z. 
o energetike. 
 
Územné rozhodnutie bolo vyd. Obcou Vinodol pod č. 204/2018-004-Rf  zo dňa 20.12.2018. 
 
V rozsahu objektovej skladby : 
Predmetom projektovej dokumentácie je zabezpečenie el. energie v požadovanom množstve a kvalite 
pre navrhovanú obytnú zónu „IBV VINODOL“ v obci Vinodol. Projekt rieši nové 1kV podzemné NN 
a 22kV podzemné VN rozvody spolu s novou kioskovou TS.  
Rozsah projektu: 
SO 06 – Elektrifikácia 
      SO 06.1 – VN prípojka 
      SO 06.2 – Trafostanica 
      SO 06.3 – Rozvody NN – časť. 1 Kmeňové NN rozvody 
Stavebné objekty a kapacity objektov: 
VN kábel, káblové vedenie typu 22-NA2XS2Y 3x1x95 mm

2
 (trasa/dĺžka)                     135/145 m 

NN kábel, káblové vedenie typu 1-NAYY-J 4x240 mm
2 
(trasa/dĺžka)                                85/95 m 

Rozpojovacia a istiaca skriňa typu SR 8 DIN 1 VV 2x400A/7x160A P2                                   1 ks 
Rozpojovacia a istiaca skriňa typu SR 6 DIN 0 VV 2x400A/5x160A P2                                   1 ks 
Kiosková trafostanica EH5                                                                                                        1 ks 
VN rozvádzač Efacec Fluofix KTT                                                                                            1 ks 
Dtr 630kVA                                                                                                                                1 ks 
NN rozvádzač 2x8-vývodový                                                                                                     1 ks 
Úsekový odpojovač OTE 25/400-32 20A-V-KO 10,5 m                                                            1 ks 
Obmedzovače prepätia DA1-30E                                                                                              1 ks                                                           
Okrem RD bude do SR č. 1 zapojené aj verejné osvetlenie. 
SO 06.1 VN Prípojka  
1. časť - Nový úsekový odpínač zvislý : 
- nový zvislý úsekový odpojovač bude namontovaný na exist. PB č. 2380 na VN linke 244. ÚO bude 
umiestnený na parc. č. 965 reg. C/E. Nový úsekový odpínač bude umiestnený na existujúci betónový 
stĺp pod konzolu. Typovo sa jedná o ÚO OTE 25/400-32 20-A-KO-10,5 m. Obmedzovače prepätia sa 
použijú TYCO-DA1-30E. ÚO uzemniť na 6ῼ. 
2. časť – VN prípojka : 
- kiosková transformačná stanica bude napojená VN káblom 22-NA2XS2Y 3x1x95 mm

2
 z nového 

úsekového odpojovača. Dĺžka trasy bude cca 135 m a dĺžka vedenia cca 145 m. Do výkopu spolu 
s VN vedením sa položí aj chránička HDPE40 pre telekom vedenie distribučnej siete. Vedenie sa uloží 
do chráničky FXKV160 na miestach, kde budú križovať budúce komunikácie IBV. Trasovanie kábla je 
v zelenom páse IBV. Nová VN slučka bude prechádzať pod chodníkom.   
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SO 06.2 Trafostanica – TS bude napájaná novou VN káblovou prípojkou do exist. siete. Trafostanica 
bude kiosková typu EH5 s rozmermi 2,83x4,91 m ( s okapovým chodníkom 4,9 x 6,8 m). Z navrhnutej 
TS budú napájané NN SR skrine v okoliu. Betónová TS je zostavená z 2 základných častí: káblový 
priestor ( vaňa ), stavebné teleso ( skelet ) a strecha.  
SO 06.3 Rozvody NN  
1. časť Kmeňové NN rozvody – z navrhovanej kioskovej TS č. TS0079-009 káblami 1-NAYY-J 4x240 
mm

2
. Navrhované káble povedú popri navrhovaných komunikáciách v zelenom páse. Káble budú 

zaústené do nových rozpojovacích a istiacich skríň typu SR vo vyhotovení DIN0, DIN1.  
Z navrhovanej TS budú vyvedené káble v nasledujúcom prevedení: 
Číslo vývodu                     Smer                          Typ kábla                                 Dĺžka (m) 
        1                                SR 1                           1-NAYY-J 4x240 mm

2
                 45 

        2                                SR 2                           1-NAYY-J 4x240 mm
2
                 50 

Prevádzkové súbory: 
PS 01 Transformačná stanica 
VN rozvádzač 22 kV 
NN rozvádzač 0,42 kV 
 
na parc. č. C: 965, 839, 730/157, 838/1, 769/7, 738; parc. č. E : 965, 738, 838/2, 739/2 
kat. úz: Dolný Vinodol; 
Pozemky susedné – pre líniovú stavbu sa v zmysle platných zákonov neuvádzajú. 
 
Stavebník Západoslovenská distribučná má podľa §58 odst. 2 stavebného  zákona, podľa § 139 ost. 1 
písm., c) tohto zákona – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, ktoré ho oprávňuje zriadiť na 
ňom požadovanú stavbu a nie je potrebné preukazovať súhlas vlastníkov pozemku  a má ako držiteľ 
povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví oprávnenie vyplývajúce  zo zákona 251/2012 Z.z. 
o energetike. 
 
- za účelom: inžinierska líniová stavba - elektrifikácia 
- charakter stavby : trvalá 
 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 
Obec Vinodol, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
 

oznamuje 

 

v súlade s ustanovením § 61 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov začatie stavebného 

konania a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 odst.2 zákona č.50/1976 

Zb.  od ústneho konania a miestneho zisťovania. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr  do 5 dní od doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne neprihliadne. V rovnakom termíne oznámia svoje stanoviská  dotknuté orgány štátnej 

správy. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť.  

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom vo Vrábľoch,  

Hlavná 1221, 3. poschodie, miestnosť č. 304. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a bude vyvesené 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Vinodol. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

jeho doručenia. 
 
 
 
 

Peter  S t r á ň á k 
starosta obce 
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Doručuje sa: 
1.  Obec Vinodol, Obecná č. 473/29, Vinodol v zast. starostu obce Petra Straňáka 
2. Vlastníci pozemkov ktorých vlastnícke, alebo iné práva môžu byť vydaným rozhodnutím priamo 
dotknuté – doručené verejnou vyhláškou 
3. Ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných parciel popri parcele v zmysle situácie  
osadenia sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71 /1967 Zb. o 
správnom konaní.  
4.  Spoločný obecný úrad so sídlom vo Vrábľoch , Hlavná 1221, Vráble 
 
5. Obec Vinodol – úradná tabuľa – zverejniť na dobu 15 dní : 
 
 
 
 
Vyvesené dňa..............................................                 Zvesené dňa.......................................... 
 
 

 
 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby          Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 


