OBEC RAKOVO
Obecný úrad, 038 42 Rakovo č. 8
Č.j.: 109/324/2022-Hu01

V Rakove, dňa 04.07.2022
Doručuje sa verejnou vyhláškou

Oznámenie
Vec: Stredoslovenská distribučná a.s., Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI RAKOVO“
- Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho
zisťovania
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO
36 442 151, v zastúpení MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO 35 829 745,
podal dňa 01.06.2022 na Obci Rakovo žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
líniovej stavby „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA
BUDÚCNOSTI - RAKOVO“:
-

Okres Martin, katastrálne územie: Rakovo, Príbovce, Necpaly, Košťany nad
Turcom, Žabokreky, Dražkovce, Tomčany, Martin.

Líniová stavba:
Navrhované VN vedenie bude začínať v k.ú. Martin, kde sa napojí na plánované VN vedenie
pre novú nemocnicu v Martine (Košúty – nová nemocnica). Na poslednom plánovanom
podpernom bode vedenia sa umiestni úsekový odpínač. Následne bude vedené káblovým
vedením na rozhraní k.ú. Tomčany a Dražkovce. Za štátnou cestou Martin – Dražkovce bude
VN káblové vedenie prevedené na VN vzdušné vedenie. Na začiatku aj konci vzdušného
vedenia bude umiestnený úsekový odpínač.
VN vzdušné vedenie bude vedené cez k.ú. Martin, Tomčany, Dražkovce, Žabokreky,
Košťany nad Turcom, Necpaly, Príbovce. V k.ú. Príbovce sa nové VN vzdušné vedenie
pripojí cez diaľkovo ovládaný úsekový odpínač na existujúce vzdušné vedenie č.208. V k.ú.
Rakovo bude VN vzdušné vedenie znova vedené v zemi až do plánovanej transformačnej
stanici. Transformačná stanica nie je predmetom projektu.
VN vzdušné vedenie
dĺžka trasy 8160m
VN káblové vedenie 3x NA2XS(F)2Y 240RM/25 + HDPE
dĺžka trasy 3780m
Úsekový odpínač
4ks
Úsekový odpínač – diaľkovo ovládaný
1ks
Opis technického riešenia:
SO10 – VN vzdušné vedenie
Nové vzdušné vedenie 1 x 22kV č. 1471 bude tvorené z oceľových priehradových stožiarov
a z predpätých betónových stožiarov.
Na prvom stožiari č. 1 bude vzdušné vedenie napojené na káblové vedenie, ktoré smeruje
okolo obce Tomčany. Na stožiari č. 1 bude pridaný jeden úsekový odpínač k odpojeniu
káblového vedenia. Medzi stožiarmi č. 4-5 vedenie prekrižuje existujúce vzdušné VN vedenie
č. 248. Medzi stožiarmi č. 23-24 nové vzdušné vedenie VN prekrižuje existujúce VN vedenie
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č. 208 a bude ďalej pokračovať na juh smerom na obec Žabokreky a Príbovce. Až po
priehradový stožiar č.43 bude vedenie pokračovať v súbehu s existujúcim vedením 1x 22kV
č. 208. Nové vedenie bude umiestnené osovo cca 20-40m od existujúceho vzdušného VN
vedenia č.208. Na stožiari č.79 budú namontované dva úsekové odpínače, kde jeden bude
slúžiť na odpojenie nového vzdušného vedenia VN a druhý bude slúžiť k odpojeniu
káblového vedenia smerom k plánovanej TS. Trasa nového vzdušného vedenia končí
vložením stožiara č.80 s diaľkovo ovládaným úsekovým odpínačom do existujúceho
vzdušného vedenia 1 x 22kV č. 208. Trasa vedenia je spočiatku situovaná na lúkach,
pasienkoch a ornej pôde, ktorá prechádza pozvoľna do lesných úsekov. Celkovo má vedenie
15 ks priehradových stožiarov a 65 ks betónových stožiarov.
SO11 – VN zemný kábel
VN káblové vedenie bude pozostávať z dvoch častí.
Časť č.1 bude začínať v k.ú. Martin, kde sa napojí na plánované VN vednie pre novú
nemocnicu v Martine (Košúty – nová nemocnica). Na poslednom plánovanom podpernom
bode č.27 sa umiestni úsekový odpínač. Uzemnenie úsekového odpínača (nie je predmetom
projektu) bude riešené dvomi ekvipotencionálnymi kruhmi o polomere 1m a 3m, uloženými v
hĺbke 40cm a 70cm.
Následne bude vedené káblovým vedením na rozhraní k.ú. Tomčany a Dražkovce. Za štátnou
cestou Martin – Dražkovce bude VN káblové vedenie prevedené na VN vzdušné vedenie.
Typ káblového vedenia: 3x NA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy č.1 je 2423m.
Časť č.2 bude začínať v k.ú. Príbovce, kde sa napojí na navrhovaný mrežový podperný bod
č.79. Následne bude pokračovať na juh až k plánovanej transformačnej stanici (nie je
predmetom projektu). VN vedenie prekrižuje št. cestu Martin – Ružomberok.
Typ káblového vedenia: 3x NA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV
Dĺžka trasy č.2 je 1098m.
VN káblové vedenie bude uložené v káblovej ryhe 50x120 cm na pieskové lôžko, zakryté
bude plastovými platňami a pri zasypávaní ryhy sa 40cm pod povrchom uloží výstražná fólia.
V podtlaku a pri križovaní s inými sieťami bude VN kábel uložený do chráničky PE 200.
SO26 - Optický kábel
Súčasťou pokládky nového VN káblového vedenia je položenie chráničky HDPE 40. Do
chráničky HDPE bude zafúknutý optický kábel. V podtlakoch bude optický kábel uložený do
chráničky PE 110.
V rámci budovania trasy optického kábla budú uložené do zeme štyri káblové šachty
SGLB1730 a jedna šachta SGBL2436.
Káblová šachta č.1-4 sa uloží na štrkové lôžko pričom vrch šachty bude cca 80cm pod úroveň
terénu. Káblová šachta č.5 sa uloží na štrkové lôžko pričom vrch šachty bude cca 20cm pod
úroveň terénu. Okolie šácht (min. 300mm) sa obsype štrkom, ako opatrenie proti zatečeniu.
Šachta bude zasypaná cca 20cm vrstvou štrku.
Trasa optického kábla:
Optické vedenie bude začínať pri podpernom bode č.26 plánovaného VN vedenie - TR Martin
Košúty - Martin nemocnica budúcnosti, ktorá nie je súčasťou tohto projektu. Pri daný
podperný bod sa osadí šachta č.1 typu SGBL2436.
Káblová šachta č.2 typ SGBL1730 bude umiestnená pri príjazdovej ceste k letisku Martin.
Káblová šachta č.3 typ SGBL1730 bude umiestnená pri podpernom bode č.1 plánovaného VN
vedenia.
Káblová šachta č.4 typ SGBL1730 bude umiestnená pri podpernom bode č.79 plánovaného
VN vedenia.
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Káblová šachta č.5 typ SGBL1730 bude umiestnená pri plánovanej TS.
Do káblových šácht sa zaústi HDPE chránička s optickým káblom. Ostatné otvory pre HDPE
sa za-slepia. V káblových šachtách sa vytvorí 30m rezervy ÚOK. Do káblovej šachty č.1 sa
záusti aj optický kábel navrhnutý v rámci plánovaného VN vedenie - TR Martin Košúty Martin nemocnica budúcnosti.
SO28 - Optický závesný kábel
Stavebný objekt obsahuje vzdušnú časť optickej trasy tvorenú samonosným optickým káblom
– SOK typu LTC ADSS-150 72x SM G.657.A1 (6x12). Trasa začína na priehradovom
stožiari č.1 nového vedenia č. 1471. Na stožiar č. 1 sa privedie optická trasa zemným
optickým káblom z obce Tomčany a ukončí sa v káblovej šachte.
Vzdušná časť bude od stožiara č.1 pokračovať juhovýchodne smerom na obec Žabokreky
a následne Príbovce po novom vedení č. 1471 až k stožiaru č. 79. Odkiaľ bude znovu
pokračovať zemným optickým káblom.
Druh a účel stavby: Inžinierska stavba, SO 10, SO 11 - 2214 Diaľkové elektrické rozvody,
SO 26, SO 28 - 2213 Diaľkové elektronické komunikačné siete, stavba trvalá
Uvedeným dňom podania začalo územné konanie.
V zmysle ust. §38 stavebného zákona Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné
právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo
rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok
vyvlastniť.
V zmysle ust. §108 ods. 2 písm a) stavebného zákona Vyvlastniť možno len vo verejnom
záujme pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie.
Stavebník v zmysle §11 ods. 1 písm. f) zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a
elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a
plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na
ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch
alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný
úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom
pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím
právoplatnosti takého rozhodnutia.
V zmysle §11 ods. 5 – 12 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vlastníci nehnuteľností majú nárok na náhradu škody ako aj nárok na náhradu za
zriadenie vecného bremena. V zmysle uvedeného právneho predpisu je nárok potrebné
uplatniť u investora stavby ako držiteľa povolenia na podnikanie v energetike do šiestich
mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena
držiteľom povolenia dozvedel.
Obec Rakovo ako určený stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona
v súlade s ust. §36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie územného konania o umiestnení stavby.
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V súlade s ust. §36 ods. 2 stavebného zákona môže stavebný úrad upustiť od ústneho
pojednávania v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na
základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie.
V súlade s ust. § 142h písm. a) stavebného zákona stavebný úrad počas mimoriadnej situácie,
výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
vykonáva ústne pojednávanie a miestne zisťovanie len v nevyhnutnom rozsahu.
Na základe uvedeného stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania a na
uplatnenie námietok a pripomienok stanovuje lehotu 15 dní od doručenia oznámenia.
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do
uvedeného termínu. Námietky podané po tomto termíne nebudú braté do úvahy. V tej istej
lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle §36 ods. 3
stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak
niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak sa nechá niektorý
z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v obci
Sučany, pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, Martin (5. poschodie, č. dverí 506)
po telefonickom dohovore na tel. č. 043-4204 390, 043-4204 456 v dňoch pondelok a streda
od 8:00 hod do 12:00 hod., prípadne vyžiadaním cez elektronickú komunikáciu žiadosťou na
e-mail: huber@sucany.sk.
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou. V zmysle §42 ods. 5 stav. zákona sa v odvolacom konaní
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
V súlade s ust. § 142h písm. b) stavebného zákona: Počas mimoriadnej situácie, výnimočného
stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 môže predĺžiť
lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu
odvolacieho orgánu. Stavebný úrad týmto upovedomuje všetkých účastníkov konania
o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia z dôvodov spôsobených mimoriadnou situáciou
v súvislosti s ochorením Covid-19 na 120 dní.

Patrik Antal
starosta obce
Prílohy: situácia stavby, výkres č. 1-14
Toto oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania
formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Rakovo, 038 42
Rakovo č. 8 a zároveň bude zverejnené na webovom sídle obce Rakovo www.rakovo.sk
v súlade s ustanovením §26 ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
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predpisov a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia
oznámenia o začatí územného konania.
Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:
1. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté
2. MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra
Na vedomie:
1. Mesto Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením pod dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle, ak ho
má zriadené
2. Obec Dražkovce, 038 02 Dražkovce č. 45, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesením pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, ak ho má zriadené
3. Obec Žabokreky, 038 40 Žabokreky č. 145, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesením pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, ak ho má zriadené
4. Obec Košťany nad Turcom, 038 41 Košťany nad Turcom č. 64, so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle, ak ho má zriadené
5. Obec Necpaly, 038 12 Necpaly č. 168, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesením pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, ak ho má zriadené
6. Obec Príbovce, 038 42 Príbovce č. 184, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesením pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, ak ho má zriadené
7. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
8. Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
9. Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, P. Mudroňa 41, 036 01 Martin
10. Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.
S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
11. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
12. Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
13. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
15. SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
16. OR HaZZ Martin, V. Žingora 30, 036 01 Martin
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
19. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
20. SPP Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
21. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia verejnou vyhláškou.
Dátum vyvesenia:

........................................

Dátum zvesenia:

.........................................

Dátum zverejnenia
na web stránke obce/mesta: .................................

podpis a otlačok úradnej pečiatky

Vybavuje:
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám .S. H. Vajanského 1,
036 01 Martin, Ing. V. Hüber, č.tel. 043-4204 390, 043-4204 456, e-mail: huber@sucany.sk.
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