
1. Názov projektu 

Medzištátne vedenie medzi stanicami  

Rimavská Sobota (SK) a Sajoivánka (HU) 

Na území Slovenska bude realizovaná časť projektu č. 3.17 2x400kV vedenie ESt 

Rimavská Sobota – štátna hranica SK-HU.  

1.1 Dvojité 400kV vedenie Rimavská Sobota – štátna hranica SK-HU 

1.1.1 Odôvodnenie realizácie projektu  

Predmetom projektu je výstavba 2x400 kV medzištátneho vedenia medzi elektrickými 

stanicami Rimavská  Sobota (SK) a Sajoivánka (HU). Výstavbou tohto projektu sa 

zvýši prenosová kapacita medzi slovenskou a maďarskou prenosovou sústavou, zlepší 

sa spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky oboch systémov. Realizáciou tohto projektu 

sa podporí integrácia výkonových tokov z OZE v regióne strednej Európy. 

1.1.2 Popis investície 

Predmetom časti projektu realizovanom na území Slovenskej republiky je výstavba 

nadzemného 2x400 kV vedenia medzi elektrickou stanicou (ESt) Rimavská Sobota 

a štátnou hranicou s Maďarskom, v lokalite Abovce, s následným napojením na 

obdobné vedenie postavené maďarskou stranou so zaústením do maďarskej 

elektrickej stanice Sajóivánka. Nové 2x400 kV vedenie, predbežne vyzbrojené len 

jedným poťahom, bude na slovenskej strane zaústené do príslušných polí elektrickej 

stanice Rimavská Sobota. Koncovým bodom navrhovaného 2x400 kV vedenia bude 

v rámci SR hraničný bod na št. hranici SK – HU v lokalite Abovce. 

Dĺžka vedenia na slovenskej strane je približne 27 km. Vedenie bude mať značenie 

V477. 

 

Obrázok 1: Schematické znázornenie daného riešenia 

 



V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov, podlieha vedenie 2x400 kV Rimavská Sobota - št. hranica SK - 

HU povinnému hodnoteniu. 

Trasovanie nového vedenia je navrhované v jednom variante. Miestom realizácie 

navrhovaného zámeru je prevažne línia existujúceho koridoru vedenia 1x400kV V427 

Rimavská Sobota - Moldava, ktorá prechádza v generálnom smere západ - východ 

postupne katastrálnymi územiami Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Belín, Sútor, 

Radnovce, Vieska nad Blhom, Barca v dĺžke cca 17 km. Na tento úsek následne 

nadväzuje úsek samostatnej línie navrhovaného vedenia juhovýchodného smeru, ktorá 

prechádza v generálnom smere severozápad - juhovýchod postupne katastrálnymi 

územiami Barca, Rumince, Chanava, Riečka, Kráľ, Abovce, v dĺžke cca 10 km od 

katastrálneho územia Barca. 

Situačná mapa zobrazenie daného riešenie.  

 

1.1.3 Súčasný stav realizácie vedenia 

V súčasnosti sa spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), 

ako realizátor projektu, rozhoduje o potrebe vypracovania územnotechnickej  štúdie 

pre potreby zakreslenia koridoru trasy vedenia v úseku ESt Rimavská Sobota po 

miesto prechodu štátnej hranice v oblasti obce Abovce do územného plánu VÚC 

Banská Bystrica. Pôvodný termín vypracovania územnotechnickej štúdie bol 

preplánovaný z októbra 2014 na január 2015. 

Vecný a časový harmonogram realizácie Vedenia 2x400kV ESt Rimavská Sobota – 

štátna hranica SK/HU    

1.1.4 Informácie o verejnej konzultácii v zmysle Nariadenia 347/2013 

Verejná konzultácia v zmysle Nariadenia 347/2013, článok 9, odsek 4 sa musí 

uskutočniť pred začatím povoľovacieho konania. Verejná konzultácia bude informovať 

zúčastnené strany o danom projekte v počiatočnom štádiu. 

SEPS predbežne plánuje uskutočniť spoločnú verejnú konzultáciu so zainteresovanými 

subjektmi koncom roku 2015. Výzva na účasť na verejnej konzultácii, ako aj všetky 

relevantné informácie budú aktualizované na tejto webovej stránke. 

2 Realizátorom projektu č. 3.17 Medzištátne vedenie medzi stanicami Rimavská Sobota 

(SK) a Sajoivánka (HU) na území Slovenskej republiky je prevádzkovateľ prenosovej 

sústavy SR, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 

Kontaktná osoba  

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 

Ing. Karol Kósa, PhD., výkonný riaditeľ sekcie rozvoja ES, 

Mlynské nivy 59/A 

824 84 Bratislava 

Tel.: +421 2 605 92607 

Email: karol.kosa@sepsas.sk 

 


