Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 410/2022/OVŽ-9041/2022 EB

V Hriňovej dňa 28.04.2022

Vybavuje: Balážová, +421453210103
0903 539 548

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Hriňová, ktoré je podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon")
príslušným stavebným úradom, na základe výsledkov konania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona
a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, vydáva
Rozhodnutie o umiestnení stavby
„12931 - Hriňová - Krivec - Zahustenie TS“,
ktorá sa skladá zo stavebných objektov:
SO 01 - VN nadzemné vedenia
SO 02 - NN podzemné vedenia
SO 03 - NN nadzemné vedenia – Rek. NNS
SO 04 - NN nadzemné vedenia
PS 01 – Trafostanice stožiarové
ktoré sa nachádzajú na parcelách v katastrálnom území Hriňová, extravilán obce:
objekty SO 01, SO 02, SO 04, PS 01, parcely:
C-KN č. 3822/1, druh pozemku orná pôda, ev. na LV č. 8906 vl. Fitala Jozef, Krivec 1756,
Hriňová
C-KN č. 3830/14, druh pozemku orná pôda, ev. na LV č. 3961 vl. Halaj Jozef, Krivec 144, Hriňová
C-KN č. 3816, druh pozemku orná pôda, ev. na LV č. 8907 vl. Halaj Jozef
C-KN č.15970/2 bez LV, E-KN č. 15970/1 (miestna komunikácia), druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, ev. na LV č. 3057 vl. mesto Hriňová
C-KN č. 3818, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 1290 spoluvl. Halaj Jozef, Krivec 1756, Hriňová,
Halaj Ján, Mierová 70, Nižná Slaná, SPF
C-KN č. 3815, druh pozemku TTP, C-KN č. 2874, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 62 spoluvl.
Šuleková Mária Krivec 1565, Hriňová, Halajová Alena, č. 145, Hriňová
C-KN č. 2666, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 10072 vl. Šuleková Veronika, Krivec 1565, Hriňová
C-KN č. 15971 bez LV, E-KN č. 15971 (miestna komunikácia), druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, ev. na LV č. 3057 vl. mesto Hriňová
C-KN č. 2861/1, druh pozemku orná pôda, C-KN č. 3813, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 9737
spoluvl. Halajová Alena, č. 145, Hriňová, Krnáčová Mária, Krivec 321, Hriňová,
Šuleková Veronika, Krivec 1565, Hriňová, Šulek Štefan, Krivec 1565, Hriňová
C-KN č. 2873/5, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 1783 spoluvl. Franka Dušan, Krivec 2652,
Hriňová, Ing. Konôpka Mikuláš, Krivec 1855, Hriňová, správca SPF
C-KN č. 2873/3, druh pozemku TTP, C-KN č. 2873/8, 2873/9, druh pozemku zast. plocha a
nádvorie, ev. na LV č. 2313 vl. Franka Dušan, Krivec 2652, Hriňová
objekt SO 03 - rekonštrukcia NN nadzemnej siete bez zmeny trasy, parcely:
C-KN č. 3815, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 62 spoluvl. Šuleková Mária, Krivec 1565, Hriňová,
Halajová Alena, č. 145, Hriňová
C-KN č. 3818, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 1290 spoluvl. Halaj Jozef, Krivec 144,
Hriňová Halaj Ján, Mierová 70, Nižná Slaná, správca SPF
C-KN č. 3830/14, druh pozemku orná pôda, ev. na LV č. 3961 vl. Halaj Jozef, Krivec 144, Hriňová
C-KN č. 3822/2, druh pozemku orná pôda, ev. na LV č. 8906 vl. Fitala Jozef, Krivec 1756, Hriňová
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C-KN č. 3830/18, druh pozemku orná pôda, ev. na LV č. 6710 vl. Fitalová Marianna, Krivec 1756,
Hriňová
C-KN č. 2873/3, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 2313 vl. Franka Dušan, Krivec 2652, Hriňová,
C-KN č. 2889/2, druh pozemku orná pôda, ev. na LV č. 5620 vl. Uhliarová Štefánia, Krivec 323,
Hriňová
C-KN č. 2892/3, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 6777, vl. Cerovský Štefan, Krivec 322, Hriňová
C-KN č. 2940, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 265 vl. Krnáčová Emília a Krnáč Peter, Krivec I.
č. 321, Hriňová
C-KN č. 3073/1, druh pozemku TTP, C-KN č. 3075/2, druh pozemku orná pôda, ev. na LV č. 1352,
spoluvl. Paulenka Martin, Dolná Bzová 368, Podkriváň Krnáčová Lýdia, A. Hlinku
12, Detva, Ľalíková Elena, Železničná 384/10, Lovinobaňa, Kučerová Anna,
Kriváň 86, Kriváň, správca SPF
C-KN č. 3082/1, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 2953, spoluvl. Tran Minhová Zuzana, č. 1374,
Hriňová, Mgr. Cerovská Anna, Kráľová Lehota č. 272, Ing. Jančová Oľga, Krivec
1860, Hriňová,
C-KN č. 3081/1, druh pozemku TTP, C-KN č. 3120, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 2234,
spoluvl.Jaraba Michal, Krivec II. 442, Hriňová, Malatinec Štefan, Tulská 2461/29,
Zvolen, Krnáč Anton, Krivec I. 331, Hriňová, správca SPF
C-KN č. 3115, druh pozemku TTP, ev. na LV č.18, správca SPF
C-KN č. 3812/2, druh pozemku TTP, ev. na LV č. 4436, vl. Halaj Jozef, Krivec 144, 962 05 Hriňová
Účel stavby:
Účelom stavby je rozšírenie nadzemného VN vedenia pre napojenie novej 1-stĺpovej trafostanice,
z ktorej bude posilnená existujúca vzdušná NN sieť, čím dôjde k zlepšeniu kvality dodávky
elektrickej energie v oblasti Krivec Mesta Hriňová. (sťažnosť na podpätie)
Popis stavby:
SO 01 - VN nadzemné vedenia
Rozvodná sieť 3/AC-50Hz/ 22kV - sieť s priamym nízkoimpedančným uzemnením
Námrazová oblasť: N1
Kategória terénu: II.
Vetrová oblasť: 1. do 700 m
Prostredie:
vonkajšie (STN 33 2000-5-51)
Priestory:
nebezpečné
Vedenie:
DISTRI 3x50+50 celková dĺžka trasy 33 m
Nové vzdušné VN vedenie typu DISTRI 3x50+50 v dĺžke 33 m bude slúžiť pre napájanie novej
jednostípovej trafostanice umiestnenej na parcele C-KN 3818. Odbočenie z hlavného vedenia
3x70 AIFe6 bude realizované na existujúcom priehradovom stožiari L č. 1 cez prúdové svorky
Fargo PPN a nový vonkajší zvislý úsekový odpojovač OTE 25/400+HDA.
Trojžilový závesný kábel DISTRI 3x50+50 bude uchytený na priehradovom stožiari a TS cez
kotevné svorky typu A50R+TR. Ukončenie kábla na úsekovom odpojovači a poistkových spodkoch
na trafostanici bude cez vonkajšie VN koncovky E3UETH 24 25-95 CM.
Nové VN vedenie bude napájané zo vzdušného vedenia č.346 (IPID LN_00 stožiara je 610594, je
to
úsek
ASDR
č.
346/usek/89).
Medzi
346/uv/krivec_obec.9
a
346/uv/odb_hrinova_bystro.jasenovo.
SO 02 - NN podzemné vedenia Navrhované NN rozvody:
Rozvodná sieť: 3+PEN, 242/420, 50 Hz - TN-C
Námrazová oblasť: N2
Kategória terénu: II.
Vetrová oblasť: I. do 700 m,
Prostredie:
vonkajšie (STN 33 2000-5-51)
Priestory:
bezpečné
Vedenie:
(N)AYY-J 3x240+120 celková dĺžka trasy 244 m
Z novej skrine VRIS 1 pri č.d. 145 umiestnenej na rekonštruovanom PB č.1 pri č.d. 145 sa vyvedie
nové podzemné NN vedenie, ktoré bude pozostávať zo zemného kábla (N)AYY-J 3x240+120
SM/SM. Podzemné vedenie bude smerovať z novej VRIS 1 pri č.d. 145 po podperný bod (PB) č.5
umiestnený na parcele C-KN 2873/3. Nové vedenie bude na PB č.5 cez rozpojovaciu skriňu VRIS
1 napojené na nové NN nadzemné vedenie typu NFA2X 4x120, ktoré bude prepájať dve
existujúce vzdušné NN vedenia (prepojenie sietí NN - bude možné napájať sieť z dvoch strán aby
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došlo k čo najmenším výpadkom dodávky elektrickej energie). Trasa nového NN vedenia podľa
výkresu č. 2 - Situácia - montáž č.1.
Podzemné NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM bude v celej dĺžke uložené v
chráničke FSX-PEG 110/6. Na konce kábla (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM použiť teplom
zmraštiteľné rozdeľovacie hlavu HCZ 4 185/240.
V celej trase nového kábla bude umiestnená optická chránička HDPE 40/33. V trase optickej
chráničky budú uložené aktívne markery s jedinečným identifikačným číslom podľa metodického
pokynu SSD k ukladaniu HDPE chráničiek.
SO 03 - NN nadzemné vedenia - Rek. NNS
Navrhované NN rozvody:
3+PEN, 230/400, 50 Hz - TN-C
Rozvodná sústava:
N1
Námrazová oblasť:
III.
Kategória terénu:Vetrová oblasť: I. do 700 m
Prostredie:
vonkajšie (STN 33 2000-5-51) NFA2X
Vedenie:
NFA2X 4x120 mm2 dl. 202 m (trasa)
Rekonštrukcia NN siete bez zmeny trasy spočíva nahradení existujúceho NN nadzemného
vedenia AIFe6 4x35 za izolovaný vodič podľa výkresu č.2,3 - situácia - montáž. Ako vodič bude
použitý nový samonosný izolovaný vodič pre vonkajšie vedenie NFA2X 4x120 mm 2.
Ako nové podperné body budú použité predpäté betónové stožiare typu JB 9/6 kN, JB 9/20 kN, JB
10,5/6 kN, JB 10,5/10 kN. Ako konzoly sa použijú objímky strmeňové s okom, a konzoly 600,
1200. Nové kotevné svorky sa použijú GUKo2 4x(70-120) pre NFA2X 4x120. Nové nosné svorky
sa použijú PSP 122 TRA pre NFA2X 4x120.
Na PB č.1, 5, 17, 18 (výkres situácia - montáž č.3) sa umiestnia nové vonkajšie rozpojovacia a
istiaca skrine VRIS.
Vývod zo skrine VRIS 2 PB č. 17 bude riešený vodičom NAYY-J 4x70 pripojenie na AlFe 4x35
bude za pomoci EK svorky 2,7 - 9,4.
Vývod zo skrine VRIS 1 PB č. 18 bude riešený vodičom NAYY-J 4x70 pripojenie na AlFe 4x35
bude za pomoci EK svorky 2,7 - 9,4. *
*
Vzdušné vedenie NFA2X bude uzemnené cez zvodiče prepätia BOP-R 0,44/10 pre izolované,
holé vedenie na TS, PB č.1, 4, 5, 8, 17. Jednotlivé zvodiče prepätia sa uzemnia.
Existujúci podperný bod č. 10 - sa narovná.
Zapojenie NN siete podľa jednopólovej schémy - výkres č.7 - 1. pólová schéma NN.
Časť Domové prípojky
Staré AlFe vzdušné prípojky sa zdemontujú a nahradí novým závesným káblom NFA2X 4x16
mm2. Za nový závesný kábel NFA2X 4x16 mm2. Závesný vodič bude na podperných bodoch
uchytený na kotevnej objímke 220 cez napínaciu skrutku M16 PZ a kotevnú svorku HEL-5505-B.
Na nástrešníky z ktorých sa demontovala vzdušná prípojka sa osadí kotevná objímka D77, na
ktorú bude ukončený závesný vodič cez kotevnú svorku HEL-5505-B.
Zdemontujú sa aj staré prípojkové skrine. Ako nové prípojkové skrine sa použijú SPP 2 pre
jedného a SPP 1 pre dvoch odberateľov. Zvod pre prípojkové skrine bude realizovaný vodičom
(N)AYY-J 4x25 RE, ktorý bude pripojený prepichovacími svorkami P2X 150 na vodič NFA2X.
Podzemné a vzdušné prípojky, ktoré nemajú istenie doplnia sa o prípojkové skrine a ak je
potrebné naspojkujú za pomoci univerzálnych spojok 1-SVCZ-M 6-25.
SO 04 - NN nadzemné vedenia
Navrhované NN rozvody:
Rozvodná sústava:
3+PEN, 230/400, 50 Hz - TN-C
Námrazová oblasť:
N1
Kategória terénu:
III.
Vetrová oblasť:
I. do 700 m
Prostredie:
vonkajšie (STN 33 2000-5-51)
Vedenie:
NFA2X 4x120 mm2 dl. 45 m (trasa)
Výstavba nového NN nadzemného prepoja existujúcich dvoch NN nadzemných sietí nastane
medzi PB č.5 a rekonštruovaným PB č.6. Ako vodič bude použitý nový samonosný izolovaný vodič
pre vonkajšie vedenie NFA2X 4x120 mm2.
Ako nové podperné body budú použité drevené stožiare typu AP 11/18-19. Ako konzoly sa použijú
objímky strmeňové s okom, a konzoly 1200. Nové kotevné svorky sa použijú GUKo2 4x(70-120)
pre NFA2X 4x120. Nové nosné svorky sa použijú PSP 122 TRA pre NFA2X 4x120.
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PS 01 - Trafostanice stožiarové
Pre vyhotovenie jednostípovej trafostanice (TS) bude použitá jednostípová konštrukcia so
železobetónovým stĺpom typu JB 10,5/20 kN. Navrhovaná trafostanica je typu TSS-1S do 400 kVA
s distribučný olejový transformátorom s inhibovaným olejom typ TOHn 319/22 - 160 kVA.
Trafostanica bude vystrojená vonkajším poistkovými spodkami so zvodičami prepätia PS-E
25/100+3EK7. Ako poistkové patróny použiť VN IEC 282-1 24 kV 16 A. Preponky z nadzemného
VN vedenia na poistkové spodky a z poistkových spodkov na transformátor realizovať pomocou
izolovaného vodiča BSZV 22kV, 50 mm2. Prepoj medzi transformátorom a NN rozvádzačom je
navrhnutý NSGAFOU 1 x240 + NSGAFOU 1x240 dl. 6 m. Ako NN rozvádzač RST bude použitý so
spúšťou do 630A s 6 vývodmi, ktorý bude umiestnený v skrini SVS-B. Ako kompaktný trojpólový
istič bude typu T-MAX T4 nastavený na 220A. Jednostípová trafostanica bude situovaná na
parcele registra „C" 3818, KÚ: Hriňová. Rozmery základu TS s objemovými množstvami sú
súčasťou statického výpočtu.
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Michal Borsík, autorizovaný stavebný inžinier
s ev. Č. 6188*A2, s dátumom vypracovania 12/2021.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom
konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Michal Borsík, autorizovaný stavebný
inžinier s ev. č. 6188*A2, EUB. s.r.o., Priehradná 1690/30, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO
44736339, s dátumom vypracovania 12/2021.
2. Stavebník dodrží podmienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod č.: 6612203623, zo dňa 03.02.2022:
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní
povinnosť podľa bodu 3.
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti:
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nieje
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
• Prílohy k vyjadreniu:
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa Dôležité upozornenie: § 28 zákona
c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnost, aby všetky
novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných
rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené
vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
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Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, č.: SEMal-EL
13/2-1-262/2022:
•
Súhlasíme s realizáciou stavby „12931 - Hriňová - Krivec - Zahustenie TS" v k. ú. Hriňová,
okres Detva. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné
vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany
Slovenskej republiky.
•
Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanov isko
platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy č. OU-DT-OSZP2022/000344-002 zo dňa 11.02.2022:
•
Vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba križuje drobný vodný tok - Krivec je podľa § 27 ods. 1,
písm. a) vodného zákona potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy (Okresný
úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie) na uskutočnenie navrhovanej stavby. K
súhlasu je potrebné súhlasné stanovisko príslušného správcu vodného toku Krivec (Slovenský
vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica). Súhlas je podkladom na konanie podľa
osobitných predpisov.
•
Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak,
aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so
znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu (ďalej len
„znečisťujúcimi látkami''), resp. v zmysle platného vodného zákona. Zabezpečiť potrebné
opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd.
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva č.
OU-DT-OSZP-2022/000341-002 zo dňa 01.03.2022:
•
v prípade vzniku odpadov, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch ( č. 79/2015 Z. z.),
s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov
a súvisiacich právnych noriem, ich dočasne zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku
ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce,
•
nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných
prác, ktorý sa použije spätne pri výstavbe sa nešpecifikuje ako odpad.
•
podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri
vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby resp. fyzické osoby - podnikateľa je ten, pre
koho sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s
odpadmi podľa tohto zákona;
•
v prípade vzniku odpadov, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového
hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu vzniku odpadu,
b) prípravu na opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické
zhodnocovanie, e) zneškodňovanie;
•
zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že ho nebude možné
nijakým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to
určenom,
•
v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby resp. počas užívania stavby, nakladať
s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
•
ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.l písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k
dokumentácii v kolaudačnom konaní ( k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako
bolo naložené so vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok ..., spôsob naloženia so
všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch).
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OUDT-OSZP-2022/000353-002 zo dňa 03.03.2022:
•
v prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o
ochrane prírody a krajiny a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu
na ich výrub,
•
po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu (zarovnať tcrcn, vyzbierať kamene),
•
z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu
problematiku šírenia inváznych druhov rastlín - zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ochranu prirodzeného druhového zloženia
ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných druhov (Cl. 10 nariadenia
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a
manažmente introdukcie šírenia inváznych nepôvodných druhov) a sledovanie ich výskytu,
veľkosti populácií a spôsobu ich šírenia. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii
a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je vlastník alebo správca pozemku (ak je pozemok v užívaní inej osoby ako
je vlastník a správca, tak má tieto povinnosti užívateľ pozemku) povinný za podmienok a
spôsobom ustanoveným ministerstvom vykonávacím predpisom (Príloha č. 2 vyhlášky MŽP SR
č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych
nepôvodných druhov), starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu
výruby vykonať v mimohniezdnom období (od 15.09 do 31.03.).

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a
krajiny č. OU-DT-OSZP-2022/000584-002 zo dňa 13.04.2022:
•
v prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o
ochrane prírody a krajiny a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o vydánie súhlasu
na ich výrub, po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu (zarovnať terén, vyzbierať
kamene),
•
z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu
problematiku šírenia inváznych druhov rastlín - zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ochranu prirodzeného druhového zloženia
ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných druhov (ČI. 10 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a
manažmente introdukcie šírenia inváznych nepôvodných druhov) a sledovanie ich výskytu,
veľkosti populácií a spôsobu ich šírenia. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii
a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je vlastník alebo správca pozemku (ak je pozemok v užívaní inej osoby ako
je vlastník a správca, tak má tieto povinnosti užívateľ pozemku) povinný za podmienok a
spôsobom ustanoveným ministerstvom vykonávacím predpisom (Príloha č. 2 vyhlášky MŽP SR
č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych
nepôvodných druhov), starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu
•
výruby vykonať v mimohniezdnom období (od 15.09 do 31.03.).
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina, 11399 zo dňa
20.108.2018:
•
S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné smery
navrhovaného technického riešenia:
Demontáž nadzemného NN vedenia, dl. trasy:
Znovumontáž nadzemného NN vedenia, dl. trasy:
Montáž VN nadzemného vedenia, dl. trasy:
Montáž NN nadzemného vedenia, dl. trasy:
Montáž NN podzemného vedenia, dl. Trasy:
Montáž chráničiek pre optické komunikačné káble, dl. trasy:
Montáž 1 stĺpovej stožiarovej trafostanice
•
Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom
územnom rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných
pásiem stavby.
•
Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a
funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
•
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.
Námietky účastníkov konania neboli podané.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
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Odôvodnenie:
Dňa 21.03.2022 podala Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina, IČO
36442161, ktorá splnomocnila na zastupovanie EUB. s.r.o., Priehradná 1690/30, 03101 Liptovský
Mikuláš, IČO 44736339, na stavebnom úrade v Hriňovej návrh na vydanie územného rozhodnutia na
stavbu „12931 - Hriňová - Krivec - Zahustenie TS“, na parcelách v katastrálnom území Hriňová,
extravilán obce. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Hriňová, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s ustanovením § 42 ods. 2 stavebného
zákona a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len správny zákon), ďalej v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona (líniové stavby VV), v oznámení pod č.: 410/2022/OVŽ-1519/2022 EB, zo dňa 30.03.2022, oznámilo začatie
územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a
súčasne nariadilo na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 26.04.2022 o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Hriňovej
(1. poschodie, zasadačka). Verejná vyhláška – oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli mesta Hriňová, vyvesenou dňa 31.03.2022 a zvesenou dňa 18.04.2022, pričom posledný deň
tejto lehoty bol dňom doručenia tohto oznámenia.
V oznámení boli účastníci konania upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň upozornil dotknuté
orgány, že svoje stanoviská môžu oznámiť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky
účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiská ním sledovaných záujmov súhlasí.
Stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov
rozhodnutia.
Stavebník k návrhu doložil nasledovné podklady:
• projektová dokumentácia 2x,
• plnomocenstvo,doklad o uhradení správneho poplatku,
• Slovák Telekom, a. s., Bratislava – nedôjde do styku
• Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica – nenachádzajú
sa
• Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava – v danej oblasti sa
nenachádzajú ich siete
• OR HaZZ vo Zvolene – súhlas bez pripomienok
• záv. stanovisko Mesta Hriňová – súhlasné bez pripomienok
• stanovisko Ing. Mikuláša Konôpku – súhlasné ako vlastníka pozemku C-KN 1783
• stanovisko Dušana Franka – súhlasné ako vlastníka pozemku C-KN 2873/3, 2873/8, 2873/9,
1783
rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:
• Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, Detva
• Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Detva
• Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Detva
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zvolen
• Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina
Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, podmienky vyplývajúce z týchto stanovísk sú uvedené
v podmienkach tohto rozhodnutia.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo zistené,
že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené
záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené vo vyhláške MŽP
SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, v súlade s § 3
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
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užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistil, že jej umiestnenie
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu.
V zmysle § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike držiteľ povolenia alebo ním
poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích
pozemkoch mimo zastavaného územia mesta Hriňová elektrické vedenie a elektroenergetické
zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy. Pri povoľovaní takejto stavby stavebný úrad
rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu umiestniť na cudzom pozemku.
Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení
spoločnosťou EUB. s.r.o., Priehradná 1690/30, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO 44736339, ktorý nie je
vlastníkom pozemkov mimo zastaveného územia v katastrálnom území mesta Hriňová, na ktorých
má byť umiestnená a zriadená stavba elektroenergetického zariadenia, preukázal stavebnému úradu
svoj právny vzťah k týmto pozemkom právom vyplývajúcim z iných právnych predpisov (§ 139 ods. 1
písm. c) stavebného zákona). Stavebník doložil súhlas s umiestnením a realizáciou stavby na
pozemkoch v zastavanom území mesta Hriňová, parcelné čísla C-KN 1783, 2873/3, 2873/8, 2873/9,
1783.
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, v súlade
s § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistil, že jej umiestnenie
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu.
Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Hriňová, schváleným uznesením č. MsZ –
11/I/5 z jedenásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hriňovej, konaného dňa 26.06.2012,
Územným plánom mesta Hriňová - Zmeny a doplnky č. 1, schváleným dňa 19.07.2018 uznesením č.
MsZ-24/II/2, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN mesta č. 4/2018 , Územným plánom mesta
Hriňová - Zmeny a doplnky č. 2, schváleným dňa 11.02.2020 uznesením č. 10/2020, ktorého záväzná
časť bola vyhlásená VZN mesta č. 2/2020 a Územným plánom mesta Hriňová - Zmeny a doplnky č.
3, schváleným dňa 7.09.2021 uznesením č. 82/2021, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN
mesta č. 5/2021 a Územným plánom mesta Hriňová - Zmeny a doplnky č. 4, schváleným dňa
14.12.2021 uznesením č.114/2021, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN mesta č.7/2021.
Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Navrhovatelia uhradili za vydanie rozhodnutia správny poplatok 100 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Hriňová.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom podľa
zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Stanislav Horník
primátor mesta
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené spolu so situáciou stavby po
dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Hriňová a na internetovej stránke mesta, pričom posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je zároveň zverejnené na internetovej
stránke mesta Hriňová.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Príloha pre navrhovateľa
Overená projektová dokumentácia

Rozhodnutie sa doručí
1. EUB. s.r.o., Priehradná 1690/30, 03101 Liptovský Mikuláš, ktorá bola splnomocnená zastupovať
Stredoslovenskú distribučnú, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
2.. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
3. Ing. Michal Borsík, EUB. s.r.o., Priehradná 1690/30, 03101 Liptovský Mikuláš – projektant
4. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou
5. Mesto Hriňová, Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
Na vedomie
1. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OPaK, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
2. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
3. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 336/12, 960 35 Zvolen
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38,
960 01 Zvolen
6. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica
7. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
8. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
10. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava;
Po nadobudnutí právoplatnosti
EUB. s.r.o., Priehradná 1690/30, 03101 Liptovský Mikuláš
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