
MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody č, 7, 968 01 Nová Baňa

Prot. č.: VŽPSM 2022/00731/01604-2023-ozn.Uk V Novej Bani dňa: 01.03.2023
Vybavuje: Vozárová

• •
Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8 
010 47 Žilina

Vec : Oznámenie o pokračovaní začatého územného konania so zmenou trasy a upustenie od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania

-Verejná vyhláška-
Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151, v zastúpení Mgr. Tomášom Tučekom, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica podal dňa 03.05.2022 na 
mesto Nová Baňa návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

V

„13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia“

v katastrálnom území Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová Baňa (líniová stavba), v rozsahu 
predloženého situačného návrhu.

Stavba je členená na stavebné objekty nasledovne:
SO 11 - Nové 2 x 22 kV káblové vedenie č. 1464/1465
SO 10.1 - Nové 2 x 22 kV vzdušné č. 1464/1465
SO 10.2 - Úprava 22kV vzdušných vedení (č. 398/413/456/305) a zaústenie do spínacej stanice N. Baňa
SO 26 - Optický zemný kábel do rozvodne Žarnovica
SO 28 - Optický kábel závesný
SO 49 - Demontáž

Navrhované riešenie:
Predmetom umiestnenia je líniová elektroenergetická stavba nového dvojitého VN 22 kV nadzemného vedenia 

z elektrickej stanice 110/22 kV z Žarnovici do elektrickej stanice v Novej Bani a zaústenie jestvujúcich VN 22 kV 
nadzemných vedení do elektrickej stanice v Novej Bani. Súčasťou navrhovaného verejnoprospešného VN 22 kV 
vedenia bude v celej dĺžke optický kábel, ktorý bude tvoriť elektronickú komunikačnú sieť, potrebnú na 
prevádzkovanie distribučnej sústavy. Navrhované verejnoprospešné VN 22 kV vedenie je v prevažnej časti trasy 
umiestňované súbežne s jestvujúcimi nadzemnými VN 22 kV vedeniami. Navrhované verejnoprospešné vedenie 
prechádza cez katastrálne územia Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy a Nová Baňa.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Vzhľadom na to, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad na posúdenie 
umiestnenia stavby v rozsahu stavebných objektov, stavebný úrad vyzval navrhovateľa výzvou č. VŽPSM- 
2022/00731/09182-výzva zo dňa 13.05.2022, aby v termíne do 31.08.2022 podaný návrh doplnil o chýbajúce doklady 
v zmysle výzvy a začaté územné konanie rozhodnutím č. VŽPSM-2022/00731/09183 PK- 2/2022 zo dňa 13.05.2022, 
právoplatné dňa 24.05.2022 do doby doplnenia podaného návrhu a to do 31.08.2022 prerušil. Navrhovateľ doplnil 
návrh pred uplynutím stanovenej lehoty, preto dôvody prerušenia územného konania pominuli a stavebný úrad v konaní 
pokračoval.

Mesto Nová Baňa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších zmien a predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 36 
ods. 1 stavebného zákona oznámil prípisom č. VŽPSM 2022/00731/11072-ozn. UK, zo dňa 19.07.2022 začatie 
územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.08.2022 o 10,00 hod. Súčasne upozornil účastníkov konania, 
že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.
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Dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) oznámiť svoje stanoviská. Taktiež boli 
upozornené, že ak niektorí z dotknutých orgánov potrebuje na 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 navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V zákonom stanovenej lehote, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 
09.08.2022 boli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré sa týkali doloženia znaleckého posudku 
(štúdie) o vplyve pôsobenia elektrického vedenia 22kV vysokého napätia na ľudský organizmus, posúdenia preverenia 
možnosti zmeny - odchýlenia trasy navrhovanej líniovej stavby „13523 - Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN 
vedenia“ v úseku katastrálneho územia Rudno nad Hronom - intravilán a zapracovania požadovanej zmeny do 
dokumentácie pre územné konanie. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty boli k predloženému návrhu podané ďalšie 
pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sa týkali úseku podzemného vedenia: 2 x 22 kV zemný kábel 
(Č. 1464/Č.1465) + optický zemný kábel - vývod z rozvodne Žarnovica po p. b. č. 1. Súbeh s existujúcimi 22 kV 
káblami.

Vzhľadom na vyššie uvedené, stavebný úrad opätovne vyzval navrhovateľa výzvou č. VŽPSM- 
2022/00731/11761-výzva zo dňa 18.08.2022, aby v termíne do 28.02.2023 podaný návrh na základe podaných 
námietok a pripomienok doplnil o doklady v zmysle výzvy a začaté územné konanie opätovne rozhodnutím č. VŽPSM- 
2022/00731/11762 PK- 9/2022 zo dňa 18.08.2022, právoplatné dňa 30.08.2022 do doby doplnenia podaného návrhu 
a to do 28.02.2023 prerušil. Navrhovateľ doplnil žiadosť pred uplynutím stanovenej lehoty, preto dôvody prerušenia 
územného konania pominuli a stavebný úrad v konaní pokračuje.

Návrh trasy vedenia po zapracovaní pripomienok účastníkov konania:
1/ 2x22kV zemný kábel (Č. 1464/Č. 1465) + optický zemný kábel - vývod z rozvodne Žarnovica po p.b.č.l. Súbeh s 

existujúcimi 22kV káblami. Dĺžka trasy - 650m.
2/ 2x22kV vzdušné vedenie Č. 1464/Č. 1465 (p.b.č.l - p.b.č.86). Súbeh cca 12m osovo s existujúcimi 22kV vedeniami. 

Dĺžka trasy - 10 913m. Ukončenie pred novou spínacou stanicou v Novej Bani.
3/ 2x22kV vzdušné vedenie Č.305/Č.305 (p.b.č.l - p.b.č.4).Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka trasy - 

373m
4/ 2x22kV vzdušné vedenie Č.398/Č.398 (p.b.č.101 - p.b.č.l04).Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka 

trasy - 364m
5/2x22kV vzdušné vedenie Č.413/Č.456 (p.b.č. 101A - p.b.č.101 D).Zaústenie do spínacej stanice v Novej Bani. Dĺžka 

trasy - 357m
6/ 2x22kV vzdušné vedenie Č.413/Č.398 (p.b.č.69A - p.b.č.72A).Úprava 2x22kV vedenia. Trase vedenia kopíruje trasu 

pôvodného 22kV vedenia č.305. Dĺžka trasy (p.b.č.69A - p.b.č.72A) - 514m
7/ 22kV vzdušné vedenie č.305 (p.b.č.69B - p.b.č.74B) Úprava 22kV vedenia v novej trase v súbehu so svojou 

pôvodnou trasou osovo cca 12m Dĺžka trasy (p.b.č.69B - p.b.č.74B) - 552m

Charakteristika územia po zapracovaní pripomienok účastníkov konania:
Vedenie sa bude umiestňovať v katastrálnom území Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová 

Baňa.
KA TASTRÁLNE ÚZEMIE ŽA RNO VICA:
Terén, kde bude stavba realizovaná je mierne členitý. Trasa káblového zemného vedenia kopíruje existujúce 

22kV káble - vychádza z VVN rozvodne v Žarnovici po jej pozemku smerom k ceste Il.triedy 428, ktorú z časti 
kopíruje a následne prekrižuje smerom k ŽSR cez priemyselnú zónu. Železničnú trať Nová Baňa - Žarnovica prekrižuje 
v km-39,53. Po prekrižovaní ŽSR vyústi na nový stožiar (2x22kV) -p.b.č.l. Ďalej pokračuje 2x22kV vedenie vzdušné 
po lúkach smerom na Novú Baňu v súbehu s existujúcim VN vedením (cca 12m- osovo) medzi ŽSR a diaľnicou. 
Prekrižuje komunikáciu (Hronská), potok - Kľak a ďalej pokračuje v súbehu po poli (Panské lúky) až po roh vedenia 
(pb.č.18) pred ktorým prekrižuje R1 Nová Baňa - Žarnovica.
Od daného bodu pokračuje prekrižovaním rieky HRON, asfaltovej cesty (2530-Sandrická), zastavaného územia cez 
pole (Pod lipou) v súbehu s existujúcim VN vedením až k Strednému toku Hrona., kde prekrižuje existujúce VN 
vedenie 429/413.

KATASTRÁLNE ÚZEMIE VOZNICA:
Trasa navrhovaného 2x22kV vedenia v danej časti prekrižuje cestu lll.tr. (2511) a prechádza lesným porastom v 

členitom teréne cca 500m, kde sa dostane do nového súbehu s existujúcim VN vedením (413). trasa v súbehu pokračuje 
cca 900m v oblasti „Podsiakovo,, a „Priekopa“ po pasienkoch nad obec Voznica. Tam cez údolie prekrižuje záhrady , 
asfaltovú cestu, potok Richnava (p.b.č38 - p.b.č.39) až na druhú stranu údolia ,kde v súbehu pokračuje v prieseku cca 
200m v oblasti „Pod Vtáčnikom“. Pokračuje cca 1000m.cez pasienky, podkrižuje VVN vedenie č.492. Prekrižuje 
oplotený areál - Rudné bane a smerom na Rudno nad Hronom v mierne stúpajúcom teréne pokračuje po pasienkoch cca 
400m. Ďalej v súbehu pokračuje v lesnom poraste, prekrižuje asfaltovú cestu k chate cca 700m. Tam sa dostávame do k.
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ú - Rudno nad Hronom.

KATASTRÁLNE ÚZEMIE RUDNO NAD HRONOM:
Po opustení lesného porastu v klesajúcom teréne po pasienkoch cca 350m vchádza trasa do zalesneného 

priestoru cca 230m, prekrižuje poľnú cestu a v miernom stúpaní po pasienkoch s mierne zarastenými roklinkami 
pokračuje nad obec Rudno nad Hronom cca 900m.
V danom mieste trasa nového 2x22kV vedenia č. 1464/1465 prekrižuje v existujúcej trase 2x22kV vedenia č.413/398 
zastavané územie obce Rudno nad Hronom, cestu III.tr. (2518), Rudniansky potok a prejde do protisvahu a pokračuje 
pasienkami, ktoré lemujú zalesnené rokliny a dolinky. V oblasti „Zadné Pliešky“.
V danom mieste trasa 2x22kV vedenia č.413/398 prekrižuje v existujúcej trase 22kV vedenia č.305 zastavané územie 
obce Rudno nad Hronom, cestu III.tr.(2518), Rudniansky potok a prejde do protisvahu a pokračuje pasienkami, ktoré 
lemujú zalesnené rokliny a dolinky. V oblasti „Zadné Pliešky“.
V danom mieste trasa 22kV vedenia č.305 prekrižuje v novej trase v súbehu so svojou pôvodnou trasou osovo cca 12m 
zastavané územie obce Rudno nad Hronom, cestu III. tr. (2518), Rudniansky potok a prejde do protisvahu a pokračuje 
pasienkami, ktoré lemujú zalesnené rokliny a dolinky. V oblasti „Zadné Pliešky“.

KATASTRÁLNE ÚZEMIE BREHY, NOVÁ BAŇA :
Oblasť pokračuje „Prednými Plieskami“, križuje poľnú cestu a porastom schádza na poľnohospodárske pole, 

ktorým pokračuje až prekrižuje cestu Ill.triedy ( 2511). Za cestou na poľnohospodárskom poli sa 2xVN vedenie odkloní 
smerom k rieke Hron, ktorú prekrižuje spolu s rýchlostnou cestou R1 v oblasti Prievoz, kde sa ukončí pred traťou ŽSR.
V danej trase budú zaústené aj 22kV vedenia 398/413/456/305
Ďalej budú vedenia pokračovať 22kV zemnými káblami (to je súčasť stavby 13512 - Nová Baňa - Nová spínacia stanica 
22kV).

Mesto Nová Baňa ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 stavebného zákona v súlade s § 36 ods. 1 
stavebného zákona oznamuje pokračovanie začatého územného konania so zmenou trasy všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne oznamuje, že podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa 
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska 
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby v rozsahu stavebných 
objektov.

Vzhľadom na to, že umiestnením stavby a jej následnou realizáciou môžu byť dotknuté práva, resp. oprávnené 
záujmy, ďalších tohto času pre navrhovateľa i stavebný úrad neznámych účastníkov konania, stavebný úrad zároveň 
oznamuje začatie územného konania neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného 
zákona a preto toto oznámenie má zároveň povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní v mieste 
obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 10 dní odo 
dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté 
orgány. V prípade, že v určenej, alebo predĺženej lehote, neoznámi svoje stanovisko k umiestňovanej líniovej stavbe, 
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovnom čase počas stránkových dní (v pondelok a 
v piatok od 8,00 do 15,00 hod. a v stredu od 8,00 do 16,00 hod.) na Mestskom úrade v Novej Bani, Námestie slobody č. 
1, na spoločnom stavebnom úrade na prízemí, v kancelárii č. dverí 3.

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy (§ 26 zákona 
o správnom poriadku).
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Oznámenie sa doručí známym účastníkom konania a dotknutým orgánom:
1. Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. V zastúpení: Mgr. Tomáš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica
3. Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1,968 01 Nová Baňa
4. Mesto Nová Baňa, odd. VŽPSM, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
5. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Bystrická č. 53, 966 81 Žarnovica
6. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka586/27,

965 01 Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01
9. Lesy SR, š.p., Odštep. Závod Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica
10. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľudovíta Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
11. Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 

Banská Štiavnica
12. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
13. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Orange Slovensko a.s., Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. SPP-D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
18. RÚVZ Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
19. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
20. Železnice SR, Generálne Riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova8, 813 61 Bratislava
21. MVSR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
22. Železnice SR, OR Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
23. Železnice SR, OR Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
24. Železnice SR, OR Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
25. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
26. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
27. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
28. ORHaZZ v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
29. Železnice SR, Správa majetku ŽSR, Holekova 6, 811 04 Bratislava
30. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. územného plánovania a životného prostredia, Námestie SNP 23, 974 01 

Banská Bystrica
31. Mesto Žarnovica, Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
32. Obec Voznica, Obecný úrad vo Voznici 135, 966 81 Voznica
33. Obecný úrad Rudno nad Hronom 16, 966 51 Rudno nad Hronom
34. Obecný úrad Brehy 117, 968 01 Nová Baňa
35. Mesto Nová Baňa - stavebný úrad

Ostatní účastníci konania: Verejnou vyhláškou

Do podrobnej situácie umiestnenia stavby je možné nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade Mesta Nová 
Baňa, Námestie slobody č. 1, na prízemí v kancelárii č. 3 v stránkové dni v pondelok a v piatok od 8,00 do 15,00 
hod. a v stredu od 8,00 do 16,00 hod.
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