
OBEC BELLOVA VES 
930 52 Bellova Ves 

 

Číslo: 46/2019-0002/SOcÚ 

Bellova Ves, 15.01.2019 
 

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A O UPUSTENÍ 

ÚSTNEHO  KONANIA 
 

 

Spoločnosť Západoslovesnká distibučná a.s., sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, podala dňa 

10.01.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „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 bolo začaté územné konanie. 

 

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 

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 

0704-001 je až 900m. 

  

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 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. 

 

 

Obec Bellova Ves ako správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. a § 5 ods. 1) zákona 608/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť 

stavebníka a podľa § 3 zákona č. 453/2000 Z. z.  v znení neskorších predpisov a §36 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebného 

zákona, v súlade s §36 ods. 4 stavebného zákona 

 



o z n a m u j e 
 

začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a  účastníkom konania stavby 

„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 

 

  

v e r e j n o u    v y h l á š k o u. 
 

Vzhľadom na to, že stavebnému úradu sú známe pomery staveniska, dokumentácia a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle ustanovenia 

§ 36 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona)  upúšťa od miestneho zistenia a ústneho 

konania. 

 

Účastníci územného konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona môžu svoje námietky a 

pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na 

Obecnom úrade v Bellovej Vsi v stránkových dňoch, inak nebude na ne prihliadnuté.  

 

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská 

v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci  územného 

konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, 

stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý 

orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote alebo 

predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Spoločnom obecnom úrade – stavebný odbor, 

so sídlom na Mestskom úrade v Šamoríne, Gazdovský rad 37/a, kde je možné nahliadnuť do 

projektovej dokumentácie (v stránkových dňoch pondelok 8.00 – 15.30, streda 8.00 – 17.00). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Mária Jankovičová, MBA    

             starostka obce     

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 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 obce Bellova Ves. 

 

Vyvesené: 30.01.2019 

 

 

Zvesené: 

 

 

Pečiatka a podpis: Ing. Mária Jankovičová, MBA, v. r.  



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. a/a 

 
 

 

Vybavuje:  Ing. Ján Ravasz      tel: 031 562 4741 - 42 

  Spoločný obecný úrad – stavebný odbor 

  Mestský úrad Šamorín, Gazdovský rad 37/a 

 


