
Obec Stará Myjava 

Oddelenie - Spoločná obecná úradovňa. 
č.j.: SOÚ 71,O/2021 St.My.                                                               Stará Myjava,dňa 20.10.2021 

Vybavuje : Ing.A.Pančiaková                  

 

 

 

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania  

spojeného s miestnym zisťovaním  
podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov – 

 verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby. 

 

Navrhovateľ :  Západoslovenská distribučná , a.s. 

Sídlo:               Čulenova 6 

                         816 47 Bratislava 

IČO:                36 361 518 

v zastúpení :    Rastislav Tatár, Pažického 405/1, 90701 Stará Myjava 

v zastúpení:     Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica 

podal dňa 23.8.2021 na Obec Stará Myjava návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení líniovej stavby 

 

" SA STARÁ MYJAVA u Kozelkov-VN,TS,NN“ 

SO.ts –  kiosková trafostanica 

SO.vn – VN prípojka 

SO.nn – rozvody NN 

SO.zp – zemné práce 

 

v katastrálnych územiach Stará Myjava a Poriadie  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Popis umiestnenia stavby : 

Samotná PD rieši novú zemnú káblovú VN prípojku z VN1032 pre novú kioskovú 

transformačnú stanicu TS0063-010 a rozšírenie o novú zemnú káblovú distribučnú NN sieť v danej 

lokalite so zameraním sa na navrhovanú výstavbu piatich rodinných domov. 

 
 

SO - VN prípojka 

Na existujúci pod. bod JB linky VN1032, v súčasnosti osadený ÚO 36/1032 nachádzajúci 

sa na pozemku parc.č. KNC  27167/2 v k.ú. Poriadie sa osadí nový    ÚO 112/1032 so 

zvislou montážou pod vodiče, z ktorého bude možné vypínať navrhovanú VN prípojku pre 

novú TS0063-010. 

Navrhovaná káblová prípojka z ÚO 112/1032 do novej TS0063-010 bude realizovaná ako 

zemná káblová, typ 3 x NA2XS2Y 95RM, dl. cca 1.110m +10m a bude cez pozemky 

parc.č. KNE 27167/2, KNE 27711, KNE 27712, KNE 27713, KNE 27714, KNE 27715, 

27716, KNE 27157/2,  KNE 27138/2, KNE 27014, KNE 27013  všetky nachádzajúce sa 
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v KNC 27529/1, KNC 26964/1 v katastrálnom území PORIADIE,  

ďalej pokračuje VN prípojka v katastri STARÁ MYJAVA cez pozemky KNE 26965(KNC 

26997/10), KNE 26964/4 ( KNC 29350/2), KNE 28958 (KNC 28958/2), KNE 

29350/2(KNC29350/2), KNE 26875/2 v KNC 29350/2, KNC 26875/2 kde sa bude 

nachádzať transformačná stanica  

Prechod navrhovaného prípojkového VN kábla z odbočného podperného bodu JB do 

káblovej ryhy bude realizovaný uloženým uvedeného zvodového VN kábla do oceľovej 

chráničky ukotvenej zvisle po pod. bode s 

dl. 4,5m, pričom nad úroveň terénu bude táto presahovať min. 4m. 

 

SO - Rozvody NN distribučnej siete:  

Z navrhovanej TS0063-010, z nového 8 vývodového RH, bude vyvedených 5ks zemných NN 

káblových vývodov  

1. vývod bude realizovaný ako zemný káblový NAYY – J 4 x 240SM, dl. cca 55m 

s pripojením do preloženej vonkajšej rozpojovacej káblovej skrine VRIS2/200k č. 

63.61 osadenej na pôvodnom podpernom bode JB č. 115na pozemku parc.č. KNE 

26875/2(KNC 29350/2). Pričom pôvodná skriňa VRIS2/200 sa demontuje z pod. bodu 

č. 111.Prepoj z novej skrine VRIS na pôvodný vodič NN dist. siete vedený aj po pod. 

bode č. 115 bude realizovaný novým káblom NAYY – J 4 x 70SM, dl. cca 10m, 

pričom vstup aj vývod do skrine VRIS2/200k bude realizovaný cez oceľovú káblovú 

chráničku Ø 76mm, čím bude navrhovaný prípojkový NN kábel chránený už z výkopu 

káblovej ryhy. 

2. a 3. vývod budú realizované ako zemná káblová slučka 2 // NAYY – J 4 x 240SM- 

pozemky  

v k.ú. Stará Myjava: KNE 26875/2 ( KNC 29350/2), KNE 29350/1  ( KNC 29350/2), 

KNE 29345 ( KNC 29350/2), KNE 26875/2   ( KNC 29350/2), KNE 29364/1 ( KNC 

29350/2), KNE 29364/2 ( KNC 29350/2) 

dlžky cca 435m, pričom bude slučkovaní cez navrhované rozpojovacio-pripojkové 

skrine SR6-63.70 umiestnenej na pozemku KNE 29345(KNC 29350/2) ,  

SR6-63.71 umiestnenej na pozemku KNE 29350/1(KNC 29350/2) pred pozemkom 

KNC 29375/31 a 

 SR63.72 umiestnenej na pozemkoch parc.č. KNE 29364/1, KNE 29364/2 obe v KNC 

29350/2 pred parcelou KNC 29375/27, KNC 29375/30 v k.ú. Stará Myjava  

4. a 5. vývod z TS0063-010 budú realizované opäť ako zemný káblový 2 // NAYY – J 4 x 

240SM, dl. cca 190m s pripojením do nových skríň VRIS1/200k č. 63.67 

a VRIS2/200k č. 63.68 osadených na pôvodnom pod. bode DB č. 111. Káble budú 

vedené paralelne z TS0063-010 až po pôvodný pod. bod DB – 111.  

Dotknuté pozemky v k.ú. Stará Myjava: KNC 26875/2, KNE 26875/2( KNC 29350/2), 

KNE 29350/2( KNC 29350/2), KNE 28958(KNC 28958/2), KNE 26964/4(KNC 

29350/2), KNE 26965(KNC 26997/10) . Aj tu bude prechod navrhovaných káblov 

z výkopu káblovej ryhy do káblového dielu navrhovaných VRIS1/200k realizovaný 

v novej káblovej chráničke, v oceľovej trubke Ø76mm dl. cca 1,5m. Podobne aj 

navrhované vývody z jednotlivých VRIS1, v podobe kábla NAYY.J 4 x 70SM, dl. cca 

10m bude do výšky cca 4 – 6m od zeme vedený v oceľovej káblovej chráničke 

Ø76mm. Uvedené káblové vývody sa samostatne pripoja na pôvodne závesne NN 

káble 1 – NFA2X 4x95RN, ukotvené práve na pod. bode DB – 111( pozemok KNE 
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26965(KNC 26997/10) Stará Myjava.   

Z novej skrine VRIS2/200k č. 63.68 pozemok KNE 26965(KNC 26997/10) Stará 

Myjava sa ako druhý zemný káblový vývod vyvedie kábel NN siete typ NAYY – J 4 x 

240SM, dl. 150m cez pozemky parc.č. KNE 26965(KNC 26997/10)  k.ú. Stará 

Myjava, KNE 26964/4(KNC 29350/2 v k.ú. Stará Myjava a ďalej cez pozemok KNC 

26964/4 v k.ú. Poriadie so zaústením do novej pilierovej rozpojovacej skrine SR4 – 

63.73 umiestnenej na pozemku parc.č. KNC 26964/4 k.ú. Poriadie pred pozemkami 

parc.č. KNE 26996  a KNC 26997/9 a ďalej do novej skrine SR6 – 63.74  na pozemku 

parc.č. KNC 26964/4 pred pozemkami KNE 26999 a KNC 27529/27 k.ú. Poriadie 

zemným káblom NAYY – J 4 x 240RM, dl. 120m  

Pôvodná vzdušná vodičová, alebo káblová závesná NN siete vedená po bet. pod. bodoch 

JB a DB sa na pod. bodoch č. 102( nachádzajúcom sa na pozemku parc.č. KNE 29097 

(KNC 28958/2) pred pozemkom KNC 29014/18) v k.ú. Stará Myjava a podp. bode č. 124 

nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KNE KNC 29397/1v k.ú. Stará Myjava)  „rozstrihne“ 

a osadí sa novými rozpojovacími bodmi v podobe nových vonkajších rozpojovacio 

istiacich skríň VRIS1/200, č. 63.65 a č. 63.66 na pod. bode JB – 102 a č. 63.69 na pod. 

bode JB – 124.    

 

SO – zemné práce pre VN a NN siete:  

Navrhovaný VN kábel bude uložený v káblovej ryhe , s min. krytím 100cm, pričom bude 

uložený v pieskovom lôžku hrúbky 20cm, mechanicky krytý káblovou doskou 

a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V prípade križovania uvedeného VN 

kábla s podzemnými zariadeniami alebo miestnou komunikáciou bude VN kábel uložený 

v korugovanej chráničke FXKV Ø200mm.  

Navrhované NN zemné káble DS budú uložené v káblovej ryhe , s min. krytím 70cm, 

pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 15cm, mechanicky krytý káblovou 

doskou a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V prípade križovania  

s podzemnými zariadeniami alebo miestnou komunikáciou budú NN káble vedené 

v korugovaných chráničkách FXKV Ø110mm. 

 

Napäťová sústava : VN  - 3 F, 22 000V, AC,  50 Hz,  IT  

   NN  - 3 F + PEN, 230/400V, AC, 50 Hz, TN – C – S   

Požadovaný príkon : Pi = 250kW    

Druh vedenia : Zemné izolované 

Typ vedenia : VN - 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240RM 

   NN - NAYY – J 4 x 240SM 

Ochranné pásma : v zmysle Zákona č.251/2012 je vymedzené vzdialenosťou  

  1 m na každú stranu od okraja kábla uloženého v zemi 

   2 m na každú stranu od okraja závesného káb. vedenia   

 

SO -Transformačná stanica TS0063-010  

pozemok parc.č. KNC 26875/2 k.ú. Stará Myjava 

 nová kiosková TS EH6 s výzbrojou 1 ks 

 trafo olejové, A0Ck  TOHn 338/22, 250kVA, 22/0,4kV, 50Hz, A0Ck 1 ks 

 VN rozvádzač RM6, NI - IDI 2 mod. 

 NN rozvádzač RH, 3 x 630A, z 8 vývodmi 1 ks 
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 Skriňa centr. merania USM pre 1 x ET 1 ks 

 Bleskozvod a uzemnenie pásla FeZn 30x4mm 95 m 

o VN prípojka 

 VN káblová prípojka 3 x NFA2XS2Y 95RM 1.185 + 10 m 

 Nový ÚO DRIBO, typ Flc GB s montážou pod vedenie 1 ks 

o NN distribuční sieť - rozšírenie 

 NN káblová sieť zemný kábel NAYY – J 4 x 240SM 1.295 + 150 + 120 m 

 Rozpojovacia skriňa SR6 - 400A 5 ks 

 VRIS1/200k 3 ks 

 VRIS1/200 3 ks   

 NN zvodič prepätia LVA 280NA 3 sada 

 Uzemnenie skríň NN Zemná páska FeZn 30x4mm – á 15m 7 ks   

   

Obec Stará Myjava ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení § 

117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon 

štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona 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 

súlade s ustanovením § 36 ods. 4. stavebného zákona  po doplnení podania dňa 20.10.2021 

 

                                                            oznamuje 

 

začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

      23.11.2021     o     9,00 hod. 

so zrazom účastníkov konania a dotknutých orgánov na obecnom úrade v Starej Myjave   

 

Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave, 

Nám. M. R. Štefánika 4, 907 14 Myjava, č. d. 217 v pracovné dni pondelok až streda v čase od 

8-16 hod., piatok od 7-15 hod. a pri ústnom konaní. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. V tej istej 

lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na námietky podané po termíne ústneho 

pojednávania stavebný úrad neprihliadne.   

 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 

 

 

                                                                              

 

            Ing. Anna Pančiaková 

           referent Spoločnej obecnej úradovne 
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Doručuje sa: 
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení  

Rastislav Tatár, Pažického 405/1, 907 01 Myjava v zastúpení Ing. Zuzana Zlochová, 

Rovensko 15, 905 01 Senica                            

2. Obec Stará Myjava, Pavol Kováč starosta obce         

3. Obec Poriadie ,Mgr. Martin Pražienka – starosta obce                     

4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 

Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, ŠVS 

5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 

915 41 Nové Mesto nad Váhom  

6. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   

7. BVS a.s. Bratislava , Prešovská 48, 82646 Bratislava 

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

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

10. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, 

Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

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

 

 

Toto oznámenie o umiestnení líniovej stavby sa oznamuje účastníkom územného konania 

verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli 

obce Poriadie  a na verejnej tabuli obce Stará Myjava a na webovej stránke obce Poriadie a na 

webovej obce Stará Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa ...............................   

 

Zvesené dňa.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

            Odtlačok pečiatky  

             a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave, Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava 

Č.t.: 034/6907211 

E-mail: anna.panciakova@myjava.sk 


