
Obec Polianka 

Oddelenie - Spoločná obecná úradovňa. 

č.j.: SOÚ 28,O/2021 Pol.                                                                        Polianka, dňa 12.8.2021 

Vybavuje : Ján Duga                                 

 

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 61 ods.4 zákona č.50/1976Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou z dôvodu 

líniovej stavby. 

 

 

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

                          IČO : 36 361 518  

v zastúpení :     JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda  

v zastúpení :     LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401  

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

 

podal dňa 8.7.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu  

 

" L13.0101.18.0102 SA_Polianka Podlipovec, VNK, TS, NNK “ 

                            SO 01 - Prípojka VN 

    SO 02 - Rozvod NN  

            PS 01 - Transformačná stanica 

 

v katastrálnom území Polianka.    

 

Popis umiestnenia stavby : 

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre terajších aj nových 

odberateľov elektrickej energie v obci Polianka, lokalita Podlipovec v požadovanom 

množstve a kvalite formou výstavby novej kioskovej transformačnej stanice vrátane 

vybudovania príslušnej prípojky VN a nového podzemného rozvodu NN pre napojenie 

nadzemného rozvodu NN.  

Navrhovaná VN prípojka bude napojená v novej kioskovej transformačnej stanice, 

ktorá bude budovaná v rámci súvisiacej stavby ZSD „SA_Polianka Havlová, VNV, VNK, TS, 

NNK“ a bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 2550. Navrhovaná VN prípojka bude 

vybudovaná zemným 22 kV káblom 3 x NA2XS2Y 1 x 95 RE a bude vedená smerom k 

štátnej ceste III/1181. Po prekrižovaní štátnej cesty bude pokračovať súbežne s budúcou 

účelovou komunikáciou budúcej zástavby. Na úrovni jestvujúceho nadzemného vedenia NN 

navrhovaný kábel odbočí a bude vedený v súbehu s týmto nadzemným vedením. Pri 

jestvujúcom podpernom bode č.105 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 2792) nadzemného 

vedenia NN kábel odbočí a bude vedený smerom k solárnej elektrárni. Na konci oplotenia 

tejto elektrárne kábel odbočí a bude vedený v súbehu s oplotením elektrárne (umiestnený na 

pozemku p.č. KNC 2833/2). Na ďalšom konci oplotenia kábel odbočí a bude vedený v súbehu 

s poľnou cestou až k navrhovanej kioskovej transformačnej stanici v lokalite Podlipovec.     

Navrhovaná kiosková transformačná stanica (ďalej len TS) bude osadená na voľnom 

nezastavanom trávnatom pozemku v blízkosti miestnej komunikácie (umiestnená na pozemku 

p.č. KNC 2889). 

Z navrhovanej TS budú realizované 2 zemné káblové vývody káblom NAYY-J 4 x 

240 mm2. 

Oba vývody budú vedené z navrhovanej TS smerom k jestvujúcemu podpernému 

bodu NN č.39A (umiestnený na pozemku p.č. KNC 2928) nadzemného vedenia NN. Každý 
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kábel bude napojený, cez novú istiacu skriňu VRIS 1KK, na jestvujúci nadzemný rozvod 

NN. Skrine VRIS budú osadené na jestv. podp. bode č.39A. 

 

Trasa navrhovanej stavby je znázornená na Celkovej situácii stavby.  

  

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie dňa 16.2.2021 pod č.j.: SOÚ 7,R/2021 

Pol. (SOÚ 7/2020) Obcou Polianka, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.3.2021. 

 

Obec Polianka 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 

(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  

 

                                                  o z n a m u j e 

 

oznámením v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného 

konania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby, ktoré bude vyvesené 15 dní na verejnej 

tabuli Obce Polianka a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska 

a súčasne žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby,  

 

        upúšťa sa 

 

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných  

dní od doručenia oznámenia, ktoré začína plynúť dňom zvesenia verejnej vyhlášky. Na 

neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré 

boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.  

 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko najneskôr do 7 pracovných  dní od 

doručenia oznámenia v zmysle § 61 ods. 6. stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej 

správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu 

pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ján Duga 

    Referent spoločnej obecnej úradovne 
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Doručuje sa : 

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

2. JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda  

3. LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401  

4. Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica  

5. Obec Polianka, Pavol Kňazský, starosta obce                            

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

Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred 

povodňami 

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

915 41 Nové Mesto nad Váhom  

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

9. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  

10. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29 

11. SVP š.p. Povodie Moravy, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky 

12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

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

14. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácii, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom  

15. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín  

16. TSK Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín 

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

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

18. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín  
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Toto oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom 

stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 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 Polianka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

            Odtlačok pečiatky  

             a podpis oprávnenej osoby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava 

Tel. 034/6907211 

E-mail: jan.duga@myjava.sk 
 

mailto:jan.duga@myjava.sk

