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Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany
(EIA)
Záznam z rokovania navrhovateľa s obcami Biskupová, Klátova Nová Ves a Bystričany
ohľadom úprav trasovania nového vedenia
(na základe špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia MŽP SR č. 7672/11 - 3.4/ml zo dňa
20.2.2012)

Dátum a čas: 17.4.2010 (utorok)
Miesto konania: OcÚ Biskupová, OcÚ Klátova Nová Ves, OcÚ Bystričany
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
SEPS a.s.:
ENVIRO-TATRY s.r.o.:
TLP s.r.o.:
Obec Biskupová:
Obec Klátova Nová Ves:
Obec Bystričany:

Ing. Ladislav Palkovič, Ing. Vladimír Haršány
RNDr. Martin Mocik
Ing. Peter Dragúň
Stanislav Knížat - starosta, zástupcovia PD Radošinka
Ing. Iveta Randziaková - starostka, Miroslav Peškovič
Vojtech Bartoš - starosta

Program:
Zmyslom rokovania, na ktorom sa zúčastnili strany navrhovateľa, projektovej organizácie,
spracovateľa environmentálnej dokumentácie EIA, dotknutých obcí a v prípade obce Biskupová aj
rozhodujúcich užívateľov pozemkov bolo optimalizovanie trasy navrhovaného 2x400 kV vedenia
mimo pôvodnej línie 220 kV vedenia, a to v krátkych úsekoch, kde trasovanie nového 2x400 kV
vedenia v pôvodnej trase namiesto 220 kV vedenia vedie cez zastavané územie obcí a jeho ochranné
pásmo koliduje s obývanými domami.
Napĺňa sa tak špecifická požiadavka vydaného rozsahu hodnotenia.
Priebeh stretnutia
Obec Biskupová
Navrhovateľ konštatoval, že má právo rekonštruovať 220 kV vedenie na nové 2x400 kV
vedenie v línii pôvodného 220 kV vedenia, pričom konflikt OP s obývanými domami je možné
technologicky vyriešiť (použitie vybraných typov stožiarov, zdvihnutie pozície vodičov nad terénom)
bez zmeny vplyvu na obyvateľstvo. Napriek tomu je navrhovateľ otvorený k trasovaniu nového 2x400
kV vedenia mimo pôvodného koridoru a vyjsť tak v ústrety požiadavke obce využiť rekonštrukciu 220
kV vedenia na lokálne zmeny jeho trasovania tak, aby zastavané územie nové 2x400 kV vedenie
obchádzalo. Pre naplnenie tohto cieľa je však nutné kladné stanovisko všetkých vlastníkov pozemkov.
V tomto zmysle zástupca projektovej organizácie spoločne so spracovateľom EIA
dokumentácie predstavili možné alternatívne trasovanie nového 2x400 kV vedenia, ktoré obchádza
zastavané územie obce Biskupová a zároveň aj susednej obce Kapince.
Zástupca obce takéto riešenie uvítal a podporili ho aj zúčastnení predstavitelia
poľnohospodárskeho družstva Radošinka ako rozhodujúci užívatelia a vlastníci pozemkov
v navrhnutej línii.

Obec Klátova Nová Ves
Po vzájomnom preštudovaní si podkladov zástupcovia obce konštatovali, že línia 220 kV
vedenia, ktoré bude rekonštruované na 2x400 kV neprechádza cez zastavané územie a nie je
v konflikte s rozvojovými zámermi obce.
Obec Bystričany
Navrhovateľ konštatoval, že má právo rekonštruovať 220 kV vedenie na nové 2x400 kV
vedenie v línii pôvodného 220 kV vedenia, pričom konflikt OP s obývanými domami je možné
technologicky vyriešiť (použitie vybraných typov stožiarov, zdvihnutie pozície vodičov nad terénom)
bez zmeny vplyvu na obyvateľstvo. Napriek tomu je navrhovateľ otvorený k trasovaniu nového 2x400
kV vedenia mimo línie pôvodného 220 kV vedenia a vyjsť tak v ústrety požiadavke obce využiť
rekonštrukciu 220 kV vedenia na lokálnu úpravu jeho trasovania tak, aby nové 2x400 kV vedenie v MČ
Chalmová odrážalo orientáciu dotknutých pozemkov. Pre naplnenie tohto cieľa je však nutné kladné
stanovisko všetkých vlastníkov pozemkov.
V tomto zmysle zástupca projektovej organizácie predstavil možné alternatívne trasovanie
nového 2x400 kV vedenia, ktorého trasa v úseku medzi dvomi 110 kV vedeniami je lokálne upravená.
Zástupca obce takéto riešenie uvítal.
Závery
Obec Biskupová
Predstavené alternatívne trasovanie nového 2x400 kV vedenia, ktoré obchádza zastavané
územie obce Biskupová a zároveň aj susednej obce Kapince (vyjadrené v mapovej prílohe tohto
záznamu) bude premietnuté do pripravovanej správy o hodnotení. Jeho trasovanie (pozícia lomových
bodov) je navrhnuté rámcovo a nemusí byť v štádiu EIA ešte definitívne.
Zároveň si navrhovateľ ponecháva právo trasovať nové 2x400 kV vedenie v pôvodnej línii 220
kV vedenia ako krajné riešenie v prípade majetkovo-právnych komplikácií v povoľujúcom procese.
Obec Klátova Nová Ves
Trasovanie nového 2x400 kV vedenia je aj naďalej uvažované v pôvodnej línii namiesto 220 kV
vedenia.
Obec Bystričany
Predstavené alternatívne trasovanie nového 2x400 kV vedenia, ktorého trasa v úseku medzi
dvomi 110 kV vedeniami je lokálne upravená (vyjadrené v mapovej prílohe tohto záznamu) bude
premietnuté do pripravovanej správy o hodnotení. Jeho trasovanie (pozícia lomových bodov) je
navrhnuté rámcovo a nemusí byť v štádiu EIA ešte definitívne.
Zároveň si navrhovateľ ponecháva právo trasovať nové 2x400 kV vedenie v pôvodnej línii 220
kV vedenia ako krajné riešenie v prípade majetkovo-právnych komplikácií v povoľujúcom procese.

V Biskupovej, Klátovej Novej Vsi, Bystričanoch, 17.4.2012

Zapísal: RNDr. Martin Mocik

