
 

 

 

 

 
 

 
 

Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany – H. Ždaňa 
(EIA) 

 
 

Záznam z rokovania navrhovateľa s obcami Hrabičov, Župkov, Veľké Pole a Radobica 
ohľadom úprav trasovania nového vedenia 

(na základe špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia MŽP SR č. 3326/2012 - 3.4/ak 
zo dňa 2.7.2012)  

 

Dátum a čas: 2.7.2012, 13.8.2012 
Miesto konania: MŽP SR Bratislava, OcÚ Hrabičov, OcÚ Radobica 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

SEPS a.s.:   Ing. Ladislav Palkovič, Ing. Marek Babál 
ENVIRO-TATRY s.r.o.:  RNDr. Martin Mocik, RNDr. Lenka Potočková 
Obec Župkov:   Ing. Ján Tomáš - starosta 
Obec Hrabičov:  Ján Adámik - starosta 
Obec Radobica:   PhDr. Stanislav Bartoš, CSc. - starosta 
Obec Veľké Pole:  Ing. Štefan Vozár - splnomocnená osoba 
 

Program: 

Zmyslom rokovania, na ktorom sa zúčastnili strany navrhovateľa, spracovateľa 
environmentálnej dokumentácie EIA a dotknutých obcí bolo optimalizovanie trasy navrhovaného 
2x400 kV vedenia tak, aby trasa nebola v rozpore s rozvojovými, resp. územnoplánovacími záujmami 
obcí. 

Napĺňa sa tak špecifická požiadavka vydaného rozsahu hodnotenia. 
 

Priebeh stretnutia 

 
Obec Župkov 

 Po oficiálnom ukončení konania o vydaní rozsahu hodnotenia 2.7.2012 v priestoroch MŽP SR 
po vzájomnom preštudovaní si podkladov starosta obce spoločne so spracovateľom environmentálnej 
dokumentácie konštatovali, že línia nového 2x400 kV vedenia v lokalite Horné Pecné, ktorá tu opúšťa 
koridor paralelného 110 kV vedenia nie je v konflikte so zastavaným územím, konkr.  s obytným 
domom č. súp. 200, ani s rozvojovými zámermi obce. Obec súhlasí s trasovaním predstaveným v 
zámere. 

 
Obec Veľké Pole 

 Splnomocnený zástupca obce po oficiálnom ukončení konania o vydaní rozsahu hodnotenia 
2.7.2012 v priestoroch MŽP SR poukázal na konflikt trasovania nového 2x400 kV vedenia s dobývacím 
priestorom – kameňolomom na území obce. Navrhol lokálnu úpravu trasy vedenia situovanú medzi 
areál lomu a areál obecného cintorína v smere cez obecný les. Spracovateľ environmentálnej 
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dokumentácie ako aj navrhovateľ danú iniciatívu privítali - upravená trasa bude zakomponovaná 
v správe o hodnotení.  

 Zástupca obce zároveň požiadal navrhovateľa a spracovateľa dokumentácie o prehodnotenie 
možnosti alternatívneho trasovania nového 2x400 kV vedenia mimo zastavané územie obce napr. 
využitím existujúcich koridorov 110 kV vedení prechádzajúcimi nad obcou zo severnej strany. Po 
terénnej obhliadke 13.8.2012 bolo navrhnuté alternatívne trasovanie nového vedenia využívajúce 
existujúci koridor jedného zo 110 kV vedení prechádzajúcich katastrálnym územím obce. Toto 
trasovanie bude zakomponované do správy o hodnotení. 
Obec Hrabičov 

 Starosta obce po oficiálnom ukončení konania o vydaní rozsahu hodnotenia 2.7.2012 
v priestoroch MŽP SR poukázal na konflikt navrhnutého trasovania nového 2x400 kV vedenia 
s rozvojovými zámermi obce. Navrhol lokálnu úpravu trasy vedenia situovanú do priestoru lesa nad 
obcou, alternatívne do blízkosti miestnej časti Čierťaže. Navrhovateľ konštatoval, že nie je proti  
trasovaniu nového 2x400 kV vedenia mimo koridor predstavený v zámere a je ochotný vyjsť v ústrety 
požiadavke obce, aby zastavané územie nové 2x400 kV vedenie obchádzalo. Spracovateľ 
environmentálnej dokumentácie ako aj navrhovateľ navrhli spoločnú terénnu obhliadku. 

 Dňa 13.8.2012 sa uskutočnila spoločná terénna obhliadka za prítomnosti starostu obce, 
navrhovateľa a spracovateľa environmentálnej dokumentácie s cieľom nájsť vhodnú alternatívu 
trasovania nového 2x400 kV vedenia. Z navrhnutých alternatív bola ako najvhodnejšia vybraná 
obchádzka obce okrajom lesného celku Mikušová, mimo narušenia scenérie údolia s osadou Čierťaže. 
Takto zostavená alternatívna trasa bude spolu s pôvodným variantom zo zámeru zakomponovaná 
v správe o hodnotení. 

 
Obec Radobica 

 Na základe požiadavky z rozsahu hodnotenia o prehodnotení trasovania nového 2x400 kV 
vedenia mimo lesný komplex nad obcou Radobica sa dňa 13.8.2012 uskutočnilo rokovanie za 
prítomnosti starostu obce, navrhovateľa a spracovateľa environmentálnej dokumentácie s cieľom 
nájsť vhodnú alternatívu trasovania nového 2x400 kV vedenia. Starosta obce potvrdil záujem 
nesituovania nového 2x400 kV vedenia podľa zámeru aj z dôvodu blízkosti zastavaného územia, 
rozvojových zámerov obce v uvoľnenom koridore pôvodného 220 kV vedenia, ale aj z dôvodu 
narušenia scenérie podhorskej koncovej obce. Navrhol trasovať nové 2x400 kV vedenie druhou 
stranou Radobickej doliny pri využití existujúcich, resp. uvoľnených koridorov 110 kV vedení. 

Po spoločnej terénnej obhliadke bola z možných alternatív ako najvhodnejšia vybraná nová trasa 
2x400 kV vedenia vstupujúca do katastrálneho územia obce Oslany, vedená prevažne po 
poľnohospodárskej pôde a napájajúca sa do línie demontovaného 110 kV vedenia za osadou Rudica 
v dvoch lokálnych alternatívach. Tiež bola vybratá aj alternatíva kombinácia tejto trasy s pôvodným 
trasovaním zo zámeru. Takto zostavené alternatívne trasy budú ako nové varianty spolu s pôvodným 
variantom zo zámeru zakomponované v správe o hodnotení. 

 
  

Závery 
 
Obec Župkov 

 Trasovanie nového 2x400 kV vedenia je aj naďalej uvažované v pôvodnej línii predstavenej 
v zámere.  
 
Obec Veľké Pole 

 Predstavené lokálne upravené trasovanie nového 2x400 kV vedenia, ktoré obchádza areál 
lomu v blízkosti cintorína a ďalej cez obecný les bude premietnuté do pripravovanej správy o 



 

hodnotení. Trasovanie (pozícia lomových bodov) je navrhnuté rámcovo a nemusí byť v štádiu EIA ešte 
definitívne. Do správy o hodnotení bude zakomponované tiež alternatívne trasovanie 2x400 kV 
vedenia obchádzajúce územie obce zo severu využívajúc koridor existujúceho 110 kV vedenia. 
 
Obec Hrabičov 
 Navrhnutá alternatíva obchádzajúca obec okrajom lesného celku Mikušová, mimo narušenia 
scenérie údolia s osadou Čierťaže bude spolu s pôvodným variantom zo zámeru zakomponovaná 
v správe o hodnotení. Trasovanie (pozícia lomových bodov) je navrhnuté rámcovo a nemusí byť 
v štádiu EIA ešte definitívne. 
 
Obec Radobica 

 Nové varianty obchádzajúce obec Radobica, resp. lokalizované na severnej strane Radobickej 
doliny budú hodnotené spolu s pôvodným variantom zo zámeru v pripravovanej správe o hodnotení. 
Trasovanie (pozícia lomových bodov) je navrhnuté rámcovo a nemusí byť v štádiu EIA ešte definitívne. 

 

 
V Bratislave 2.7.2012 
 
V Hrabičove, Radobici 13.8.2012 
 
 
 

 

Zapísal: RNDr. Martin Mocik  


