
 

 

Zápisnica zo Spoločného verejného prerokovania Správy o hodnotení  

„Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany – Horná Ždaňa             Horná Ves 20. 2. 2013 

 

Z Á P I S N I C A  

 

zo Spoločného verejného prerokovania Správy o hodnotení  

 

„Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany – Horná Ždaňa 

 
 konaného dňa 20. februára 2013 (streda) o 16:00 hodine v Kultúrnom dome 

Horná Ves pre dotknuté obce Horná Ves, Oslany, Pažiť, Veľké Uherce a Radobica 

 
 

 

Program: 1. Otvorenie 

 2. Oboznámenie s programom 

     3. Prezentovanie navrhovanej činnosti a výstupov Správy o hodnotení 

 4. Diskusia 

 5. Záver 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

K bodu 1 

 

Verejné prerokovanie otvoril RNDr. M. Mocik privítaním prítomných, osobitne 

zástupcov navrhovateľa. Poďakoval za hojnú účasť verejnosti a starostovi Hornej Vsi 

Jozefovi Hrotekovi za poskytnutie priestorov. 

 

K bodu 2 

 

RNDr. Mocik pokračoval oboznámením zúčastnených o zaužívaných 

zvyklostiach, forme a postupe verejného prerokovania pri posudzovacom procese, 

pričom vyzdvihol jeho hlavný zmysel - priamu a aktívnu účasť verejnosti v konfrontácii 

s navrhovateľom a spracovateľom dokumentácie, v rámci 30-dňovej lehoty na 

pripomienkovanie správy o hodnotení. V tejto súvislosti zdôraznil právo obce ako aj 

jednotlivých občanov na zaslanie stanoviska k prerokovávanej činnosti. 

Zároveň navrhol program spoločného verejného prerokovania, s ktorým všetci 

zúčastnení súhlasili. 

 

K bodu 3 

 

RNDr. Mocik informoval o východiskách a dôvodoch potreby navrhovanej 

činnosti, objasnili dôvody nutnosti jej realizácie, dôvody umiestnenia v danom území a 

časové a technické súvislosti výstavby nového 2x400 kV vedenia vo vzťahu k 

uvažovanému kompletnému 400 kV prepojeniu Križovany – Bystričany – H. Ždaňa 

realizovaného v dvoch etapách. 

 Ďalej objasnil genézu prebiehajúceho EIA procesu a v tom najmä vývoj 

návrhov trasovania línie vedenia - od využitia nerealizovaného projektu napojenia 

nového energetického zdroja v Novákoch z Hornej Ždane, cez snahu o maximálne 
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zakomponovanie línií demontovaných vedení až po hľadanie nových reálnych alternatív 

trasovania na podnety dotknutých obcí (v danom prípade obce Radobica).    

 RNDr. Mocik v mene navrhovateľa pokračoval s oboznámením so základnými 

technologickými a technickými parametrami stavby, dobou a spôsobom výstavby, 

ochrannom pásme vedenia a zákonných obmedzeniach v ňom.  

Pokračoval vysvetlením postupu tvorby Správy o hodnotení a jej výstupov, 

pričom sa sústredil na identifikáciu najvýznamnejších vplyvov na obyvateľstvo, 

dotknuté sídla a najvýznamnejšie priame vplyvy - výruby v ochrannom pásme. Opísal 

rušivé vplyvy stavby na obyvateľov (prejazdy mechanizmov, používanie lokálnych 

ciest, samotná výstavba). Prednesené boli podrobnosti o projekte prístupových ciest a 

povinnosti dodávateľa stavby (stavebníka). RNDr. Mocik sa dotkol aj opisu vplyvov 

navrhovanej činnosti na významné lesné a nelesné biotopy a ornitofaunu. 

Ubezpečil prítomných o vylúčení pôsobenia elektromagnetického žiarenia na 

zdravie obyvateľstva a objasnil legislatívu v danej veci a tiež postup projektovej 

prípravy činnosti pre elimináciu nadlimitných výstupov elektromagnetického žiarenia. 

RNDr. Mocik predstavil navrhnuté nosné environmentálne opatrenia, ktoré sa 

zohľadnia v ďalšej projektovej príprave činnosti, resp. počas výstavby. Vyzdvihol 

prínos environmentálneho dozoru stavby. 

Prednesene boli tiež podrobnosti o finančných kompenzáciách ktoré budú 

použité v súvislosti s navrhovanou činnosťou, s dôrazom na tie, ktorých príjemcami 

budú vlastníci a užívatelia dotknutých pozemkov. RNDr. Mocik uviedol, že k zmene 

vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom nedôjde. Nové stožiarové miesta budú na 

základe geometrických plánov prekategorizované na zastavanú plochu a zaznamenané v 

LV ako vecné bremeno, čo bude základ pre jednorazové finančné odškodnenie 

vlastníkov na základe znaleckého posudku. Jednorázovo budú odškodnení aj vlastníci 

pozemkov v OP vedenia, a to na základe ich žiadosti. Rovnako budú odškodnení aj 

užívatelia dotknutých pozemkov, a to v prípade výstavbou a prevádzkou obmedzeného 

užívania pozemkov v ochrannom pásme. So všetkými vlastníkmi a užívateľmi bude v 

rámci povoľovacieho procesu vedená riadna komunikácia. 

Obdobne informoval aj o finančných náhradách za výrub lesných a nelesných 

drevín.  

Ing. Palkovič doplnil informáciu o časovom harmonograme a právnom postupe 

pri finančných kompenzáciách. 

Následne bola otvorená diskusia. 

 

K bodu 4 

Od prítomných obyvateľov Radobice bola hromadne vyjadrená podpora variantu 

HV3, teda trasovanie nového vedenia mimo obce. Zároveň sa zaujímali, či pôjdu všetky 

stromy v OP na výrub. Odpovedal RNDr. Mocik, že nie je nevyhnutne nutné, aby boli 

všetky stromy v OP odstránené. Navrhnuté opatrenie - minimalizácia výrubov bude 

využité v úsekoch vysokých previsov, kde postačuje výrub pásov pre ťahanie lán. Aj 

inde v OP, kde terénne pomery a výška stromov neohrozujú bezpečnú prevádzku 

vedenia, nemusí byť uskutočnený výrub v plnej šírke OP. 

Starosta obce Horná Ves Jozef Hrotek sa informoval o trasovanie v súvislosti 

s aktuálne vydanými platnými stavebnými povoleniami v úseku za školou. RNDr. 

Mocik odpovedal, že trasa môže byť lokálne optimalizovaná napr. v územnom konaní. 

Túto informáciu potvrdil aj Ing. Palkovič. RNDr. Mocik zároveň konštatoval, že 

predmetný úsek trasy vedenia má už obec vo svojom územnom pláne, takže je 

predpoklad, že vedenie nebude v konflikte s plánovanými stavbami. Starosta obce 
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potvrdil záujem trasu ešte lokálne upresniť (posunúť) v prípade trasovania vedenia 

ponad areál motorestu Hájnikova žena tak, aby bolo od neho dostatočne vzdialené. 

Starosta obce Radobica PhDr. Stanislav Bartoš, CSc. poďakoval za pripravenie 

nových variantov na základe rokovania navrhovateľa s obcou pred predložením správy 

o hodnotení - takto vznikli nove varianty, ktoré sú pre obec vyhovujúce. Obec preferuje 

variant HV3, s otvorenou možnosťou ďalšej optimalizácie trasovania v priestore Cerová 

- Banské s dôvodu rekreačnej a krajinárskej hodnoty daného priestoru. 

Navrhovateľ konštatoval, že ak sa dá nájsť technicky a v teréne realizovateľné 

vhodnejšie riešenie nekonfliktné s inými záujmami (napr. lesy, ochrana prírody), je 

lokálnym zmenám otvorený, a to tak isto ako v prípade Hornej Vsi. 

Starosta obce Oslany RNDr. František Szalay rovnako podporil variant HV3, 

pričom preukázal konflikt trasovania vedenia vo variante HV2 s rozvojovými záujmami 

obce. 

RNDr. Mocik poďakoval všetkým zučastneným za spoluprácu a kladené otázky 

a ešte raz obci Horná Ves za poskytnutie priestorov pre konanie spoločného verejného 

prerokovania.  

 

K bodu 5 

  

Potom, čo neboli ďalšie otázky do diskusie RNDr. Mocik poďakoval všetkým 

účastníkom za účasť a ubezpečil všetkých zúčastnených o informovanosti a spolupráci v 

ďalšom (povoľovacom) procese a spoločné verejné prerokovanie ukončil. 

Zúčastnené obce prisľúbili súčinnosť pri podpisovaní a odosielaní záznamu zo 

spoločného verejného prerokovania na MŽP SR. 

 

 

Zapísal: RNDr. Martin Mocik   

 

 

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

 

 

V Hornej Vsi, 20. 2. 2013 
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PRÍLOHY:  

Potvrdenie zápisnice jednotlivými obcami 

Prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

 

za obec ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pečiatka, podpis ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zápisnica zo Spoločného verejného prerokovania Správy o hodnotení  

„Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany – Horná Ždaňa             Horná Ves 20. 2. 2013 

 

 


