OBEC BELLOVA VES
930 52 Bellova Ves
Číslo: 463/2020-0002/SOcÚ
Bellova Ves, 28.07.2020

ROZHODNUTIE
vo veci zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 a 69 zákona č. 50/1976 Zb.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
podala dňa 20.07.2020, na tunajšom úrade žiadosť na vydanie rozhodnutia vo veci zmeny
stavby pred jej dokončením – v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „DS_Bellova Ves, VNK, TS,
DTR, NNV, NNK“, na pozemku parc. č. 129/12, 119, 118/11(294/1E) 118/9, 1/1, 2/1,
118/18, 122/3 (312/1E, 312/29E), 126/9, 124/1 (300/213E), 225/2, 225/50, 116/4,
116/1(280/28E), 24/4, 120/2, k.ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves. Uvedeným dňom sa začalo
konanie o zmene stavby pred jej dokončením.
Na stavbu „DS_Bellova Ves, VNK, TS, DTR, NNV, NNK“, bolo vydané stavebné povolenie
obcou Bellova Ves dňa 06.06.2019 pod.č. 651/2019.
Obec Bellova Ves ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 5 ods. 1) zákona 608/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov
prerokovalo
žiadosť stavebníka podľa § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v rozsahu akom sa dotýka práv,
právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov
chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a

povoľuje
zmenu stavby pred dokončením v rozsahu:
- zmenu časti projektu a to nasledovne:
Charakteristika stavby:
Projektová dokumentácia rieši líniovú stavbu, ktorej predmetom je prekládka existujúcich vzdušných
vedení NN v rámci objektu SO 101 Prípojka VN v katastrálnom území Bellova Ves za účelom
zlepšenia kvality dodávky elektrickej energie odberateľom.
SO 01. VN káblové vedenie
SO 02. VN vzdušné vedenie
SO 03. NN káblové vedenie
SO 04. NN vzdušné vedenie
SO 05. Transformačná stanica - stavebná časť
PS 01. Transformačná stanica - technológia
Predmetná obnova elektrických zariadení a sietí distribučnej spoločnosti ZSD - Západoslovenskej
distribučnej, a.s. sa nachádza v obci Bellova Ves.
Súčasný stav – Obec Bellova Ves je plne elektrifikovaná. TS 0704-001 sa nachádza na okraji obce.
V zimnom období je TS zaťažená na 140 percent. Odberné miesta v obci Bellova Ves sú napojené
z TS 0704-001 vzdušným vedením 4x50 AlFe6. Dĺžka vedenia medzi odbernými miestami a TS 0704001 je až 900 m.
Účelom stavby je zabezpečenie dodávanej el. energie v normou požadovaných parametroch
v postačujúcom množstve a kvalite a hlavne normou požadovaných hodnôt napätia. Realizáciou tejto
stavby dôjde tiež k obnove zastaraných dožitých distribučných zariadení a tiež k zvýšenie efektívnosti
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prevádzky, zníženiu strát pri distribúcií elektrickej energie, a tým aj zlepšeniu vplyvu na životné
prostredie. Novou TS s transformátorom s väčším výkonom sa zabezpečí požadovaná výkonová
rezerva, ktorá je v súčasnosti nepostačujúca.
Zmena časti projektu pozostáva zo zmeny trasy a dĺžky navrhovaného VN a NN vedenia, umiestnenia
TS. Dĺžka 22kV VN podzemného vedenia 3xNA2xS2Yx1x240/25 mm² - 490 m,
Dĺžka 1kV NN podzemného káblového vedenia NAVY-J 4x240 mm² - 450 m. Zmena trasy je
z dôvodu nutného výrubu 100 ročného stromu v mieste osadenia TS. Zmenou stavbou nie sú dotknuté
ďalšie parcely. TS bude umiestnená na p.č. 118/18 pri budove požiarnej zbrojnice.

Podmienky stavebného povolenia č. 651/2019 zo dňa 06.06.2019 ostávajú v platnosti.
Ďalšie záväzné podmienky pre stavebníka:
Stavebník je povinný udržiavať stavbu a okolie stavby v dobrom technickom stave.
Pešie komunikácie pred stavbou musia byť priechodné.
Akékoľvek iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
Toto rozhodnutie tvorí nedeliteľnú súčasť pôvodného stavebného povolenia.

Odôvodnenie
Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
podala dňa 20.07.2020, na tunajšom úrade žiadosť na vydanie rozhodnutia vo veci zmeny
stavby pred jej dokončením – v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „DS_Bellova Ves, VNK, TS,
DTR, NNV, NNK“, na pozemku parc. č. 129/12, 119, 118/11(294/1E) 118/9, 1/1, 2/1, 118/18,
122/3 (312/1E, 312/29E), 126/9, 124/1 (300/213E), 225/2, 225/50, 116/4, 116/1(280/28E),
24/4, 120/2, k.ú. Bellova Ves, obec Bellova Ves. Uvedeným dňom sa začalo konanie o zmene
stavby pred jej dokončením.
Stavebný úrad v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 11
vyhl. č. 453/2000 Z. z. zistil, že uskutočnením zmeny stavby pred jej dokončením nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.
Žiadateľ zaplatil v zmysle položky 60 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch za
vydanie tohto rozhodnutia správny poplatok na tunajšom úrade.
Poučenie

Podľa ust. § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto
rozhodnutiu podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu, a to v lehote 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov toto
rozhodnutie je možné preskúmať príslušným súdom.

Ing. Mária Jankovičová, MBA
starostka obce
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obec Bellova Ves.

Vyvesené: 28.07.2020
Zvesené:
Pečiatka a podpis:

Rozdeľovník:

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
v z. Enaco, s.r.o., Na čerešňovom vrchu 49, 949 011 Nitra
2. Obec Bellova Ves, 930 52 Bellova Ves
3. Ing. Marián Šabík, Enaco s.r.o. – Na čerešňovom vrchu 49, 949 011 Nitra (projektant)
4. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka
789/3, 929 01 Dunajská Streda
5. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6,
929 01 Dunajská Streda
6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo.
B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko
1102/1, 929 01 Dunajská Streda
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta
1233, 929 01 Dunajská Streda
10. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
11. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
12. Co spisový materiál

Vybavuje:

Ing. Ján Ravasz
č.t. 031/5624741
Mestský úrad v Šamoríne
Spoločný obecný úrad - odbor stavebný
sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín
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