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Hydro Company, s.r.o., Ladomerská Vieska 1030, 965 01 Ladomerská Vieska

e-mail: lobodas@mveziar.sk Tel. č.: +421911413470

Žiar nad HYanom
MESTSKÝ ÚRAD čís. doporuč.

dňa

Mesto/Obec
Ev. číslo:" /

Mesto Žiar nad Hronom
d° ši° : g j  -Q2-  2017
Číslo spisu:. /

j  ZH-LU:Prílohy:... 
Vybavuje: ZiiESiir zo

V E C :
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa - 6 39a zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon -  SZ) v znení neskorších 
predpisov. (S 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona k 
§35 SZ)

Navrhovateľ (adresa, príp. sídlo firmy a IČO):

Hydro Company, s.r.o. , Ladomerská Vieska 1030, 965 01 Ladomerská Vieska 

!ČO:47502011

zastúpený splnomocneným zástupcom (na základe písomného splnomocnenia):

Ing. Martin Lobodáš -  na základe písomného splnomocnenia zo dňa 18.3.2015

žiada o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu (uviesť názov stavby - napr. súbor rodinných domov; 
rodinný dom; Bytový dom a IS; VN Elektrický rozvod a TS; nákupné stredisko; výrobný závod a pod.):

Malá vodná Elektráreň Žiar nad Hronom r.km 130,113

v rozsahu:
- stavebných objektov stavby (uviesť stavebné objekty stavby podľa dokumentácie pre ÚR)

Skupina 1
SO 101 Vakováhať
SO 102 Štrkový priepust
SO 103 Športový priepust
SO 104 Vtokový objekt
SO 105 MVE -  spodná stavba
SO 106 Výtokový objekt
SO 107 MVE -  horná stavba
SO 108 Stavebná elektroinštalácia, EPS, EZS
SO 109 Vzduchotechnika
SO 110 Rybovod ( biokoridor)
SO 111 Pravostranná hrádza 
SO 112 Ľavostranná hrádza 
SO 113 Úpravy koryta pod haťou
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Skupina 2
SO 201 Príjazdová komunikácia 
SO 202 Vonkajšie úpravy 
SO 203 Vegetačný sprievod 
SO 204 Vodovod ( vŕtaná studňa )
SO 205 Kanalizácia

Skupina 3
SO 301 Vyvedenie výkonu z MVE 
SO 302 Vonkajšie káblové rozvody 
SO 303 Vonkajšie osvetlenie

Skupina 4
SO 401 Preložka limnigrafu
SO 402 Preložka odľahčovacej komory OK-2A
SO 403 Úpravy na odbernom objekte Dalkie

- prevádzkových súborov stavby (uviesť prevádzkové súbory - napr. PS 01-Výťahy; PS 02-Technológia 
závodu atď. podľa dokumentácie pre UR)

PS 01.1 MVE -  strojnotechnologická časť 
PS 01.2 MVE -  elektrotechnologická časť 
PS 02.1 Vaková hať -  elektrotechnologická časť

na pozemkoch (resp. stavbách) parcelné číslo (pri objektoch aj ich súpisné číslo)

príoha č.1

katastrálne územie: Žiar nad Hronom

druhy pozemkov podľa LV: vodné plochy, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy 

pozemky sa nachádzajú : v intraviláne obce 

stručný popis a zdôvodnenie návrhu:

Výstavba malej vodnej elektrárne príhaťového charakteru ako ekologický -  obnovitefný zdroj výroby 
elektrickej energie.

charakteristika dotknutého územia:

Oblasť Farské lúky je využívaná v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou 
mesta Žiar nad Hronom

spôsob doterajšieho využitia územia:

časť územia využitá ako priemyselná zóna, časť nevyužívaná -  pozemky TTP

účel stavby:

nebytová stavba -  zdroj výroby elektrickej energie

Napojenie na inžinierske siete:
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dopravné napojenie: na stykovú križovatku z cesty 1/50 

na elektrickú energiu: do 22 kV linky č.304 cez prípojný bod 304/uv/46 

napojenie na vodu: vlastná studňa 

napojenie na kanalizáciu: vlastná žumpa 

napojenie na plyn: bez napojenia 

- vykurovanie: elektrické - lokálne

Líniové stavby:
(zvlášť rozsiahle stavby a stavby s veľkým počtom účastníkov konania -  vymedzenie územia a opis 
prebiehajúcich hraníc pozemkov):

Zoznam, adresy a parcelné čísla pozemkov -  stavieb - účastníkov územného konania, ktorý sú 
navrhovateľovi známi:
(§ 34 SZ; účastníkmi sú navrhovateľ; vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich, ktorých práva môžu byť 
rozhodnutím dotknuté; obce; a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov -  účastníkmi konania 
nie sú dotknuté orgány št. správy)

- Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného 

rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie , ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, 

využitie územia, stavebná uzávera, podľa § 3, ods. 2, vyhl. č. 453/2000 Z.z. (Ifniové stavby, rozsiahle 

stavby...) aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50000 s vymedzením línie hraníc územia, ktoré je 
predmetom rozhodnutia a širších vzťahov k okoliu; - v 2 vyhotoveniach;

Dokumentácia pre územné rozhodnutie v 2 vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch, 
uvedených v § 45 ods. 6 písm. a), SZ postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným 
vzdelaním

Príloha č.2

Hydro Company s.no.
Ladomerská Vieska1030 

ladomerská Vieska 96501 '

(u právnických osôb podpis štatutára firmy 
a odtlačok pečiatky firmy)

Prílohy:
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