
OBEC JABLOŇOVCE 

935 06 Jabloňovce 73 

Č. j.: 70/2021                                                                             Jabloňovce, dňa  24.2.2021 

Evid. č.: 92/2021-SP/Sab. 

 

-Verejná  vyhláška- 
 O z n á m e n  i e   

o začatí kolaudačného konania  a pozvanie k ústnemu pojednávaniu. 

 

 

Žiadateľ:  Západoslovenská distribučná, a.s. 

IČO: 36 361 518 

so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

v konaní zastúpený:  

Ing. Tibor Balkó, (dát. nar. 30.9.1966) 

trvale bytom: Brathovský rad 559, Kolíňany 

 

podal dňa: 12.2.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre líniovú stavbu: 

 

„LE Jabloňovce Vináre TS, NNK“, 

 

ktorej účelom je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre odberateľov, výmena vzdušného 

vedenia za uloženie v zemi, v nasledovnom členení kolaudovanej stavby na:  

 

 SO 01 – transformačná stanica, 

 SO 02 – NN rozvody, 

 SO 02.2 – NN vzdušné vedenie - demontáž, 

 

v rozsahu: 

- Výmena TS 0031-014 štvorstĺpovej na typ PTS 400 č. TS 0030-30 

- transformátor LEMI, typ: TM 100/22, DTr 100 kVA, v. č. 221923, r. v. 2019 1 ks 

- NN káblové rozvody NAYY-J 4x150 mm2 o celkovej dĺžke    225 m 

- NN káblové rozvody NAYY-J 4x25 mm2 o celkovej dĺžke    114 m 

- NN káblové rozvody NAYY-J 4x16 mm2 o celkovej dĺžke    40 m 

- SR 31-301; typ SR3 DIN00 L VV 1x400A/3x160A P2    1 ks 

- SR 31-305; typ SR6 DIN1 L VV 2x400A/5x160A P2    1 ks 

- SR 31-309; typ SR5 DIN0 L VV 1x400A/5x160A P2    1 ks 

- Demontáž TS 0031-14 

- Demontáž NN vzdušného vedenia 

 

 

 



 

nachádzajúcu sa  

v kat. území: Horné Jabloňovce,          

v obci: Jabloňovce, 

na pozemkoch parc. č.:  3049, 1992, 2000/16, 2000/1, 2000/4, 2000/5, 2000/6  /stav C-KN/ a 1992, 

2000/1, 2000/2 /stav E-KN/. 

   

Obec Jabloňovce, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa  

§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), oznamuje začatie kolaudačného konania stavby 

podľa § 80 stavebného zákona a zároveň  

 

nariaďuje 
 

 

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním  

 

na deň: 23. marca 2020 o 9.30 hod., so stretnutím prizvaných na mieste stavby t. 

j. na vyššie uvedených pozemkoch /extravilán obce Jabloňovce, po ľavej strane regionálnej 

cesty v smere od Bátoviec na vyššie uvedených pozemkoch/. 
  

Do podkladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade resp. na 

Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice, pred dňom ústneho pojednávania a  pri 

ústnom pojednávaní. 

  

Na ústne pojednávanie stavebník pripraví: 

 doklady o prevzatí stavby užívateľom, zápis o odstránení vád, 

 doklady o vytýčení stavby,  

 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú 

a bezpečnú prevádzku, správu o výsledku komplexného vyskúšania, príp. skúšobnej prevádzky, 

pokiaľ sa vykonávala (revízne správy elektro, plyn, tlak. skúšky, žeriavové dráhy, výťahy, 

komíny a pod.), 

 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní a právoplatné SP, 

 súpis odchýliek stavby od právoplatného stavebného povolenia a jeho  doplnkov, 

 geometrické zameranie stavby, 

 doklady a stanoviská dotknutých orgánov, ustanovené v podmienkach stavebného povolenia, 

ktoré boli zabezpečované pred kolaudačným konaním, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov. 

 

 Účastníci kolaudačného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr  pri 

ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 



 V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. 

 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá 

zastupovať.  

   

 

       

 

 Igor Hindi  

                                                                    starosta obce 

  

  

 

Toto oznámenie má podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa oznámenie zverejní iným 

spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 
 

 

 

 

Oznámenie vyvesené dňa: .........................  Oznámenie zvesené dňa: ......................... 

 

 

Podpis/pečiatka: ......................   Podpis/pečiatka: ................... 

 

 

Pozývajú sa : 

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v konaní zast. Ing. Tiborom 

Balkóom, Brathovský rad 559, 95 178 Kolíňany, 

2. Obec Jabloňovce v zastúpení starostom Igorom Hindim, 935 06 Jabloňovce 73, 

3. Enaco s.r.o., Ing. Vladimír Čurgali, Petzwalova 42 949 11 Nitra, 

4. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice, 

5. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7,  934 01 Levice, 

6. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice, 

7. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra, 

8. Ostatným verejnou vyhláškou:  

Na úradnej tabuli: 

Obce Jabloňovce,  935 06 Jabloňovce 73           

 

Vybavuje: Ing. arch. Kornel Szabó 

Telefón   : 036/6348378 


