Obec Badín
okres Banská Bystrica
stavebný úrad
--------------------------------------------------------------–––––––––––––––––

číslo : Oc.Ú.- 00599/2018/PM
Vybavuje : PhDr. Paučo

V E R E J N Á

Badín
dňa : 07.11.2018

V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO
POJEDNÁVANIA
Stavebník : Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke
2927/8, Žilina 010 47 ktorú v konaní zastupuje na základe plnej
moci EDWIN s.r.o., Ružová Dolina č. 10, Bratislava 821 09 (ďalej
len
navrhovateľ)
podala
dňa
04.10.2018
žiadosť
o
vydanie
stavebného povolenia na stavbu

„ SW 9611 BB - Badín - Záhradná - zahusťovacia
trafostanica “
na pozemku parcelné číslo KN C – 1553/10, 1553/6, 1207/4, 1553/4,
1553/27, 1208/9, 1213/65, 310/5, 309/3, 306/5, 311/6, 308/6,
307/6, 300/4, 307/5, 308/5, 311/5, 311/3, 311/2, 1213/150,
1515/38, 1515/39, 1515/2, 1515/17, 1213/41, 1213/54, 1553/63,
1553/62, 1553/60, 1553/59, 1553/28
KN E – 2265/114, 3213/2, 2264/101, 2264/102, 3876/2, 3873/2,
3872/2, 3870/1, 3868/4, 3868/3, 3868/2, 3868/1, 3221/1 v k.ú.
Badín.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje :
Popis stavby : Stavba „ SW 9611 BB - Badín - Záhradná zahusťovacia trafostanica “, ktorá má byť osadená podľa PD
vypracovanej Ing. Peter Dupkala číslo oprávnenia 0849*A2, 09/2018.
Predmetná stavba " SW 9611 BB - Badín - Záhradná - Zahusťovacia
trafostanica " rieši vybudovanie a napájacie vedenie je 22kV
vedenie č. 491, v jestvujúcej trafostanici č. 491/ts/badín-vršok9,
kde sa postaví nový rozvádzač v počte 1 ks kobky Schneider.
Vedenie VN káblom je smerované z tejto trafostanice smeruje k

- 2 novobudovanej komunikácii developera Štelllmach a krajom tejto
cesty smeruje k vykrývaču. Následne smeruje k jestvujúcemu 110kV
vedeniu a v jeho ochrannom pásme sa vyvedie až na horizont v smere
na Zvolen. Trasa následne pokračuje okrajom poľnej cesty až po
Záhradnú ulicu kde sa postaví nová kiosková trafostanica EH 8D do
630kVA. Popri VN káblu sa uloží NN káblové vedenie. Pripojenie
trafostanice sa vykoná 22kV káblami uloženými v zemi. V prednej
časti areálu zástavby je určené miesto pre trafostanicu, kde sa
prípojka 22kV ukončí v rozvádzači VN. Do trafostanice sa namontuje
transformátor o výkone 250kVA, ktorého kapacita zabezpečí dostatok
výkonu pre danú obytnú zónu. Nízke napätie sa rozvedie k obytným
domom pomocou 1kV káblov uložených v zemi. Nové káblové vedenia
budú umiestnené vedľa jestvujúcej poľnej komunikácie. Vyvedenie
výkonu sa vykoná z navrhovanej trafostanice na NN vzdušné vedenie.
Pred jestvujúci JB stožiar sa postaví skriňa PRIS4, kde bude
vedenie istené. JB č.1 stožiar sa vymení za nový, drevený stožiar
č.2 sa premiestni k miestnej komunikácii a vymení sa za JB detto
sa vymení JB stožiar č.3 za nový JB s dostatočnou statickou
stabilitou.
Geodetické
zameranie
bude
zrealizované
pred
realizovaním diela.
SO 01 - VN káblové vedenie bude v zemi v dĺžke trasy 925 m.
SO 02 - NN káblové vedenie bude v zemi v dĺžke trasy 957 m.
SO 03 - NN káblové vedenie vzdušné v dĺžke trasy 69 m.
Prevádzkový súbor :
PS 01 - Kiosková trafostanica MKP 22/0,4/0,231 kV s výkonom 250kVA
Stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania v zmysle § 61
ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v úplnom znení
v spojení s ustanovením § 26 správneho poriadku formou verejnej
vyhlášky.
Obec Badín, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1
stavebného
zákona v úplnom znení, v súlade s ustanovením § 61
stavebného zákona v úplnom znení oznamuje začatie stavebného
konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom
konania a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho
šetrenia a ústneho konania.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky
podať do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 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 Obci Badín detašované pracovisko,
Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica t.č. 048/4145336
/ pondelok od 08,00 hod do 10,00 hod a stredu od 14,00 hod do
16,00 hod. /
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Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho
podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí
jeho zástupca predložiť plnú moc s overeným podpisom toho
účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány
štátnej správy, inak sa v zmysle § 36 ods. 6 stavebného zákona
v úplnom znení má za to, že ich stanovisko je kladné.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov v súčinnosti s § 61 ods. 4 stavebného zákona v úplnom
znení a preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce Badín. Zároveň bude toto stavebné konanie zverejnené na
webovom sídle obce Badín - www.obecbadin.sk

Mgr. Pavol H r i c
starosta obce
Doručí sa :
1/ Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
010 47
2/ EDWIN s.r.o., Ružová Dolina č. 10, Bratislava 821 09
3/ Ing. Peter Dupkala, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Na vedomie :
1/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica 974 01
2/ ST a.s., Centrum sieťovej infraštruktúry, Horná č. 77,
Banská Bystrica 974 01
3/ Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredia,
Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
- ochrana prírody a krajiny
- odpadové hospodárstvo
4/ Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1,
Banská Bystrica 974 05
5/ SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava 825 19
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Dátum vyvesenia
..................................................................
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia
..................................................................
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby
Pozn. : 1 x potvrdené oznámenie po 15 dňoch / s prípadnými
námietkami a pripomienkami zaslať / detašovanému pracovisku,
Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica za účelom ďalšieho
konania.

