
 

    
    
  

Referencie spolo nosti ABB na Slovensku 

Transformácia 400/110 kV Vo a 
SEPS, a.s. 
 

 Základné údaje 

Zákazník: Elektrovod Holding, a.s. 

Kone ný zákazník: SEPS, a.s. 

Odvetvie: elektroenergetika, prenos elektrickej 

energie 

Termín:  12/ 2010 

Produkty ABB: projek né a inžinierske práce 

Kontaktná osoba za projekt: uboš Varga 

(lubos.varga@sk.abb.com) 

 

Požiadavky zákazníka 

 Dokumentácia prevádzkových súborov: 
 PS.02 Transformátory 400/110 kV 
 PS.04 Kompenza né tlmivky (priestorová 

rezerva) 
 PS.07 Rozvod a 400 kV 
 PS.30 Automatizovaný systém riadenia 
 PS.50 Vlastná spotreba 
 PS.60 Automatizovaný systém 

dispe erského riadenia 
 Zabezpe enie inžiniersko-geologického 

prieskumu pre potreby spracovania projektu 
 Vypracovanie návrhu na vydanie územného 

rozhodnutia vrátane získania právoplatného 
územného rozhodnutia  

 Spracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie 

 Vypracovanie návrhu na vydanie stavebného 
povolenia vrátane získania právoplatného 
stavebného povolenia 

 Spracovanie dokumentácie potrebnej pre výber 
zhotovite a 

 
 

Prínosy pre zákazníka 

 Komplexné služby v oblasti inžinierskych 
inností 

 Využitie znalostí pomerov na miestnych 
orgánoch štátnej správy 

 Využitie bohatých skúseností pracovníkov 
ABB v danej oblasti 

 
Realizácia 
Realizácia prebiehala od 07/2009 do 12/2010. Práce 
za ali inžiniersko-geologickým prieskumom 
a geodetickým zameraním dotknutého územia. 
Nasledovalo spracovanie projektovej dokumentácie 
pre vydanie územného rozhodnutia, získanie 
potrebných vyjadrení a podanie návrhu pre vydanie 
stavebného rozhodnutia. Po získaní právoplatného 
rozhodnutia za ali práce na vypracovaní 
dokumentácie pre stavebné povolenia a pokra ovali 
inžinierke innosti v oblasti zabezpe enia výkupov 
potrebných pozemkom. Po odsúhlasení 
dokumentácie pre stavebné povolenie  kone ným 
zákazníkom sa pokra ovalo získavaním potrebných 
vyjadrení a podaním návrhu na stavebné povolenie. 
Celý projekt bol zakon ený získaním potrebných 
povolení vrátane stavebného povolenia. 

 

Po as spracovania projektu prebiehali konzultácie 
s objednávate om a kone ným zákazníkom. 
V priebehu inžinierskej innosti sa vyskytli aj 
nepredvídané problémy, ktoré boli v sú innosti 
s objednávate om a kone ným zákazníkom 
vyriešené k spokojnosti všetkých zainteresovaných. 
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