
 

OBEC KRAKOVANY  
Spoločný úrad samosprávy so sídlom  -  J. Záborského 40,   921 01   P i e š ť a n y   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POD –S 2022/00541-He/OZK                                                                         10.06. 2022 

 

Vybavuje :  Heribanová, tel. 033/77 301 38 

 

Oznámenie začatia územného konania podľa § 36 ods. 4 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení  

verejnou vyhláškou a nariadenie  ústneho konania 

 

Dňa 01.06.2022 podal navrhovateľ – Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 

Bratislava v zastúpení zamestnancom JUDr. Syaboles Hodosy, bytom Krátka 2152/5, 

Dunajská Streda  v zastúpení podľa plnomocenstva spoločnosťou LIV-EPI , s.r..o., 

Trenčianska 56/F, Bratislava zastúpená zamestnancom Ing, Peter Červený, Hattalova 17, 

Nitra- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  „ TA Krakovany, VNK pre TS 

0045-001“ na  pozemkoch   v k.ú. Krakovany a Stráže  tak, ako je zakreslené vo výkresoch, 

ktoré tvoria prílohu návrhu.  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.  

 

Členenie stavby: 

Stavebné objekty  

SO 01 – VN rozvody 

SO 02 – NN rozvody 

SO 03 – Presmerovanie NN prípojok 

 

Popis stavby :  

Predmetom danej stavby je zakabelizovanie VN distribučného rozvodu linky č. 264. Existujúce 

nadzemné vedenie bude v úseku medzi navrhovaným PB č. 1 a existujúcou murovanou 

transformačnou stanicou TS 0045-001 zakabelizované. Trasa je navrhnutá v súbehu 

s asfaltovou cestou, s ostatnými existujúcimi inžinierskymi sieťami. 

Ďalej sa nahradí existujúce nadzemné vedenie za nové káblové vedenie trasované v súbehu 

s navrhovaným VN zemným vedením. Z existujúcej priehradovej transformačnej stanice TS 

0045-004 budú vyvedené 2x NAYY-J 4x240 mm2, ktoré sú určené pre napájanie existujúcich 

nadzemných vedení na okraj zastavaného územia obce Krakovany, na začiatku a na konci 

Južnej ulice. Následne bude zrealizované presmerovanie NN prípojok pôvodne napojených 

z exist. demontovaného nadzemného NN vedenia. 

 

        Obec Krakovany ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a 

doplnení   v súlade s ust. § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania   

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariaďuje na prejednanie 

návrhu ústne konanie  spojené s miestnym zisťovaním , ktoré sa uskutoční 

                      

                      dňa 21.07.2022 o 9,30 hod. na Obecnom úrade Krakovany. 

 Zároveň oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou.  

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom úrade samosprávy v budove 

Daňového úradu  v Piešťanoch  ( J. Záborského 40, 4. poschodie č. dv. 517). 
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Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom konaní , inak 

sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej 

správy.  

 

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

moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí 

byť vyvesené na úradných tabuliach  15 dní, pričom 15 deň sa považuje za deň doručenia. 

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä 

v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 

ktorého sa konanie týka.   

 

 

  

                                                                                                PhDr. František Klinovský    

                              starosta  obce Krakovany 

 

 

Oznámenie sa doručí :     

01/  Ing. Peter Červený , LIV – EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 

02/  STIVA  s.r.o., Južná 2, Krakovany   

03/  SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany 

04/  Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Priemyselná 10,  Piešťany 

05/  Hydromeliorácie , š.p., Vrakunská 29, Bratislava 

06/  SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava 

07/  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Piešťany, Dopravná 1 

08/  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, P.O.BOX 69, Limbova 6, Trnava 

09/  Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava                     

10/  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 

11/  Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie  

12/  MO SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 820 05 Bratislava  

13/  Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, Trnava 

14/  Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 

15/  Okresný úrad Piešťany – pozemkový a lesný odbor 

16/  MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií   

       Bratislava 

17/  Sitel s.r.o., Kopčianska 18, Bratislava 

18/  NASES , Trnavská cesta 100/II, Bratislava 

19/  Energotel a.s., Miletičova 7, Bratislava 

20/  OTNS a.s., Vajnorská 137, Bratislava 

21/  EUSTREAM a.s., Votrubova 11/a, Bratislava 

22/  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava 

23/  O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 

24/  Transpetrol a.s., Bratislava, prevádzka Šahy 

25/  Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 

26/  Obec Krakovany 

27/  verejnou vyhláškou 
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