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OBEC CHOCHOLNÁ - VELČICE 
Obecný úrad, 913 04 Chocholná - Velčice 

 
SÚ Ch-V 100/2019-003/HuR                                      dňa 23.09.2019 

             
       

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

Verejná vyhláška 
 

 

Navrhovateľ (stavebník) SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad 

Topľou, IČO: 31 379 281, v zastúpení PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 

911 48 Trenčín, IČO: 36308862, podal dňa 04.07.2019 a doplnil dňa 02.08.2019 žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu : 

 

„Logistický park Sihoť - Chocholná - Velčice – Logistická hala S2“  

- líniová stavba 
 

Na jej umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Chocholná - Velčice dňa 

24.09.2018, pod č. j. OcÚ CH-V 025/2018-003/Pk, právoplatné dňa 29.10.2018. 

 

Obec Chocholná - Velčice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, prerokovala žiadosť stavebníka o vydanie  stavebného povolenia na líniovú stavbu 

podľa § 62 stavebného zákona  a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto: 

 

Stavba            „Logistický park Sihoť - Chocholná - Velčice – Logistická hala S2“  -  

           líniová stavba 

 

STAVEBNÉ OBJEKTY 

SO 2-201 Logistická hala S2 

SO 203  Oplotenie 

SO 306  Rozvod a prípojky STL plynu 

SO 308  Prípojka NN 

SO 309  Prípojka slaboprúdu 

SO 310   Vonkajšie osvetlenie 

SO 313  Sadové úpravy 

 

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

PS 601  Skladovanie 

PS 603  Trafostanica 

PS 604  Stabilné hasiace zariadenie 
 

umiestnená v extraviláne obce Chocholná - Velčice a Veľké Bierovce. Predmetná líniová stavba 

bude postavená na pozemkoch v katastrálnom území Chocholná-Velčice a  Veľké Bierovce, 

podľa zakreslenia v Projekte pre stavebné povolenie, B.2 VÝKRESY – Situácia stavby na 

toto rozhodnutie je právoplatné 

a vykonateľné dňom :   28.10.2019  

Chocholná- Velčice  :   28.10.2019 
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podklade katastrálnej mapy, Mierka 1:1 000 a 1:2 000, výkres č.3, ktorú vypracoval PIO 

KERAMOPRO-JEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín, 

 

pre stavebníka SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 

31 379 281, v zastúpení PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 

Trenčín, IČO: 36308862, sa podľa § 66 stavebného zákona 

p o v o ľ u j e . 

I. Popis stavby (stavba pozostáva):   

Územie sa nachádza na juh od obce, mimo intravilánu obce, ležiace medzi štátnou cestou I/61 a  

diaľnicou  D1. Reliéf územia je rovinatý, bez terénnych deformácií. Po obvode je pozemok 

neoplotený. 

Navrhovaná zóna je situovaná podľa Územného plánu sídelného útvaru Chocholná - Velčice do 

územia definovaného ako výrobné územie - umiestnenie menších zariadení výroby, skladov 

výrobných služieb, veľkoobchodu a logistiky - PD nie je v rozpore s platným územným plánom 

a je v súlade so schválenou územno - plánovacou dokumentáciou. 

 

Objektová sústava :              

SO 2-201 Logistická hala S2 

        1.1    Architektonicko-stavebné riešenie 

        1.2    Betónové konštrukcie - statika 

 1.4    Zdravotechnická inštalácia 

         1.5    Vykurovanie  

 1.6    Vzduchotechnické zariadenia 

            1.7    Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 

 1.8    Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody  

 1.9    Bleskozvod 

 1.10  Plynoinštalácia 

 1.12  ZODT  

 
SO 2-201 Logistická hala S1 

 

1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

 

Logistická hala S2 je objekt pôdorysných rozmerov obdĺžnika s rozmermi 660x192m 

s maximálnou výškou haly 12,4m nad terénom. Svetlá výška haly po väzník je 10,1m. Vstupy do 

haly sú zabezpečené 16 priemyselnými bránami pre vjazd nákladnej dopravy. V rohoch 

jednotlivých častí haly sú situované samostatné dvojpodlažný administratívno-sociálny vstavky 

s rozmermi 18,5x9,6m s maximálnou výškou 8,2m, v rámci ktorého je vstup pre zamestnancov 

a návštevníkov. 

Hala je dispozične riešená ako 8 samostatných priestorov navzájom oddelených 

požiarnymi deliacimi konštrukciami. Vo vstavkoch sú na prízemí situované vstupné priestory - 

chodba, zasadacia miestnosť, kancelária, sklad, šatne, sprchy, WC zamestnancov a schodisko. Na 

poschodí prístupnom zo samotnej chodby sa nachádzajú kancelárske priestory, serverovňa, sklad 

a WC zamestnancov. Dispozičné riešenie je prispôsobené predpokladanému počtu zamestnancov 

tak, aby vyhovovalo ich nárokom a požiadavkám a zbytočne sa neuberalo zo skladovacích 

priestorov.  
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V rámci haly sú dispozične vyčlenené 2 priestory pre trafostanice. Každá trafostanica je 

s dvomi kobkami pre  transformátor, VN a NN rozvodňou. Pôdorysné rozmery trafostanice sú 

8,9x6,5m výška 4,1m. Tieto priestory sú prístupné z exteriéru. 

 

Výkopy  

Výkopy budú minimálneho rozsahu. Jedná sa najmä o výkopy pre pilótové základy 

a monolitické základové kalichy. Tieto výkopy budú z malej časti realizované v násypoch zemnej 

dosky, ktorá je súčasťou HTÚ a taktiež v pôvodnom teréne. Výkopy budú okrem výkopov pre 

pilóty a kalichy otvorené svahované. Výkopy pre pilóty budú realizované vo výpažnici. Trieda 

ťažiteľnosti pre ílovitý a piesčitý štrk 3. Otvorené výkopy sú uvažované mimo úroveň hladiny 

podzemnej vody. Úroveň hladiny podzemnej vody je podľa geologického prieskumu na úrovni 

-3,77=194,41m.n.m. Výkopy pre pilóty zasiahnu do úrovne spodnej vody. S čerpaním spodných 

vôd nie je uvažované.  

 

Násypy, zásypy a podsypy 

Montované prefabrikované základové nosníky a soklové panely budú prevádzané na pieskové 

podsypy. Kvôli podmŕzaniu bude pod základovými nosníkmi a soklovými panelmi zrealizovaný 

štrkový vankúš zo štrkodrvy. V miestach zemných prác bude prevedené dosypanie po úroveň 

HTÚ zo zhutnenej štrkodrvy eventuálne z adekvátneho zhutniteľného materiálu. Tento podsyp, 

dorovnanie v mieste výkopov a ďalšie zemné práce súvisiace s montážou skeletu budú súčasťou  

stavebného riešenia. V miestach vyrovnávacích mostíkov bude pod dosku dna prevedená vrstva 

zhutnenej štrkodrvy. Štrkodrvový násyp pod podlahou bude zhutnený na parameter zhutnenia 

min Edef,2>100MPa, Edef,2/Edef,2<2,3. Pri realizácii násypu musia byť splnené požiadavky na 

únosnosť stanovené návrhom podlahy. Zásypy rýh pre podzemné siete (v pôdoryse objektu) budú 

prevádzané zhutneným štrkopieskom po vrstvách hr. max. 300 mm. 

 

Základové konštrukcie 

Železobetónové stĺpy objektu budú založené na pilotách s priemerom 900mm s hornou hranou 

pilot na úrovni -1,63, respektíve -2,83 v mieste vyrovnávacích mostíkov. Obvodové stĺpy haly, 

stĺpy vstavku a stĺpy deliacej steny v rade 23 budú založené na pilotách s priemerom 900mm 

dĺžky 4,0m. Vnútorné stĺpy budú založené na pilotách s priemerom 900mm, dĺžky 6,0m. 

Stĺpy budú kotvené do pilot cez kruhové monolitické kalichy priemeru 1,5m. Výška 

monolitických kalichov je navrhnutá 1,3m. Po obvode haly budú na kalichy uložené sendvičové 

základové nosníky šírky 280mm. V mieste vstupných brán budú monolitické kalichy prepojené 

monolitickým základovým trámom prierezu 600x600mm, vzhľadom na prenos účinkov od 

nápravy vozidla. Vo vstavkoch a trafostanici po obvode, pod prefabrikované steny schodiska 

a nástupné rameno budú realizované železobetónové základové pásy prierezu 400x600. 

Vyrovnávacie mostíky budú realizované ako prefabrikované ŽB konštrukcie s hrúb-kou stien 

200mm. Pod mostík bude realizovaný železobetónový základový pás prie-rezu 600x500mm. 

Mostíky budú doplnené o monolitické dno v spáde hr. 200-240mm.  

 

Nosné a oceľové konštrukcie 

Nosná konštrukcia objektu bude realizovaná ako prefabrikovaná železobetónová konštrukcia 

tvorená votknutými stĺpmi, strešnou konštrukciou a konštrukciou podlaží vstavkov. 

Vo vstavkoch sú zvislé nosné konštrukcie v mieste schodiska doplnené o ŽB prefabrikované 

steny hr. 150mm. Hala je v pozdĺžnom smere rozdelená na 7 dilatačných celkov, v priečnom 

smere na 2 dilatačne celky. Dilatácia bude realizovaná posuvným uložením nosných prvkov 

v mieste dilatácie. 

Stĺpy objektu sú navrhnuté nasledovných prierezov :  

– 500x600 – stredové stĺpy haly 
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– 500x550 – obvodové stĺpy haly v pozdĺžnych stenách v hlavných osiach 

– 550x550 – rohové stĺpy haly 

– 450x550 – stĺpy vstavkov a štítové stĺpy 

– 400x600 – stĺpy vnútornej priečky 

– 650x650 – stĺpy v krížení vnútorných priečok 

 

Raster hlavných stĺpov je v pozdĺžnom smere 55x12,0m a v priečnom smere 8x24,0m. Raster 

obvodových stĺpov je v pozdĺžnom smere 110x6,0m a v priečnom smere 32x6,0m.  Stĺpy 

vstavku budú vo vzájomných vzdialenostiach 6,0m. Pomocné stĺpy pre uchytenie deliacich stien 

v osi E budú oceľové stĺpy HEA 200 osadené vo vedľajších osiach medzi prefabrikované stĺpy. 

Strešná konštrukcia haly bude tvorená priečnymi prefabrikovanými predpätými sedlovými 

väzníkmi prierezu I výšky 1100-1450mm na rozpon 24,0m vo vzájomných vzdialenostiach 

12,0m. Na väzníky sa v pozdĺžnom smere budú ukladať vo vzájomných vzdialenostiach 6,0m 

prefabrikované väznice prierezu 160/230x675 na rozpon 12,0m.  V obvodových priečnych 

stenách bude strecha doplnená obvodovými stužidlami prierezu 200x500, v pozdĺžnych 

obvodových stenách budú stužidlá tvaru obráteného písmena L šírky 500mm a výšky 700mm – 

hrúbka stien 170mm. Strešný plášť bude tvorený trapézovým plechom TR 150/280 hrúbky 

0,88mm. 

Stropné konštrukcie vstavkov budú tvorené pozdĺžnymi prefabrikovanými prievlakmi prierezu 

400x600, na ktoré sa budú ukladať predpäté panely SPIROLL hr. 265mm. V mieste schodiska 

budú panely ukladané na steny schodiska. Schodiská na podlažie budú realizované ako 

prefabrikované s hrúbkou dosky  150mm pre ramená a 250mm pre podesty. Podesta bude 

uložená na konzoly ŽB stien, ramená budú uložené na spodnej úrovni na základ, v strede na 

podestu a v hornej úrovni na schodiskový prievlak prierezu 300x350.  Schodiskový prievlak 

bude uložený medzi obvodovým stĺpom haly a stenou schodiska. 

 

Opláštenie a strešný plášť 

Obvodový plášť haly bude realizovaný zo sendvičových panelov hr. 120mm s výplňou 

z minerálnej vlny. Panely budú kladené vodorovne a ukotvené k stĺpom prefabrikovanej 

konštrukcie. Po obvode budú uložené na prefabrikované sendvičové základové nosníky na úrovni 

+0,40 ktoré zároveň tvoria sokel haly. Zvislé škáry budú prekryté typovou lištou v rovnakom 

farebnom odtieni ako panel. Všetky klampiarske výrobky sú systémovou dodávkou obvodového 

plášťa. 

V mieste vyrovnávacích mostíkov bude obvodový plášť tvorený prefabrikovanými  

sendvičovými panelmi hr. 280mm. 

Obvodový plášť vstavkov bude riešený ako skladaný s izoláciou z minerálnej vlny celkovej 

hrúbky 120mm. Vnútorne deliace steny v priečnom smere (v osiach 29, 57, 85) budú realizované 

z pórobetónových panelov hrúbky 130mm zasúvaných do drážok deliacich stĺpov.  Vnútorná 

deliaca stena v pozdĺžnom smere (v osi E) bude realizovaná zo sendvičových panelov hr. 160mm 

s výplňou z minerálnej vlny s požiarnou odolnosťou podľa projektu PO. Panely budú ukotvené 

k stĺpom prefabrikovanej konštrukcie a na pomocné oceľové stĺpy HEA 200 osadené vo 

vedľajších osiach medzi prefabrikované stĺpy. 

Strešný plášť haly bude realizovaný ako ľahký, skladaný, montovaný v skladbe: 

       - PVC fólia hrúbky 1,5mm mechanicky kotvená k podkladu 

 - tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 120mm 

 - parozábrana 

 - trapézový plech TR 150/280 hrúbky 0,88mm 

Trapézové plechy budú kotvené k  nosnej betónovej konštrukcii. Spádovanie strechy je 

vytvorené v ŽB nosnej konštrukcii. Pri atikách budú osadené protispádové kliny. V úžľabiach 

budú osadené vpuste podtlakového systému . Vpuste budú s dohrievaním, viď časť elektro. 
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V ploche strechy budú umiestnené bodové svetlíky na presvetlenie haly, ktoré tvoria 2% 

celkovej podlahovej plochy haly. Zariadenia na odvod dymu a tepla podľa požiadaviek projektu 

ZODT. V krajných pozdĺžnych moduloch je osvetlenie doplnené pásovými svetlíkmi. 

 

Murované konštrukcie 

Jedná sa o výplňové murivo prefabrikovanej nosnej konštrukcie administratívnych vstavkov, 

nosné murivo a deliace priečky trafostanice - výplňové murivo vstavkov hr. 300mm 

z pórobetónových tvaroviek na lepidlo, nosné murivo trafostanice hr. 300mm z pórobetónových 

tvaroviek na lepidlo, deliace nenosné priečky hr. 100mm z pórobetónových tvaroviek na lepidlo. 

 

SDK priečky 

Budú v rôznych  hrúbkach na kovovej  nosnej konštrukcii, Všetky priečky budú obojstranne 

opláštené a vyplnené minerálnou vlnou. V miestnostiach s vlhkou prevádz-kou budú použité 

impregnované sádrokartónové dosky so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti. Ako zvuková 

a tepelne izolačná vrstva v sádrokartónových priečkach bude použitá minerálna vlna. 

 

Tepelné izolácie 

Ako zvuková a tepelne izolačná vrstva v sadrokartónových priečkach bude použitá minerálna 

vlna. Zvislé steny základových nosníkov a časť obvodového plášťa v mieste vyrovnávacích 

mostíkov budú sendvičové hrúbky 280mm s tepelnou izoláciou hrúbky 70mm. 

Ďalej bude po obvode vyrovnávajúcich mostíkov v šírke 1,0m položená pod podlahovú dosku 

tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hrúbky 50mm. V administratívnych vstavkoch je 

na prízemí navrhnutá izolácia podlahy EPS 80mm a na poschodí 20mm kročajová izolácia. 

 

Izolácia proti vode a radónu 

V miestnostiach s mokrou prevádzkou (sprchy, umyvárne, WC, atď.) bude prevedená 

vodorovná i zvislá hydroizolačná stierka. 

V celej ploche objektu bude položená hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a proti radónu - 

stredné radónové riziko. Bude použitá hydroizolačná fólia štandardu PVC hrúbky 0,6mm, 

z oboch strán bude chránená geotextiliou 600g/m z vrchnej bude na geotextíliu uložená deliaca 

PE fólia. Hydroizolácia bude spojito pod celou podlahovou konštrukciou, bude napojená na 

prefabrikované železobetónové konštrukcie vrátane utesnenia všetkých špár a prestupov. 

 

Podlahy 

Podlahu haly bude tvoriť drátkobetónová bezškárová doska hrúbky 180mm. Do dilatačných 

škár medzi celkami bezškárovej dosky budú vložené dilatačné profily potrebnej únosnosti. Pod 

doskou bude zrealizovaný násyp zo štrkodrvy v hrúbke 220mm. Parametre podložia pod doskou 

haly musia byť dosiahnuté  Edef,2 > 100MPa a Edef,2/Edef,1 < 2,3. Presný návrh 

drátkobetónovej dosky prevedie dodávateľ. V mieste administratívnych vstavkov bude podlahu 

na teréne tvoriť železobetónová doska hrúbky 150mm, ktorá bude vystužená pri spodnom 

povrchu sieťovinou. 

Nosná podlahová doska  1.NP - hala 

Horná úroveň zhutneného násypu pre podlahovú dosku v hale bude prevedená na – 0,180m = 

198,00m n.m.  

Pred zahájením vlastných prác na podlahovej doske budú overené požadované parametre 

zemnej dosky. Nosná podlahová doska v priestoroch haly bude železobetónová, bezškárová, 

vystužená rozptýlenou výstužou. Predpokladaná hrúbka dosky je 180mm. Povrchová úprava 

dosky v hale bude tvorená vsypom. 
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Okolo všetkých stĺpov, soklových panelov i stien bude prevedené lemovanie vložením 

pružného pásu hrúbky 2mm. Rovnako bude doska separovaná od horného líca základových 

konštrukcií nachádzajúcich sa tesne pod úrovňou podlahy. 

Do dilatačných škár medzi celkami bezškárovej dosky budú vložené systémové dilatačné 

profily potrebnej únosnosti.  

Hrana podlahovej dosky v mieste vjazdov do haly bude spevnená oceľovým profilom. 

 

Nosná podlahová doska  1.NP – administratívny vstavok 

Podlahu na teréne administratívneho vstavku bude tvoriť železobetónová doska hrúbky 

150mm vystužená sieťovou výstužou. Podrobnú skladbu viď výkres rezov v časti 

1.1 Architektonicko-stavebné riešenie. 

Hrana podlahovej dosky v mieste vstupov bude spevnená oceľovým profilom. 

V priestore spŕch a WC v administratívnom vstavku budú prevedené v podlahovej doske také 

úpravy pre podlahové vpuste, aby v úrovni čistej podlahy boli okolo vpustí zníženiny 

štvorcového pôdorysu 80x80cm a vpusť bola osadená na úrovni 10mm pod povrchom konečnej 

podlahy. 

 

Nosná podlahová doska  2.NP – administratívny vstavok 

Stropná konštrukcia vstavku bude tvorená pozdĺžnymi prefabrikovanými prievlakmi na ktoré 

sa budú ukladať predpäté panely SPIROLL hrúbky 265mm. Podrobnú skladbu viď výkres rezov 

v časti 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie. 

 

Podhľady 

Zavesený podhľad v administratívnom vstavku bude zhotovený z bežných kazetových 

panelov hrúbky 12mm s povrchovou textúrou a viditeľnými kovovými lištami tvoriacimi 

mriežku, vrátane stenových okrajových líšt, do kancelárskych priestorov alebo v podobnom 

vyhotovení, biela farba, rozmer mriežky 625x625mm. 

V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou je potrebné použiť sádrokartónové panely určené do 

vlhkého prostredia. 

Kotvenie podhľadov bude do stropnej a strešnej prefabrikovanej konštrukcie. 

Keramické obklady 

Keramické obklady stien budú z glazovaných obkladačiek formátu 200x250mm. 

V miestnostiach s mokrou prevádzkou (umyvárne, toalety) budú obklady prevedené do výšky 

dverí.  Rohy budú opatrené nárožnými plastovými a kúty vyplnené TP silikónovým tmelom, 

odolným proti plesniam. Obklady budú vo vodotesnom prevedení s hydroizolačnou stierkou.  

V miestnostiach, kde nenadväzuje na keramickú dlažbu keramický obklad, bude prevedený 

sokel z keramických soklových tvaroviek. 

 

Omietky, nátery a maľby 

Pohľadový betón bude natretý 2 x ochranným, transparentným, akrylátovým náterom. 

Deliace výplňové murivo medzi vstavkom a halou budú opatrené penetračnou vrstvou a 

jednovrstvovou vápeno-cementovou omietkou strojne hladenou. Pri styku prefabrikovaných 

konštrukcií s murovanými stenami postupovať podľa predpisov výrobcu. 

Vnútorné maľby kvalitné, disperzné, bezprašnou, umývateľnou farbou.  

Oceľové výmeny pre brány a dvere budú  opatrené ochranným náterom 1 x základnou 

antikoróznou farbou a 2 x syntetickým vrchným emailom, odtieň svetlo šedý bude spresnený 

nájomcom pred realizáciou dodávky.  

Bezpečnostné stĺpiky, hrany a ďalšie prvky budú opatrené žltou aktívnou farbou alebo 

žltočiernym bezpečnostným náterom. Ostatné zámočnícke prvky vonku  i vo vnútri budovy budú 
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žiarovo zinkované a ponechané bez náteru. Farebnosť všetkých náterov bude upresňovaná 

nájomcom v priebehu realizácie. 

 

Výplne otvorov 

Okenne prvky s otváravo-sklopnými okennými krídlami na každom druhom okne, vyrobene z 

izolovaných plastových profilov a tepelnoizolačného skla, komplet so všetkými potrebnými 

napojeniami na susedne konštrukcie. Vonkajšie okenné parapety - hliníkové parapetne profily 

osadene s nízkym sklonom, kompletne so všetkými potrebnými tesniacimi prvkami a priľahlými 

konštrukciami. Vnútorné okenné parapety - PVC parapetne profily. Vnútorné dvere drevené plné, 

bez poldrážky do plechovej lisovanej zárubne s tesnením. Dverné krídla budú dodané 

kompletizované. V objekte nebudú použité dverné prahy. Všetky rozhrania podláh vrátane 

výškových rozdielov budú riešené prechodovými dilatačnými lištami. Hliníkové vstupne dvere 

dvojkrídlové, s otváraním smerom von, s rámovou konštrukciou s prerušeným tepelným mostom, 

štandardná výbava, vrátane všetkého potrebného kovania a tesnení na napojenie k priľahlým 

konštrukčným prvkom. Dvere únikových východov s oceľovými zárubňami s farebným náterom. 

Pozinkovane dverné krídla s tepelnou izoláciou s farebným náterom. 

Elektricky ovládané sekčne brány k vyrovnávacím mostíkom, s tepelnou izoláciou hrúbky 

40mm. 

Protipožiarne dvere v hale sú umiestnené v deliacej stene medzi halami a na vstupe do 

vstavkov z haly, Požiarne dvere vo vstavkoch sa nachádzajú  na vstupe do kancelárií, skladov 

a šatní z chodby vstavkov na oboch podlažiach. Dvere s požiarnou odolnosťou budú dodané 

systémové, atestované vrátane zárubne. Stupeň požiarnej odolnosti jednotlivých uzáverov bude 

v súlade s požiarnym riešením stavby. 

Zámočnícke a stolárske výrobky  

Všetky výrobky sú uvažované vrátane povrchovej úpravy a vrátane kotevného a spojovacieho 

materiálu. 

Oceľové rámové výmeny pre dvere a sekčné brány na upevnenie obvodového plášťa – 

sendvičových panelov budú pozinkované a opatrené náterom. 

Ostatné zámočnícke výrobky: 

- zábradlie a madlá schodiska vstavku systémové nerez 

- rebríky s ochranným košom z oceľových pozinkovaných profilov 

- obrana proti nárazu pre všetky brány, rozvádzače a hydranty 

- vonkajšie oceľové schodiská pozinkované 

- markíza nad vstupom oceľová pozinkovaná 

Deliace priečky na toaletách, výška 2,0m (celková výška 2,1m), 10cm medzera medzi 

podlahou a deliacou priečkou, melamínové tvrdené drevovláknité dosky obojstranne poťahované 

v štandardnom farebnom vyhotovení podľa výberu, s rámami z profilov z eloxovaného hliníka. 

Dverové prvky do deliacich WC priečok so zámkom s optickým značením (voľno/obsadene). 

 

1.2 Betónové konštrukcie - statika 
 

Objekt haly bude pôdorysných rozmerov obdĺžnika s rozmermi cca 193,11m x 661,11m. Objekt 

sa navrhuje s možnosťou rozdelenia realizácie na 2etapy po dĺžke v úsekoch 336,555m a 

324,555m. Po dĺžke je objekt rozdelený stenou na štyri samostatné funkčné celky. V rohoch 

celkov budú realizované vstavky pôdorysných rozmerov 9,6m x 18,5m, ktoré budú realizované 

nad základovými konštrukciami ako staticky nezávislé. Objekt haly je navrhnutý ako 

jednopodlažný, vstavok ako dvojpodlažný, s max. výškou haly cca 13,6 nad terénom. Hala je v 

pozdĺžnom smere rozdelená na 8 dilatačných celkov, v priečnom smere na 2 dilatačne celky. 

Dilatácia bude realizovaná posuvným uložením nosných prvkov v mieste dilatácie. Nosná 

konštrukcia objektu bude realizovaná ako prefabrikovaná železobetónová konštrukcia tvorená 
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votknutými stĺpmi, strešnou konštrukciou a konštrukciou podlaží vstavkov. V stavkoch sú zvislé 

nosné konštrukcie v mieste schodiska doplnené o ŽB prefabrikované steny hr.150mm. 

Stĺpy objektu sú navrhnuté nasledovných prierezov : 

– 500x600 – stredové stĺpy haly 

– 500x550 – obvodové stĺpy haly v pozdĺžnych stenách v hlavných osiach 

– 550x550 – rohové stĺpy haly 

– 450x550 – stĺpy vstavkov a štítové stĺpy 

– 400x600 – stĺpy vnútornej priečky 

Raster hlavných stĺpov je v pozdĺžnom smere 55 x 12,0m a v priečnom smere 8 x 24,0m. Raster 

obvodových stĺpov je v pozdĺžnom smere 110 x 6,0m a v priečnom smere 32 x 6,0m. Stĺpy 

vstavku budú vo vzájomných vzdialenostiach 6,0m. Strešná konštrukcia haly bude tvorená 

priečnymi prefabrikovanými predpätými sedlovými väzníkmi prierezu I výšky 1100-1450mm na 

rozpon 24,0m vo vzájomných vzdialenostiach 12,0m. Na väzníky sa v pozdĺžnom smere budú 

ukladať vo vzájomných vzdialenostiach 6,0m prefabrikované väznice prierezu 160/230x675 na 

rozpon 12,0m. V obvodových priečnych stenách bude strecha doplnená obvodovými stužidlami 

prierezu 200x500, v pozdĺžnych obvodových stenách budú stužidlá tvaru obráteného písmena L 

šírky 500mm a výšky 700mm – hrúbka stien 170mm. Strešný plášť bude tvorený trapézovým 

plechom TR 150/280 hr. 0,88mm. Stropné konštrukcie vstavkov budú tvorené pozdĺžnymi 

prefabrikovanými prievlakmi prierezu 400x600, na ktoré sa budú ukladať predpäté panely 

SPIROLL hr. 265mm. V mieste schodiska budú panely ukladané na steny schodiska. Schodiská 

na podlažie budú realizované ako prefabrikované s hrúbkou dosky 150mm pre ramená a 250mm 

pre podesty. Podesta bude uložená na konzoly ŽB stien, ramená budú uložené na spodnej úrovni 

na základ, v strede na podestu a v hornej úrovni na schodiskový prievlak prierezu 300x350. 

Schodiskový prievlak bude uložený medzi obvodovým stĺpom haly a stenou schodiska. 

Železobetónové prefabrikované prvky budú kladené na pryžové ložiská a ukotvené oceľovými 

tŕňmi. Návrh výstuže prefabrikovaných prvkov bude predmetom riešenia dielenskej 

dokumentácie konkrétneho dodávateľa prefabrikátov. Prefabrikované konštrukcie musia byť v 

potrebných miestach opatrené platničkami pre kotvenie oceľových konštrukcií. Obvodový plášť 
objektu v mieste haly bude realizovaný zo sendvičových panelov hr. 120 mm kladených 

horizontálne. Typ panelu zvolí dodávateľ na predpísané zaťaženie v statickom výpočte. Výmeny 

pre otvory v obvodovom plášti budú realizované z oceľových tenkostenných profilov. Ich návrh 

bude realizovaný v ďalšom stupni projektu. V mieste administratívy bude plášť realizovaný ako 

skladaný celkovej hrúbky 120mm. V mieste nakladacích mostíkov bude obvodový plášť 
doplnený ŽB sendvičovými panelmi hr. 280mm (nosná ŽB vrstva hr. 140mm). Deliaca vnútorná 

stena bude realizovaná z pórobetónových panelov hr. 130mm zasúvaných do drážok deliacich 

stĺpov. ŽB stĺpy objektu budú založené na železobetónových pilótach priemeru 900mm s hornou 

hranou pilót na -1,630 resp. -2,830 v mieste nakladacích mostíkov. Dĺžka pilót je navrhnutá 4,0m 

resp. 6,0m podľa účinkov od hornej konštrukcie – viď. statický výpočet. Zakladanie je nutné 

prepočítať v Realizačnom projekte po doplnení geologického prieskumu, nakoľko v tomto čase 

dostupnom prieskume nie sú uvedené uľahnutosti štrkových vrstiev. Je potrebné doplnenie 

dynamických penetračných sond v dostatočnom množstve pod pôdorysom haly. Stĺpy budú 

kotvené do pilót cez kruhové monolitické kalichy priemeru 1,5m. Výška monolitických kalichov 

je navrhnutá 1,3m. Po obvode haly budú kalichy prepojené sendvičovými základovými trámami 

šírky 280mm (nosná ŽB vrstva hr. 150mm). V mieste vstupných brán budú prefabrikované 

základové trámy zamenené za monolitické ŽB prierezu 600x620, vzhľadom na prenos účinkov 

od nápravy vozidla. Dané trámy budú previazané a betónované spolu s kalichmi. V stavkoch po 

obvode budú realizované ŽB základové pásy prierezu 400x600. Pod prefabrikované steny 

schodiska budú realizovaná pásy prierezu 500x600. Nakladacie mostíky budú realizované ako 

prefabrikované ŽB konštrukcie s hrúbkou stien 200mm doplnené o monolitické dno v spáde hr. 
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200- 240mm. Pod zadné steny nakladacích mostíkov budú realizovaná základové pásy prierezu 

600x500. Bočné steny budú v napojení na základové trámy kotvené k daným trámom. 
 

1.4 Zdravotechnická inštalácia 

 

Rieši zásobovanie objektu pitnou, požiarnou vodou a odvedenie splaškových a dažďových vôd 

z objektu.  

 

Vnútorný vodovod: 

Potrubie pitnej studenej vody vstupuje do objektu v hale a pokračuje hlavná vetva pozdĺž dlhšej 

strany haly. Z tejto vetvy budú napájané jednotlivé priestory. Každý priestor bude mať vlastné 

podružné meranie. Odtiaľ pokračuje vodovod k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Požiarny 

vodovod bude zásobovaný z SHZ rozdeľovačov. Na vnútornom požiarnom vodovode budú 

osadené hadicové navijaky DN33/30 s minimálnym prietokom 90 1/mm.  

Prípravu teplej vody bude zabezpečovať vykurovanie. Potrubia budú vedené v drážkach 

nenosných stien, zavesené pod stropom alebo uchytené na nosných stenách zakryté 

sádrokartónom. Žiadne potrubie sa nesmie viesť v drážkach nosných a obvodových stien. 

Potrubie studenej vody bude izolované tepelnou izoláciou hrúbky 10 mm. Potrubie teplej vody a 

cirkulácie teplej vody bude izolované tepelnou izoláciou hrúbky rovnajúcej sa priemeru potrubia.  

 

Vnútorná kanalizácie 

V objekte bude delená kanalizácia. Odpadové potrubia budú odvetrané nad strechou 

ventilačnými hlavicami. Žiadne potrubie sa nesmie viesť v drážkach nosných a obvodových 

stien. Zvodové potrubia budú vedené pod podlahou, alebo zavesené pod stropom. Dažďové vody 

zo strechy budú odvádzané podtlakovým systémom od spoločnosti Wavin. 

 

Materiál potrubí  

Potrubie požiarneho vodovodu a potrubia väčšieho priemeru ako DN 40 budú z oceľových 

pozinkovaných rúr príslušných priemerov. Rozvody studenej, teplej a cirkulácie teplej vody budú 

z plast hliníkových rúr. Vnútorné kanalizačné rúry budú z odhlučnených rúr Wavin AS. Ležatá 

kanalizácia pod objektom bude z PVC rúr príslušných priemerov.  

 

Vodovodné armatúry a ostatné zariadenia 

Jednotlivé úseky vodovodného potrubia budú oddelené guľovými ventilmi. Na cir-kulačnom 

potrubí administratívnych priestorov bude osadené cirkulačné čerpadlo. Na prívode studenej 

vody do ohrievača pre jednotlivé prevádzky je nutné osadiť poistný ventil Flamco Prescor B 1/2" 

s otváracím pretlakom 6 barov a expanznú nádobu s membránou. Na zabránenie spätného 

prúdenia vody do verejného vodovodu je nutné osadiť na vodovodné potrubie pred vstup 

studenej vody do kotlov zabezpečovacie armatúry podľa STN EN 1717. Na cirkulačnom potrubí 

bude osadené cirkulačné čerpadlo Grundfos UP 15-14 B80. 

 

1.5 Vykurovanie 

 

Vykurovanie haly S2 

Vykurovanie skladovej haly bude pomocou plynových infražiaričov inštalovaných pod stropom 

na závesoch, kde spodná hrana žiariča je na kóte min. +10,000m. Navrhnuté sú tmavé žiariče 

o tepelnom výkone 49 kW v celkovom počte 162 ks. Celá hala je rozdelená na 4 sekcie. Sekcia 

A,B, sekcia C,D, sekcia E,F, sekcia G,H. Každá sekcia bude mať samostatný prívod plynu 

s podružným meraním plynu a doregulátorm tlaku plynu. Celkový inštalovaný výkon pre halu je 

7938 kW.  
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Vykurovanie administratívnych vstavkov  

Vykurovanie kancelárií, sociálnych zariadení v admin. vstavku je navrhnuté pre každý 

vstavok samostatným plynovým kondenzačným kotlom. Navrhnutý je 20kW kondenzačný 

plynový kotol so zabudovaným zásobníkom OPV o objeme 150l. Kotol bude umiestnený na 

2.NP v sklade. Celkový počet kotlov je 16 ks. 

Systém vykurovania v každom vstavku je teplovodný, s tepelným spádom 70/55
o
C, s núteným 

obehom vody, ktorý bude zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlo, ktoré je súčasťou 

kondenzačného kotla. Vykurovanie bude pomocou vyhrievacích telies.  

Všetky telesá budú mať uzatvárateľné pripojenia a doplnené budú termostatickými hlavicami. 

Rozvody vykurovacej vody od kotla budú vedené pod stropom 1.NP, v podhľade k následne 

stúpacími potrubiami k jednotlivým vyhrievacím telesám.  
Pre zabezpečenie systému vykurovania v každom vstavku proti pretlaku je navrhnutá expanzná 

tlaková nádoba FLEXCON C 25, o objeme 25 l. Nádoba je pripojená pomocou poistného potrubia na 

spiatočné potrubie vykurovacej vody  kotla. V kondenzačnom plynovom kotly je integrovaný poistný 

ventil s otváracím pretlakom 300 kPa. 

Manometer a teplomer je súčasťou kotla. 
 

1.6   Vzduchotechnické zariadenie 

 

Návrh vetrania predmetných priestorov vychádza zo stavebnej dispozície a požiadaviek na 

pohodu prostredia v jednotlivých priestoroch zadaných investorom. V zásade sú VZT zariadenia 

použité iba pre priestory, ktoré nemožno vetrať oknami a pre priestory, ktorých prevádzka 

nevyhnutne vyžaduje použitie týchto zariadení. Transport a distribúcia vzduchu je navrhnutá 

kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu skupiny I. Revízne otvory budú namontované vo 

všetkých odvodných potrubných trasách tak, aby potrubie bolo čistiteľné. 

 

Vetranie sociálnych zariadení  

Podtlakové vetranie hygienického zázemia bude zaistené jednotkovým ventilátorom osadeným 

v podhľadoch. Úhrada odsávaného vzduchu bude vykonaná dverovými mriežkami, alebo 

bezprahovými dverami z chodby. Odvod vzduchu bude cez proti- dažďovú mriežku na streche.  

 

Vetranie haly  

Podtlakové vetranie skladovej haly bude zaistené strešnými ventilátormi, osadenými v strešnej 

konštrukcii. Úhrada odsávaného vzduchu bude vykonaná cez nakladacie vráta vo fasáde.  

 

Chladenie serverovne 

Chladenie serverovne bude pomocou vonkajšej jednotky umiestnenej na streche objektu. 

Systém bude s jednou vonkajšou jednotkou a jednou vnútornou nástennou jednotkou s výkonom 

5kW. Nástenná jednotka bude s príslušenstvom pre celoročnú prevádzku a vybavená nástenným 

ovládačom. Vonkajšia kondenzačná jednotka bude umiestnená na streche objektu. Elektrická 

energia je zavedená do vonkajšej jednotky. Medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou bude 

inštalované medené potrubie s chladivom a ovládací kábel. Od vnútornej jednotky bude 

zabezpečený odvod kondenzátu cez zápachové uzávierky do kanalizácie. Ovládanie vnútorných 

jednotiek je autonómne - nepodlieha systému MaR. Zariadenie môže byť napojené na záložný 

zdroj elektrickej energie – zaistí profesia elektro. Split systém pracuje s ekologickým chladivom 

R32. 

 

1.7   Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 

 

Elektroinštalácia svetelná v logistickej hale je rozdelená do šestnástich celkov. Inštalácia 

každého zo 16 celkov bude samostatne napojená z hlavného svetelného rozvádzača HR1-HR16.  
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Hlavné svetelné rozvádzače HR1-HR16, sú napájané v rámci tejto PD z NN rozvádzača 

umiestneného v trafostanici. Napojenie každého rozvádzača je káblom/káblami  NAYY-J 

3x240+120mm.  

Elektroinštalácia svetelná vo vstavkoch bude napojená z podružných svetelných rozvádzačov 

RS1.1- RS16.1 

Podružné svetelné rozvádzače RS1.1- RS16.1 sú napájané z hlavných svetelných rozvádzačov 

HR1-HR16  a budú riešené v rámci tejto časti PD. Napojenie každého rozvádzača je káblom 

CYKY-J 4x10mm.  

V rámci svetelnej časti bude riešené aj napojenie zásuvkových skríň v  hale. Napojenie 

vzduchotechnických a vykurovacích zariadení je riešené taktiež v rámci tejto časti PD. Napojenie 

je z hlavných rozvádzačov HR1-HR16. 

Rozvádzače RS1.1-RS16.1 sú rozvádzače pre zapustenú montáž a rozvádzače HR1-HR16, sú 

oceľo-plechové, nástenné, voľne stojace. 

Umelé osvetlenie je navrhnuté v rozsahu: 100-500 luxov v zmysle STN EN 12464-1, podľa 

tabuľky „Legenda miestností“ na výkresoch inštalácie svetelnej. V priestoroch ligistickej haly 

medzi regálmi 200lx, v časti expedície 300lx, kancelárie 30-500lx, schody 100 lx, chodby 150lx, 

WC 150 Lx. 

 

Osvetlenie v logistickej hale  

V logistickej hale na stenách budú káble uložené samostatne na nových žľaboch  š. 200-

400mm.  Žľaby s menším rozmerom, cca 50x100mm, budú upevnené na stropoch, nad uličkami 

medzi regálmi. Na ich spodnej hrane budú cca vo výške 10,5m nad zemou upevnené svietidlá 

osvetľujúce uličky logistickej haly.  Na osvetlenie haly sú navrhnuté svietidlá spol. 

AlphaLighting. ALPHA LED Linear system 60_60LED 57W. Ovládanie svietidiel v hale bude 

po skupinách pomocou tlačidiel umiestnených v jednotlivých skrinkách osvetlenia resp. iným 

systémom. Rozpracuje sa v realizačnom projekte. Silnoprúdová elektroinštalácia  je navrhnutá 

podľa súboru noriem STN 33 2000 v sieti TN-S, t. j. s oddeleným stredným (N) a ochranným 

(PE) vodičom. Farba stredného vodiča v celej inštalácii musí byť bledomodrá a farba ochranného 

vodiča zeleno – žltá a od miesta rozdelenia siete z TN-C na TN-S sa nesmú v žiadnej krabici 

spojiť.  
V rozvádzačoch bude použitá ochrana prúdovými chráničmi (30 mA) na všetkých 

zásuvkových obvodoch, preto treba venovať zvýšenú pozornosť stredným vodičom N a ich 
zapojeniu, teda dodržať ich náväznosť na konkrétny chránič. 

V miestnostiach s podhľadom sú svietidlá zapustené v podhľade. V ostatných priestoroch, sú 

svietidlá prisadené. V priestore CHUC-schodište budú na osvetlenie použité bezhalogénové 

káble v bezhalogénových trubkách. Nebudú funkčné počas požiaru. Svietidlá v tomto priestore 

budú prisadené.  

Svetelné a zásuvkové rozvody  vo vstavku budú uložené v podhľade v žľaboch, resp 

v trubkách pod omietkou, priemer trubiek je fí 16 až fí 40 mm, podľa počtu vodičov. 

V kancelárii budú uložené v parapetnom žľabe. Parapetný žľab bude vybavený oceľovým pásom 

na oddelenie od káblov slaboprúdu. 

V priestoroch bez podhľadu budú prívodné káble ku svietidlám uložené na strope v trubkách, 

alebo lištách. 
 
Zásuvkové obvody  

Zásuvkové obvody budú riešené klasickým zásuvkovým rozvodom v trubkách pod omietkou 

a v žľaboch nad podhľadom.  Pod oknami budú vodiče zásuvkových rozvodov uložené 

v podparapetných plastových žľaboch, s plastovou prepážkou s oceľovým pásom pre oddelenie 

káblov silnoprúdu a slaboprúdu.  

V hale sú umiestnené zásuvkové skrine so zásuvkami 1x32A/400V, 1x16A/400V, 

2x16A/230V. 
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1.8   Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody 

 

Pre rozvod štruktúrovanej kabeláže bude použitá hviezdicová topológia. Vonkajší prepoj 

medzi hlavným rozvádzačom na vrátnici a rozvádzačmi v hale S2 bude realizovaný optickými 

káblami SM 8-  

Vnútorné prepoje medzi  dátovými rozvádzačmi budú realizované optickými káblami SM 8-

 

Vnútorné dátové rozvody od rozvádzačov budú realizované hviezdicovou topológiou ako 

metalická štruktúrovaná kabeláž Pre rozvod štruktúrovanej kabeláže bude použitá kabeláž 

kategórie cat 6a. Všetky ostatné  komponenty a pripájacie body budú kategórie cat 6a. 

Celá sieť pozostáva z aktívnej a pasívnej časti. Zásuvky budú inštalované na povrchu, 

zapustené pod omietku a v parapetných žlaboch. Použité budú zásuvky 2xRJ45. 

Parapetné žlaby v kanceláriách sú dodávkou časti silnoprúdu.  Parapetný žlab je uvažovaný 

s dvoma oddeleniami. 1 pre silnoprúdovú inštaláciu a jedno pre štruktúrovanú kabeláž. Použité 

budú žlaby OBO Betterman. 

Dátové zásuvky vo vstavkoch budú napojené z dátových rozvádzačov RD.S2.A1, RD.S2.A2, 

RD.S2.B1,RD.S2.B2, RD.S2.C1, RD.S2.C2, RD.S2.D1, RD.S2.D2, RD.S2.E1, RD.S2.E2, 

RD.S2.F1, RD.S2.F2, RD.S2.G1, RD.S2.G2, RD.S2.H1, RD.S2.H2,  

Metalické rozvody štruktúrovanej kabeláže budú uložené v trubke pod omietkou, resp. na 

žľabe v podhľade resp. v parapenom žlabe. Je nutné dodržať minimálne vzdialenosti 

slaboprúdového kábla od iných sietí. Optické rozvody v hale budú uložené v žľabe na stene. 

Zásuvky štruktúrovanej kabeláže pozostávajú z dvoch konektorov 2xRJ45 (PC + telefón), 

konektory budú zapojené podľa EIA/TIA-568. Rozmiestnenie zásuviek zodpovedá požiadavkám 

investora a spĺňajú normu ISO 11801 (max vzdialenosť od rozvádzača ŠK je 90m). Jednotlivé 

zásuvky budú očíslované číslicami. 

Rozvody sú riešené káblami 4-pármi twistovanými cat.6a LSOH. Káble sú opláštené LSOH 

materiálom, vyhovujúcim ekologickým a bezpečnostným požiadavkám na bezdymovosť 

a nulový obsah halogénov. 

Pri súbehu slaboprúdu a silnoprúdu je min. vzdialenosť 10 cm, pri križovaní 3cm. Káble majú 

v prístrojových krabiciach v miestnostiach rezervu 6 cm pre montáž zásuviek a v RD majú káble 

rezervu 1 m. 

V rozvádzači RD sú tieto káble ukončené na 24 portových patch panelech cat.6a. Z patch 

panela sú prepojené na aktívny prvok počítačovej siete (PC káble), alebo na patch panel 

prípadného telefónneho rozvodu (telefónne káble). 
 
1.9  Bleskozvod 

 

Logistická hala sa bude realizovať v dvoch etapách. Pri realizácii bleskozvodu 2.etapy, sa 

tento prepojí s bleskozvodom už postavenej časti. 

Na streche objektu bude vytvorená mrežová zachytávacia sústava. Zachytávacia sústava bude 

vytvorená z drôtu AlMgSi Ø8mm uloženým na podperách pre ploché strechy: 

- drôt uložený na atike – podpery DEHN 297110 plast  

- drôt uložený na plochej streche mimo atiky - podpery PV21bet 

Rozmery oka zachytávacej sústavy budú max 15x15m.  

Na okraji strechy sa zvodový vodič AlMgSi Ø8 mm
2
 uchytí o atiku, resp. oplechovanie 

svorkou SO. Tiež sa pomocou svoriek ST10 a SP1 uchytia konštrukcie rebríkov. 

V prípade inštalácie akýchkoľvek zariadení na streche (zariadenia VZT, vykurovania a pod)  

je nutné zachytávaciu sústavu doplniť o zachytávacie tyče tak aby bolo dané zariadenie 

umiestnené v ochrannom uhle zachytávacej tyče resp. posúdiť či sa zariadenie nachádza 

v ochrannom priestore inštalovaných tyčí.  
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Pre zvody bude využité oceľové armovanie stĺpov. V stĺpoch bude zabezpečené 

pospájanie armovacej výstuže v súlade s STN 62305-3 resp. bude do stĺpu vložený samostatný 

vodič pre zvod, ktorý bude prichytený o armovanie. Na koncoch stĺpu budú umiestnené 

pripájacie body k armovaniu stĺpa, aby bolo možné pripojenie zachytávacej sústavy a uzemnenia.  

Pripojenie k stĺpom bude vykonané pripojovacími svorkami Dehn 478129. Na strane uzemnenie 

budú svorky využité aj ako skúšobné svorky. Z pripojovacej/skúšobnej svorky na stĺpe bude zvod 

pokračovať  k 
2
 (pri prechode do zeme protikorózne 

chránený). Ukončený bude pripojením na uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm vo výkope svorkami 

SR03. 

Na uzemňovaciu sústavu bude pripojené aj uzemnenie NN rozvádzačov, VN rozvodne 

a trafostanice (trafostanica riešenia samostatným PS). Rozvádzače budú prepojené s uzemnením 

objektu pomocou ekvipotenciálnych svorkovníc EP, na ktoré budú prepojené aj ostatné OK, 

uzemnenie rozvádzačov, roštov a technologických zariadení. 

 

Uzemnenie 

Logistická hala sa bude realizovať v dvoch etapách. Pri realizácii uzemňovacej siete v 1.etape 

sa v zemi ponechá dostatočná dĺžka vodiča FeZn30x4 pre prepojenie uzemnenia s uzemnením 

realizovaným v 2.etape. Pri výkopových prácach v 2.etape je potrebná dostatočná opatrnosť, aby 

sa tieto vodiče nepoškodili.  

Uzemnenie je typu B – obvodový uzemňovač FeZn 30x4 mm, vo výkope hĺbky 800 mm 

v teréne. Minimálna vzdialenosť uzemnenie od objektu je 0,5m. Pásik uložiť v čistej zemine.  

Pod stavbou bude uložená uzemňovacia sieť, realizovaná pásikom FeZn 30x4xmm . Vývody na 

skúšobné/pripájacie svorky sú realizované z drôtu FeZn ø10 mm svorkami SR03. Pre skúšobné 

svorky bude nad zemou ponechaný vývod min 2m. 

 

1.10   Plynoinštalácia 

 

Odberné plynové zariadenie začína za hlavným uzáverom plynu za prípojkou plynu. Za HUP 

bude umiestený manometer, plynový filter, prepočítavač, rotačný plynomer PREMAGAS typ  

DKZ G 160, Q = 1,6 - 400 m
3
/hod. Pripojenie plynomeru musí byť realizované tak, aby sa 

vylúčilo prenášanie prídavných síl z rozvodu plynu na teleso plynomera.  

Na vstupe aj na výstupe z plynomeru bude osadený guľový kohút plynový GK100. 

Za plynomerom bude vedený areálový rozvod plynu v zemi k 4ks podružných doregulačných 

staníc plynu.  

V doregulačnej stanici plynu (DRS) bude za HUP umiestený manometer, plynový filter, 

membránový uzáver BAP DN 65, prepočítavač, rotačný plynomer PREMAGAS typ  DKZ G 

160, Q = 1,6 - 250 m
3
/hod. Pripojenie plynomeru musí byť realizované tak, aby sa vylúčilo 

prenášanie prídavných síl z rozvodu plynu na teleso plynomera. Za plynomerom bude 

umiestnený STL regulátor tlaku plynu + CSB 400, so vstavaným bezpečnostným rýchlouzáverom 

VSX4 a kontrolným poistným ventilom. Za regulátorom bude umiestnený tlakomer, guľový 

kohút G ½“ a zátka G ½“. Na vstupe aj na výstupe z plynomeru bude osadený guľový kohút 

plynový G2“.  

Od skrinky DRS,  ktorá je umiestnená na fasáde objektu je vedený STL rozvod plynu, tlak 50 

kPa pod stropom haly vo výške 10,05 m, kde bude rozvod potrubia rozvetvený do vetiev 

z ktorých sú napájané jednotlivé plynové spotrebiče. Pripojenie spotrebiča bude cez guľový 

kohút GK3/4“, doregulátor tlaku plynu 50/4 kPa a pružnú plynovú hadicu. 

Celkovo budú osadené 4 DRS, pre každú sekciu jedna. V rámci sekcie budú pripojené a 4 ks 

plynových kondenzačných kotlov, ktoré vykurujú vstavky. Pripojenie kotla bude cez guľový 

kohút GK3/4“, doregulátor tlaku plynu 50/2 kPa a pružnú plynovú hadicu.  
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Pri prechode potrubia cez murivo bude potrubie uložené v oceľovej chráničke presahujúcej 

murivo 5 mm na každú stranu podľa TPP 704 01. Chránička musí byť zabudovaná napevno. 

Potrubie musí byť v chráničke uložené centricky, vo vnútri chráničky nesmie byť žiadny spoj, 

chránička musí byť ochránená voči korózii a konce musia byť plynotesne uzatvorené PU penou. 

Prípojka k plyn. spotrebiču je ukončená uzáverom o príslušnej dimenzii umiestneným v tej istej 

miestnosti ako plynový spotrebič podľa STN EN 1775. Rozvod potrubia vedený vzduchom je 

navrhnutý z rúr oceľových bezšvových závit. materiál  11 353. 0, spájaných zvarovaním 

ochránený náterom proti korózii.  

 

Materiálové prevedenie:  

Rozvod  plynu  v hale bude  prevedený  z  oceľových  bezošvých  rúr čiernych  závitových 

ak.mat.11  353.1 normálnych . Prechody potrubia cez murované konštrukcie budú vedné 

v ochranných oceľových trubkách – chráničkách, ktoré budú presahovať murivo o 5mm na každú 

stranu. Chráničky budú utesnené PU penou.  

Rozvod plynu medzi doregulačnými stanicami bude vyhotovený PE rúr PE-100, SDR17,6, 

uložených v zemi, 2 m pred stenou haly. 

 

Odvod spalín:  

Odvod spalín od plynových kotlov a prívod vzduchu na horenie je zabezpečený pomocou 

koncentrickej komínovej súpravy o priem. 80/125 mm vyvedenej nad strechu objektu 1,5m.  

Odvod spalín od plynových žiaričov a prívod vzduchu na horenie je zabezpečený pomocou 

koncentrickej komínovej súpravy o priem. 125/180 mm vyvedenej nad strechu objektu.1,5m 

Nasávanie vzduchu na horenie nie je z miestností, ale je z medzipriestoru komína.  

 

1.12   Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 

 

Objekt je delený do požiarnych úsekov, ktoré sú zároveň rozdelené do viacerých dymových 

úsekov. Hranica dymových úsekov bude vyhotovená stavebnou konštrukciou alebo dymovou 

zábranou s predpísanou spodnou hranou.  

Prívod vzduchu do dymového úseku bude riešený cez brány na fasáde označené na výkresoch 

a obsekciou (otvorením klapiek v inom dymovom úseku) otvárané na pokyn EPS.  

Klapky ZOTaSH – klapky musia byť nehorľavé, certifikované v zmysle STN EN 12 101-2 

s definovaným výtokovým koeficientom ako celok, nie len certifikovaným ovládačom 

a certifikovaná klapka od iného výrobcu ako ovládač.  

Dymové zábrany –budú umiestnené medzi jednotlivými dymovými sekciami (pokiaľ tieto nie 

sú oddelené priečkou) Automatická textilná dymová zábrana musí byť dymotesná! Pevné 

zábrany môžu byť vyrobené z rôznych materiálov (napr.: sadrokartón, plech, tkanina so sklených 

vlákien pokryté PU hrúbky 0,4mm, špecifická hmotnosť 490 g/m
2
 so stehmi z kevralovej 

priadze), ktoré zodpovedajú nižšie uvedeným normám a celá konštrukcia zásteny musí byť 

certifikovaná. Zásteny musia spĺňať požiadavky EN 12101-1. 

 

Otváranie, prívod vzduchu 

Pre správnu funkčnosť zariadení pre odvod tepla a splodín horenia  je nutné priviesť vzduch 

do dymovej sekcie pod hranicou neutrálnej roviny (v spodnej tretine objektu). Z tohto dôvodu 

musí byť zaistené v prípade požiaru otvorenie otvorov pre prívod vzduchu, pričom otvorenie 

bude zaistené pomocou elektrosignálu od systému elektrickej požiarnej signalizácie (EPS).  

Pre prívod vzduchu do objektov budú slúžiť automaticky otvárateľné otvory v obvodovom 

plášti. Prívodné otvory budú napojené na EPS. 

Zariadenia slúžiace pre prívod náhradného vzduchu k ZOTaSH budú napojené na náhradný 

zdroj elektrickej energie, aby bolo zaistené ich otvorenie pri výpadku prúdu!!!!! 
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Prívod vzduchu musí byť zabezpečený najmenej ako je uvedené vyššie, čo je zabezpečené pre 

každý dymový úsek: dverami, vrátami na pokyn EPS, obsekciou cez susedný dymový úsek 

Brány pre prívod vzduchu sa budú otvárať automaticky na podnet EPS a ručne obsluhou.  

 
SO 203  Oplotenie 

 

Je navrhnuté oplotenie pletivové z poplastovaného pletiva výšky 2,0m, oká 50x50/2,2mm. 

Pletivo bude inštalované na systémové poplastované stĺpiky. Jednotlivé úseky oplotenia budú 

obsahovať bežné (á=4m), jednostranne (koncové stĺpiky) a obojstranne (v priamom úseku á=24m 

v zalomení úsekov) podopreté stĺpiky. Stĺpiky budú osadené do pripravených výkopov 

a stabilizované zabetónovaním. Oplotenie bude založený na základových pätkách 0,3/0,3m 

hlboké 0,9m a 0,8/0,8 m hlboké 1,0 m  a 0,8/2,1 m hlboké 1,0 m  pod stĺpikmi brán. Betón C 

16/20. Oplotenie bude kopírovať jestvujúci resp. v niektorých miestach upravený terén 

a gabionový oporný múr, tak aby priame trasy oplotenia mali vždy rovnomerné klesanie alebo 

stúpanie alebo boli vo vodorovnej polohe, aby nedošlo k zakriveniu napínacích drôtov a zmeny 

smerovania oplotenia v jednej trase.  

Výkopy - Jedná sa o šachtové 0,3/0,3/0,9 m výkopy pre osadenie stĺpikov oplotenia. Výkopy 

budú realizované ručne, alebo strojne vŕtaním. Úroveň výkopov bude vždy realizovaná 

z jestvujúcej úrovne terénu tak, aby priame trasy oplotenia mali vždy rovnomerné klesanie alebo 

stúpanie alebo boli vo vodorovnej polohe, aby nedošlo k zakriveniu napínacích drôtov a zmeny 

smerovania oplotenia v jednej trase. Vykopaná zemina z jám bude rozprestretá v okolí výkopov 

a kamenie použité na výplň jám stĺpikov.    

Technicko-ekonomické údaje:                       

Celková dĺžka oplotenia    : 1835,00 bm 

Výška oplotenia     : 2,0 m  

 

SO 306  Rozvod a prípojky STL plynu 

 

Pre stavbu „Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ je existujúci rozvod STL plynu od 

miesta napojenia- výstup STL plynu z regulačnej stanice plynu RS 2000/2/1 po objekt SO 1-201- 

Logistická hala S1. Rozvod STL  plynu PN0,4MPa  je navrhnutý z polyetylénu RCTE PE100 RC 

tlaková rada SDR17 PN10, dimenzia rozvodu plynu D160 celková dĺžka L=690,75 bm. 

Na existujúci STL plynovod D160 bude  pripojená prípojka plynu D125 pre halu S2.  

Prípojka  je navrhnutá ako podzemné  potrubné vedenie. 

Z novovybudovaného STL plynovodu PE D160,  350 kPa  bude cez hrdlovú odbočovaciu 

elektrotvarovku SA160/125  vysadená  odbočka PE D125 (DN100). Napojenie odbočky sa 

vykoná podľa technologického postupu spracovaného odborným pracovníkom dodávateľa 

schváleného prevádzkovateľom.  

Za napojením bude PE potrubie PE-100 SDR 17,6, D125x7,1 vedené v zemi smerom k hale S2. 

Dĺžka PE potrubia je 44,02 m. Pred stenou haly S2 bude na potrubie osadená prechodka PE/oceľ 

USTR125/100, potrubie DN100 bude vyvedené 0,5 m nad terén, kde bude osadená oceľová 

príruba DN100 a guľový uzatvárací kohút GK100, PN16. Potrubie pred stenou haly S2 bude 

uložené v oceľovej chráničke. 

Technológiou zvárania pre montáž plynovodov z polyetylénu je zváranie natupo a elektrofúzne 

zváranie. Pred montážou plynovodu musia byť k dispozícii technologické postupy zvárania 

schválené prevádzkovateľom plynovodu. 

Trasa plynovodu v zemi bude vyznačená orientačnými stĺpikmi a štítkami. 

Materiálové prevedenie : 

Na prípojku STL plynu použiť polyetylénové potrubie materiál PE100, tlaková rada SDR17,6. 
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Zemné práce : 

Pri zemných prácach postupovať podľa normy TPP 702 01 čl. 6.1 až čl. 6.3. Pred zahájením 

zemných prác dodávateľ zabezpečí vytýčenie podzemných sietí v trase plynovodu za účasti 

majiteľov alebo správcov týchto sieti. 

Pre uloženie prípojky v zemi previesť výkop ryhy šírky 0,56m, hĺbky 1,11m. 

Dno výkopu dôkladne ručne zarovnať a zbaviť kameňov. Do výkopu uložiť plynové potrubie, 

po uložení potrubia pred zásypom previesť porealizačné geodetické zameranie plynovodu. Nad 

PE potrubie plynu uložiť a pripevniť signalizačný vodič CY4. Previesť obsyp a zásyp potrubia 

prehodenou zeminou so zhutnením, hrúbka vrstvy zhutneného obsypu a zásypu je 0,4m nad 

povrch plynového potrubia.  Uzávery a armatúry sa zasypú pieskom až do výšky podkladných 

betónových dosiek poklopov. Pred obsypom potrubia urobí poverený pracovník dodávateľa 

kontrolu potrubia na dne výkopu. Obsyp a zásyp uzáverov a armatúr sa vykoná až po tlakovej 

skúške. Previesť zásyp vykopanej ryhy v spevnenej ploche štrkopieskom so zhutnením, po 

zhutnení zhotoviť podklad pod cestu a spevnené plochy v zmysle projektu ciest a spevnených 

plôch. V nespevnenej ploche previesť obsyp a zásyp potrubia prehodenou zeminou so 

zhutnením, hrúbka vrstvy zhutneného obsypu a zásypu je 0,4m nad povrch plynového potrubia 

a uložiť výstražnú fóliu. Výkop zasypať prehodenou zeminou so zhutnením. Prevedie sa konečná 

povrchová úprava povrchu do pôvodného stavu. 

Pred protokolárnym prevzatím plynovodu previesť predpísané skúšky a východziu revíziu. Pri 

prevzatí plynovodu postupovať podľa STN EN 12327 a TPP 70202. 

 

SO 308  Prípojka NN 

 

Projektová dokumentácia objektu SO308 Prípojka NN rieši: 

- istenie a vývody v hlavných rozvádzačoch RH.TS1 a RH.TS2 trafostaníc TS1 a TS2 

- vonkajšie rozvody a káble pre zariadenia : 

 

1. etapa - bod napojenia: Trafostanica TS2 rozvádzač RH.TS2 : 

 Vodojem   8,0kW 

 Čerpacia stanica ČS4  4,0kW 

 Čerpacia stanica ČS5  4,0kW 

 Čerpacia stanica ČS8  4,0kW 

 Čerpacia stanica ČS9  4,0kW 

 Rozvádzač RVO2.201.1 5,0kW 

 Rozvádzač CBS2.201.1 4,0kW 

  

2. etapa - bod napojenia: Trafostanica TS1 rozvádzač RH.TS1 : 

 Čerpacia stanica ČS6  3,0kW 

 Čerpacia stanica ČS7  3,0kW 

 Čerpacia stanica ČS10 3,0kW 

 Čerpacia stanica ČS11 3,0kW 

 Rozvádzač RVO2.201.2 5,0kW 

 Rozvádzač CBS2.201.2 4,0kW 

 

Napojenie zariadení bude riešené z hlavných rozvádzačov. Kabeláž bude uložené v káblovom 

priestore NN rozvodní, ďalej budú pokračovať na káblových žlaboch v hale. Z žlabov budú káble 

v ochranných trubkách zvedené do výkopu do zeme a v zemi budú privedené ku jednotlivým 

zariadeniam. Prechody jednotlivými požiarnymi úsekmi a prechody do výkopu, budú vodotesne 

a protipožiarne utesnené. 



 17 

Káble budú uložené v čo najväčšom možnom úseku v jednom výkope (vrátane rozvodov 

ostatných inžinierskych sietí a slaboprúdu), pri rešpektovaní minimálnych dovolených vzdialeností 

jednotlivých vedení (súbeh a križovanie) podľa noriem STN 34 1050 a STN 73 6005. Tiež predpisy 

pre kladenie silových elektrických vedení v zmysle STN 34 1050 a STN 33 2000-5-52. Trasa 

výkopu sa bude nachádzať pod zeleňou, resp. spevnenou plochou. Pred začatím zemných prác je 

nutné urobiť vytýčenie existujúcich podzemných sietí a dodržať príslušné hore uvedené normy, 

vrátane STN 33 4050. Pod dnom výkopu je z dôvodu ochrany vodného zdroja izolačná vrstva 200 

mm ílovitého zloženia. 

Pred začatím zemných prác je nutné investorom zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich 

podzemných sietí a dodržať príslušné normy, vrátane STN 33 4050. Je nutné označenie 

prípadných miest križovania prekladaných káblov s inými inžinierskymi sieťami tak, aby nedošlo 

k porušeniu existujúcich sietí a ani k úrazu elektrickým prúdom. Výkopovým prácam a kladeniu 

trubiek, resp. káblov, treba venovať zvýšenú pozornosť a práce na problémových miestach 

vykonávať ručne.  

Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ povinný overiť existujúce inžinierske siete 

v projektovej dokumentácii. 

 

SO 309  Prípojka slaboprúdu 

 

Projektová dokumentácia logistickej haly S1 z roku 2017 rieši trasu pre prípojku slaboprúdu 

pre logistický areál. Prípojka slaboprúdu pre logistický park je v tejto PD zrealizovaná z dvoch 

smerov.  

Prvý smer je od vjazdu do areálu pri ceste I/61 smer Trenčín – Nové Mesto nad Váhom. 

V rámci objektu je zrealizované položenie chráničky priemeru 110 mm a HDPE trubky od 

určeného miesta – vrátnice.  

Druhý smer je od diaľnice D1 v súbehu s prívodom VN od spol. Dalitrans. V rámci objektu 

bude zrealizované položenie chráničky priemeru 110mm a HDPE trubky po hranicu areálu.  

V rámci tejto PD budú nové chráničkové trasy/multikanály pre všetky časti novej navrhovanej 

logistickej haly S2 resp. ich administratívne vstavky. Od vrátnice budú popri hale z oboch strán 

uložené multikanály pre prívod slaboprúdu a iné slaboprúdové rozvody. Dimenzia multikanálov 

sa bližšie určí v realizačnom projekte. Uvažované dimenzie sú 4 / 6 alebo 9 komorové 

multikanály. Odbočenia z multikanálov sú navrhované v káblových šachtách Polyvault. 

Z  HDPE rúry 

(prípadne 4-otvorový multikanál). 

Vonkajšie rozvody budú uložení vo výkope v káblovej ryhe, káble budú chránené pred 

mechanickým poškodením ochrannou trubkou, mechanickou ochranou a výstražnou fóliou. 

Káble budú uložené v čo najväčšom možnom úseku v jednom výkope (vrátane rozvodov 

ostatných inžinierskych sieti a slaboprúdu), pri rešpektovaní minimálnych dovolených 

vzdialeností jednotlivých vedení podľa noriem  STN 34 1050 a STN 73 6005. Pred začatím 

zemných  prác je nutné urobiť vytýčenie existujúcich podzemných sietí a dodržať príslušné hore 

uvedené normy.  

 

SO 310  Vonkajšie osvetlenie 

 

Objekt rieši osvetlenie komunikácií, nakladacích rámp a parkovísk okolo navrhovanej logistickej 

haly S2 v areáli logistického parku Sihoť – Chocholná-Velčice. 

Komunikácie a parkoviská budú osvetlené na úrovni Emin=10lx. 

Osvetlenie parkovísk a areálových komunikácií je navrhnuté LED svietidlami spol. 

Alphalighting CZ  rôznych typov. Svietidlá budú osadené na 10m stožiaroch.  
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Obvody vonkajšieho osvetlenia budú napojené z rozvádzačov vonkajšieho osvetlenia 

RVO2.201.1 a RVO2.201.2 ktoré budú osadené v NN rozvodniach v objektu SO2.201 Ovládanie 

osvetlenia bude riešené časovo súmrakovým spínačom.  Ovládanie bude umiestnené 

rozvádzačov RVO. 

Napojenie nových svietidiel VO bude realizované z rozvádzačov RVO2.201.1 a RVO2.201.2 

z NN rozvodní objektu SO 2-201. Napojenie osvetľovacích bodov je navrhnuté káblom AYKY-J 

4x16mm. Kábel ku stožiarom bude vedený v zemi vo výkope. Trasu viesť čo možno v najväčšej 

miere v zeleni. Kábel ku svietidlám na fasáde  bude vedený v žľaboch v hale. 

Stožiare vonkajšieho osvetlenia budú uzemnené drôtom FeZn 10mm na uzemnenie. Uzemnenie 

bude tvorené pásovinou FeZn 30x4 mm, ktorá sa uloží vo výkope.  Drôt FeZn 10mm bude 

z uzemňovača odpojený svorkami 2x SR03. 

 

Elektrické výkony:   Rozvádzač RVO2.201.1:  

Inštalovaný výkon:  Pi= 3,880  kW 

Súčasný výkon:  Ps= 3,880 kW 

Koeficient súčasnosti:  = 1 

  

Rozvádzač RVO2.201.2:  

Inštalovaný výkon:  Pi= 4,530  kW 

Súčasný výkon:  Ps= 4,530 kW 

Koeficient súčasnosti:  = 1            Stupeň dodávky elektrickej energie: 3.  
 

SO 313  Sadové úpravy 

 

Predmetom objektu sú sadové úpravy, ktorých riešenie  sa vzťahuje na okolie SO 2-201 

Logistická hala S2, ostatné sadové úpravy boli realizované v rámci prvej etapy výstavby. 

Po ukončení stavebnej činnosti je potrebné pripraviť plochu pre založenie nových 

vegetačných prvkov, odstránia sa pozostatky stavebnej činnosti. Po vyčistení bude  plocha 

upravená, napr. zrovnanie terénnych nerovností a zahumusovaním  vrstvou zeminy v hrúbke 

min.150mm. Trávnik bude založený na dôkladne pripravenej pôde. Plochu je nutné pohnojiť 

štartovacou dávkou viaczložkového hnojiva (NPK). Nespevnené plochy sa v priestore výstavby 

upravia zatrávnením a to ručným výsevom parkovacej zmesi v množstve 0,05 kg/m
2
.  

Výsev je potrebné vykonať ihneď po úprave plôch určených na založenie trávnika, plochy sa 

nesmú ponechať na zaburinenie, stvrdnúť (zatrávnenie sa robí na ešte kyprý terén), erodovať s 

následným odplavením humóznej vrstvy potrebnej na vytvorenie vegetačného krytu. Plochy 

upravovať na jarné alebo skoré jesenné zatrávnenie. 

 

PS 601  Skladovanie 

 

Nájomcovia samotných skladových priestorov nie sú vopred známi. Predpokladá sa 

štandardné portfólio nájomcov, orientovaných na logistiku a zásobovanie. V skladových 

priestoroch sa predpokladá skladovanie rôznych druhov materiálov (s obmedzením požiarnej 

ochrany), predbežne sa uvažuje s regálovými systémami do max. výšky 10,00 m. 

 Ako doplnková činnosť  sa predpokladá finalizácia, triedenie, balenie a podobné obslužné 

činnosti. Doplnkové priestory: sociálne zázemie, administratíva. technické priestory (strojovne 

a pod.) 

Príjem a expedícia materiálu do skladových priestorov a zo skladových priestorov 

v novovybudovanej hale S2 bude prebiehať cez vstupné brány pre nákladné automobily. 

Manipulácia pri nakladaní a vykladaní z kamiónov bude prevádzaná elektrickými a ručnými 
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vysokozdvižnými vozíkmi. Vykladanie a príprava materiálu na nakládku je prevádzané bežným 

spôsobom na vymedzených plochách v priestore haly S2. 

Na skladovanie naložených paliet sú navrhnuté paletové regále o moduloch 1 925 / 2 300 / 

2 800 / 3 700 x 1 100 s výškou 8406 mm, pre optimálne využitie skladového priestoru. 

V regáloch sa ukladajú palety voľne na podlahu a potom do štyroch regálových plošín 

v regálovom stĺpci. 

Pre zakladanie paliet do regálov budú manipuláciu so skladovým materiálom zabezpečovať 

elektrické trojstranové zakladacie vozíky. Pre manipuláciu v sklade budú používané aj čelné 

vysokozdvižné vozíky. 

Nabíjanie batérií elektrických vysokozdvižných vozíkov bude prebiehať v dvoch nabíjacích 

staniciach pre každú sekciu, spolu 8x2=16 nabíjacích staníc. Každá nabíjacia stanica má 4 

nabíjacie stanoviská umiestnených v regáli. Je vybavená čidlom na zistenie koncentrácie vodíka, 

odsávacím potrubím, ventilátorom a dopĺňaním vody do akubatérií, ventilátor je umiestnený na 

stene haly S2 s vyústený von cez stenu. Nabíjacie miesto slúži aj na kontrolu a dolievanie vody 

do batérií. Používané vozíky sa nabíjajú priamo bez demontáže batérií, ako aj výmenným 

spôsobom. 

Pre pripojenie nabíjacích zdrojov do el. siete sú v týchto priestoroch rozmiestnené el. zásuvky 

400 V. Počas nabíjacieho procesu je pre batérie škodlivé, ak dochádza k prerušeniu dodávky el. 

prúdu. Preto je potrebné zabezpečiť prívod el. energie pre nabíjacie miesto tak, aby bol 

zabezpečený proti výpadkom. 

Pre potreby činnosti prevádzkových súborov je potrebná iba el. energia. 

 

601-04 nabíjací zdroj                                                  256 kW 

601-05 radiálny ventilátor 8,8 kW 

601-08 detekčný systém CTS 0,4 kW 

Spolu: 265,2 kW 

Predpokladaný počet pracovníkov v hale S1 

 

 1.zmena 2.zmena 3.zmena Celkovo za halu 

Výrobní pracovníci 102 102 30 234 

Administratívni     

pracovníci 

30 30 6 66 

Celkový počet 

pracovníkov 

   300 

 

PS 603  Trafostanica 

 

Projekt rieši odberateľské transformačné stanice TS1 a TS2, ktoré budú zásobovať odbery 

investora, ktorými sú odbery v rámci infraštruktúry Logistického parku Sihoť – Chocholná 

Velčice a odbery objektu SO 2-201 Logistická hala S2 . 

Projekt rieši technologickú časť trafostanice, stavebná časť je súčasťou objektu: SO 2-201 

Logistická hala S2, časť: ,,1.1 Architektonicko-stavebné riešenie", vrátane zdvojenej podlahy. 

 

Rozvodné sústavy 

Vyššie (vstupné) napätie  : 3 ~ 50 Hz; 22kV / IT 

Nižšie (výstupné) napätie  : 3+PEN ~ 50 Hz, 400V / TN-C 

    : 1(3)+N+PE, ~ 50 Hz, 230(400)V / TN-S 
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Výkonová bilancia TS1 a  TS2 je rovnaká: 

celkový inštalovaný výkon : Pi = 1 200 kW 

celkový súčasný výkon   : Ps = 840 kW 

- pri koeficiente súčasnosti 0,70. 

 

Skladba inštalovaného výkonu – technológia podľa podkladu investora: 

Transformátor Tr1: napojenie infraštruktúry parku a samotnej TS 

- vlastný odber TS, rozvádzač RS.ts: 10,000 kW 

- hlavný rozvádzač HRx: 80,000 kW 

- hlavný rozvádzač HRx: 80,000 kW 

- hlavný rozvádzač HRx: 80,000 kW 

- hlavný rozvádzač HRx: 80,000 kW 

Transformátor Tr2: objekt SO 1-201 Logistická hala S1 

- hlavný rozvádzač HRx: 80,000 kW 

- hlavný rozvádzač HRx: 80,000 kW 

- hlavný rozvádzač HRx: 80,000 kW 

- hlavný rozvádzač HRx: 80,000 kW 

- vonkajšie osvetlenie: 12,000 kW 

- centrálny batériový zdroj: 10,000 kW 

 

Každý transformátor má svoj NN rozvádzač s prívodom od daného transformátora. Zároveň sú 

NN rozvádzače prepojené káblovým prepojom a spínačom zberníc (diaľkovo ovládaným, resp. 

blokovaným), pre možnosť vzájomného zálohovania NN rozvádzača. 

Trafostanice sú súčasťou haly, bleskozvodná sústava je riešená v rámci : SO 2-201 Logistická 

hala S2, časť: ,, 1.9 Bleskozvod " 
 

PS 604  Stabilné hasiace zariadenie 

Predmetom tohto projektu je vybavenie vybraných priestorov objektu SO 2-201 logistická hala, 

automatickým stabilným hasiacim zariadením sprinklerovým. 

Stabilné hasiace zariadenia sprinklerové sa navrhujú ako protipožiarna ochrana, ktorá    požiar 

pri jeho vzniku   dostáva  pod kontrolu  bez zásahu ľudského činiteľa a súčasne  o tomto stave 

informujú obsluhu. Nutnosť inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia  v tejto stavbe vychádza 

z požiadaviek § 87 ods. 4 písm. e) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

Projekt sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia [ďalej „SHZ“] rieši aktívnu požiarnu 

ochranu skladovej haly. Rozsah chráneného priestoru vychádza z riešenia protipožiarnej 

bezpečnosti stavby. 

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie so sprinklerovými hlavicami ESFR je samočinné 

požiarnotechnické zariadenie, ktoré vzniknutý požiar skôr likviduje ako kontroluje už v prvej 

fáze, bez zásahu ľudského činiteľa. Sprinklerové hlavice ESFR sú určené pre hasenie regálových 

skladov. Ich použitie pre hasenie materiálov skladovaných v blokovom skladovaní nie je vhodné. 

Zariadenie pozostáva zo zdroja vody, riadiacej ventilovej stanice, poplachového 

a monitorovacieho zariadenia a potrubných rozvodov so sprinklerovými hlavicami. V potrubí 

medzi ventilovou stanicou a sprinklerovými hlavicami je udržiavaný konštantný tlak vody. 

Sprinklerová hlavica sa pri dosiahnutí otváracej teploty tepelnej tavnej poistky (pre použité 

hlavice je to 74°C) samočinne otvorí, prichádza k poklesu tlaku v rozvodnom potrubí, 

následnému otvoreniu riadiaceho ventilu a spusteniu sprinklerového hasiaceho zariadenia. Po 

otvorení sprinklerovej hlavice dochádza k výtoku vody vo forme sprchového prúdu. Otvoria sa 

len sprinklerové hlavice, ktoré sú nad ohniskom požiaru alebo v jeho blízkosti, t.j. len tie, 

ktorých funkčnosť je nevyhnutná k haseniu. Zariadenie je dimenzované v zmysle normy FM 
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Global a technickej dokumentácie výrobcu na spustenie 12 kusov sprinklerových hlavíc typu 

ESFR. Po otvorení riadiaceho ventilu sa samočinne spustí poplachové zariadenie. Dodávku 

hasiacej vody do sprinklerového systému zabezpečuje nevyčerpateľný zdroj vody a dieselové 

čerpadlo. 

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie pracuje samočinne, nevyžaduje okrem pravidelných 

kontrol, skúšok a údržby pracovné sily. 

Popis zariadenia 

 Sprinklerové SHZ pozostáva z týchto hlavných častí: 

 Zdroj vody – strojovňa SHZ s čerpadlom a zásobnou nádržou s plným objemom 

 Mokré ventilové stanice 

 Potrubné rozvody 

 Sprinklerové hlavice 

 Závesy potrubí 

 Skladovací a výrobný priestor hál bol zatriedený do triedy rizika podľa dostupných 

informácií objednávateľa. Administratívne priestory tvoria samostatné požiarne úseky a nie sú 

istené stabilným hasiacim zariadením. 

  Skladovacie a výrobné  priestory sú rozdelené do hasebných skupín. Ku každej 

skupine je priradená jedna ventilová stanica DN200. 

 Svetlíky a zariadenia pre odvod tepla a dymu v streche stavby musia byť ovládane 

manuálne, alebo ich otváracia teplota musí byť vyššia ako je otváracie teplota inštalovaných 

ESFR sprinklerov 74°C. Automatické ovládanie ZOTD je zabezpečené dvojhlásičovou 

závislosťou. 

Ventilové stanice sú situované v priestore skladovacej haly a sú so strojovňou čerpadiel 

prepojené zokruhovaným potrubím DN 355 uloženým v zemi.  

Pre kotvenie potrubí budú použité schválené závesy od firmy SIKLA alebo HILTI. Prierezy 

závesov pre kotvenie zodpovedajú podľa prierezov kotveného potrubia požiadavkám Data scheet 

FM Global 2-0. 

 Potrubie uložené pod stropom sa uchytí pomocou závitových tyčí a nastaviteľného závesu. 

Rozvody vedené vedľa steny budú  upevnené strmeňmi alebo slučkami ku konzolám upevneným 

do steny. Stúpacie potrubia a potrubia pre odvzdušnenie a odvodnenie rozvodu sa upevnenia 

strmeňmi alebo pevnými objímkami ku konzolám pripevneným k stene alebo stĺpu. 

 Na závesoch potrubia a na potrubí nesmú byť uchytené a zavesené iné zariadenia. 

 Potrubné rozvody sú uzemnené na spoločnú uzemňovaciu sústavu objektu.  

Strojovňa SHZ  

 Strojovňa SHZ bola vybudovaná v predchádzajúcej etape výstavby a hala bude napojená na 

podzemný prepoj riešený v projekte vonkajšieho požiarneho vodovodu 

 Strojovňa tvorí samostatný požiarny úsek, ktorého požiarne deliace konštrukcie sú z 

nehorľavých hmôt. Najnižšia požiarna odolnosť stavebných konštrukcií strojovne je stanovená 

v projekte požiarnej ochrany.   

 Umiestnenie strojovne SHZ je pri nevyčerpateľnom vodnom zdroji (nádrž SHZ). Do 

strojovne je zaistený prístup z voľného priestranstva. Strojovňa je vybavená dverami so zámkom. 

Rozmer dverí je 1600/2000 mm. Kľúč od zámky musí byť bezpečne uložený na viditeľnom 

mieste tak, aby bol v prípade požiaru ľahko prístupný pre prípad ručnej manipulácie v strojovni a 

nemohol byť zneužitý nepovolenou osobou. Strojovňa musí byť chránená proti vstupu 

nepovolaných osôb. Nesmie sa použiť na skladovanie alebo výrobné účely. Okrem zariadení, 

ktoré slúžia pre prevádzku sprinklerového SHZ nesmie byť v strojovni umiestnené žiadne iné 

zariadenie. 

 V strojovni musí byť zabezpečené prirodzené vetranie. Teplota nesmie počas prevádzky 

poklesnúť pod +15 °C a presiahnuť +40 °C. V strojovni musí byť inštalované núdzové 

osvetlenie. 
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 Ventilácia pre vetranie a chladenie dieselového čerpadla je zabezpečená pomocou 

ventilátora a žalúzie nastavených na otvorenie pri spustení čerpadla. Vetranie je navrhnuté aby 

obmedzilo teplotu v strojovni na minimálne 5ºC  počas chodu čerpadla.  Ventilácia v strojovni 

má odporúčané vlastnosti výrobcu dieselových čerpadiel. 

 Prietokomer je inštalovaný na testovacom potrubí. Sú vyhotovené prietokomery pre 

hydrantové a samostatne pre sprinklerové čerpadlo. Potrubie je  navrhnuté tak aby boli pri teste 

prietoku údaje ľahko čitateľné. Návratné potrubie pre prietokový test je vedené späť do napájacej 

nádrže. Testovacie potrubie je  bezpečne uchytené vo všetkých smeroch. 

 Prídavné glycerínové manometre sú umiestnené na vývode potrubia z čerpadla tak aby 

čitateľnosť nebola   nepresná z dôvodu chvenia zapríčineného vodou a prácou čerpadla.  

Ku každému poplachovému (alarmovému) ventilu je priradené mechanické akustické 

poplachové zariadenia - poplachový zvon. Poplachový zvon je nainštalovaný z vonkajšej strany 

budovy strojovne na stene pri poplachových (alarmových) ventiloch.  

 Druhý spôsob oznamovania poplachu je zabezpečený diaľkovým prenosom pomocou 

inštalovanej elektrickej požiarnej signalizácie. Informácia o činnosti SHZ je prenášaná 

z tlakového snímača na ventilovej stanici do miesta s trvalou obsluhou. 

  

Riešenie dopravy a napojenie na dopravný systém  

– stavebné povolenie bude vydané špeciálnym stavebným úradom pre dopravu. 

 

Požiarna ochrana 

• V priestoroch nebudú skladované explozívne materiály, horľaviny, jedy a iné nebezpečné 

materiály 

• Predpokladané požiarne zaťaženie jednotiek 4.000 MJ/m2 

• Objekty budú vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou, s ústredňou v mieste 24-hodinovej 

strážnej služby 

• Súčasťou vybavenia budú sprinklery a zariadenia na odvádzanie dymu a tepla 

• Komunikácie pre zásahové vozidlá požiarnej ochrany 

 
Projekt organizácie výstavby - POV 

 Po odovzdaní staveniska zhotoviteľ začne budovať jednotlivé objekty zariadenia 

staveniska v zmysle legislatívnych požiadaviek na staveniská. Taktiež označí stavbu 

informačnou tabuľou. 

 V súvislosti s možným poškodením susedných nehnuteľností (napr. komunikácia) 

zhotoviteľ vykoná ich pasportizáciu technického stavu ešte pred začatím v súčinnosti so 

stavebníkom. 

 Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielenskú dokumentáciu pre jednotlivé konštrukcie, 

ktorú odsúhlasí s projektantom. 

 V prípade poškodenia vyznačených inžinierskych sietí zhotoviteľ pred začatím realizácie 

prác zabezpečí ich opätovné vytýčenie aby nedošlo k ich poškodeniu počas realizácie pác 

v ich ochrannom pásme. Počas realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ zabezpečovať 

výkon funkcie zodpovedného geodeta zhotoviteľa oprávnenou osobou v zmysle 

stavebného zákona. 

 Pred začatím prác zhotoviteľ spracuje kontrolno-skúšobný plán pre realizované časti 

stavby s uvedením jednotlivých konštrukcií s požadovanými skúškami, legislatívny 

a normatívny rámec realizovaných skúšok, ich početnosť, osoby zodpovedné za 

vykonanie jednotlivých skúšok a druh výsledného elaborátu zo skúšky. Taktiež zhotoviteľ 

vypracuje a pred realizáciou jednotlivých procesov v dostatočnom predstihu bude 

predkladať zástupcovi stavebníka technologické postupy pre plánované práce. 
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 Zhotoviteľ bude vykonávať zhotovenie diela v zmysle platných slovenských technických 

noriem, platnej legislatívy SR, kontrolno-skúšobného plánu, podmienok vydaných 

stavebných a iných povolení, vyjadrení, rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov 

a organizácii a podmienok a štandardov dohodnutých so stavebníkom prostredníctvom 

ZoD. 

 V rámci stavebných objektov zhotoviteľ zrealizuje skrývku ornice a hrubé terénne úpravy 

– stavebný objekt SO  101.  

 K prvým stavebným objektom, ktorý je potrebné zrealizovať pred budovaním 

projektovaných objektov je odstránenie zavlažovacieho vodovodu – SO 102. 

 Po zrealizovaní objektov SO 101 a SO 102 budú zemnými práca a zakladaním začaté 

práce na objekte logistickej haly S2 – SO 2-201. Nasledovať budú zvislé a vodorovné 

nosné konštrukcie a zastrešenie. Ďalej budú na objekte haly realizované zostávajúce práce 

HSV a práce PSV. S realizáciou prác PSV je možné začať len v prípade, že je 

zabezpečená požadovaná stavebná pripravenosť a taktiež sú vytvorené podmienky pre 

dodatočné ochraňovanie realizovaných konštrukcií a prác. Práce na hlavnom objekte 

budú realizovanie v ôsmich etapách. 

 Súčasne s výstavbou haly budú realizované práce na komunikáciách a spevnených 

plochách v súčinnosti s rozvodmi inžinierskych sietí – splašková a dažďová kanalizácia, 

areálový rozvod vody, prípojka a rozvod plynu, prípojka slaboprúdu, vonkajšie 

osvetlenie, prípojka NN. 

 V súčinnosti s realizáciou komunikácii a sadových úprav bude realizované oplotenie 

areálu. 

 Po zrealizovaní stavebnej časti budú realizované práce na prevádzkových súboroch – PS 

601, PS 603, PS 604. 

 Stavebný objekt SO 307 Prípojka VN bude realizovaný stavebníkom Západoslovenská 

distribučná, a.s. v termínoch podľa zmluvného dojednania so SIGNUM Ltd, spol. s r.o. 

 Medzi poslednými objektmi budú realizované sadové úpravy – SO 313. 

 Na záver bude stavba vyčistená a vypratané stavenisko. 

 

Dispozičné riešenie – hala S2 ( blok  A+B+C+D+E+F+G+H) 

 

Prízemie – I.NP ( bloky  A+C+D+E+F+G rovnaká skladba ) 

 : hala, chodba, schodisko, sklad, zasadacia miestnosť, kancelária, šatňa 

muži, umyváreň muži, šatňa ženy, umyváreň ženy, toaleta muži, toaleta 

ženy, chodba, schodisko, sklad, zasadacia miestnosť, kancelária, šatňa 

muži, umyváreň muži, šatňa ženy, umyváreň ženy, toaleta muži, toaleta 

ženy, 

 

Prízemie – I.NP ( bloky  B+H rovnaká skladba ) 

 : hala, chodba, schodisko, sklad, zasadacia miestnosť, kancelária, šatňa 

muži, umyváreň muži, šatňa ženy, umyváreň ženy, toaleta muži, toaleta 

ženy, chodba, schodisko, sklad, zasadacia miestnosť, kancelária, šatňa 

muži, umyváreň muži, šatňa ženy, umyváreň ženy, toaleta muži, toaleta 

ženy, VN rozvodňa, NN rozvodňa, trafo kopka, trafo kopka,  

 

Vstavok – II.NP    ( bloky  A+B+C+D+E+F+G+H rovnaká skladba ) 

           : schodisko, chodba, toaleta ženy, toaleta muži, sklad, serverovňa, veľká 

             kancelária, schodisko, chodba, toaleta ženy, toaleta  muži, serverovňa,    

             sklad, veľká kancelária,  
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Vnútorné IS :  zdravotechnika, elektroinštalácia, plynoinštalácia, vykurovanie, 

vzduchotechnika 

 

II. Technické údaje stavby: 

 

1.  Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby: 

Predmetná líniová stavba bude postavená na pozemkoch v katastrálnom území Chocholná – 

Velčice  a Veľké Bierovce podľa zakreslenia v mapovom podklade výkres č. 2 - situácia stavby , 

Mierka 1:1000 a 1:2000  a výkres č. 3 - situácia stavby na podklade katastrálnej mapy, Mierka 

1:1000 a 1:2000, ktorú vypracoval PIO KERAMOPRO-JEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 01 

Trenčín 

 

Hala S2 : 

 šírka priečelia stavby hala S2                                                               660,00 m 

 výška hrebeňa  0,000                           + 12,40 m 

 úroveň              0,000 = 198,18 m n.m. Bpv 

 zastavaná plocha haly:             127.666,95 m² 

 obostavaný priestor haly:          1.593,794,20 m³  

 

2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  

Líniová stavba prechádzajúca  katastrálnym územím  Chocholná - Velčice a Veľké Bierovce. 

Druh pozemku – orná pôda, trvalý trávnatý porast, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria, 

trvalé trávne plochy. 

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF vydal Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor dňa 

26.07.2018,  pod č. OU-TN-PLO-2018/013303-006MBA, zo dňa 13.07.2018, pod č. OU-TN-

PLO-2018/014453-004 a zo dňa 12.07.2018 pod č. OU-TN-PLO-2018/014454-004. 

 

Projektovú dokumentáciu spracoval:  

 

 Spoločnosť     : PIO Keramoprojekt, a.s. 

 Adresa     : Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín 

 Zastúpený    : Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, výkonný riaditeľ 

          IČO : 36 308 862, DIČ : SK2020176543 

 Označenie registra   : Obchodný register Okresného súdu Trenčín 

          odd. Sa, ul.č.10184/R 

 Hlavný inžinier projektu  : Ing. Henrich Pavlík, 4406*Z*1 

 Architek. a stavebné riešenie  : Ing. Henrich Pavlík, 4406*Z*1 

        Ing. Andrej Častulín 

 Statika     : Ing. Richard Hlinka 5633*I3 

 Požiarno-bezpeč. riešenie   : Ing. Trško, špecialista PO 

 Zdravotechnické inštalácie  : Ing. Patrik Ružič 4633*Z*A2, 4633*Z*I4 

 Vodovod, kanalizácia   : Ing. Patrik Ružič 4633*Z*A2, 4633*Z*I4 

 Vykurovanie    : Ing. Pavol Jantošovič 0811*SP*I4 

 Vetranie    : Ing. Pavol Makara 6418*I4 

 Umelé osvetlenie 

 a silnoprúdové rozvody   : Ing. Peter Čahoj, 5071*Z*A2, 5071*Z*I4 

 Slaboprúdové rozvody          : Ing. Peter Čahoj, 5071*Z*A2, 5071*Z*I4 

 Bleskozvod    : Ing. Peter Čahoj, 5071*Z*A2, 5071*Z*I4 

 Plynoinštalácia   : Ing. Pavol Jantošovič 0811*SP*I4 

 Dopravné riešenie   : Ing. Andrej Blaho  6168*Z*I2 
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III. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

 

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Chocholná - Velčice 

a Veľké Bierovce. Líniová stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej 

v stavebnom  konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny 

nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu. 

2. Pre účely výstavby je potrebné spodrobniť statický výpočet a predložiť projektovú 

dokumentáciu statiky, ktorá bude obsahovať výkresy tvaru a výstuže železobetónových 

konštrukcií a realizačnú dokumentáciu oceľových, resp. drevených konštrukcií (§ 66 ods. 3 

písm. a, g Zákona č. 50/1979 Zb., v znení neskorších predpisov) vypracovanú odborne 

spôsobilou osobou pre odbor statika. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať  ustanovenia vyhl. č. 374/1990 Zb. 

O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona, 

upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy. 

5. Rozpočtový náklad stavby: 30.500.000,- EUR 

6. Stavba bude ukončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

7. Spôsob  uskutočnenia stavby:  dodávateľsky, stavebník oznámi zhotoviteľa  stavebnému 

úradu do 15 dní po ukončení výberového konania. 

8. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c  stavebného zákona 

uskutoční oprávnená osoba.  

9. Stavebník je povinný: 

 Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

 V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a 

nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej 

dokumentácie a vytvárať  predpoklady pre výkon  štátneho stavebného dohľadu. 

 Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými 

požiadavkami na výstavbu.                  

 Viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý 

spolu podpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor.  V denníku, resp. zázname je 

povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na  stavbe.  

 Pred    zahájením   výkopových   prác   zabezpečiť   vytýčenie  všetkých inžinierskych 

sietí v záujmovom území ich správcami. 

 Vodu zo striech zviesť na vlastný pozemok. 

 Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na 

vlastníkov susedných nehnuteľností. 

 Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade zo zákonom o odpadoch na povolenej 

skládke, podľa pokynov jej  správcu. 

 Odstrániť prípadné škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú stavebnou 

činnosťou. 

 Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa § 43i 

stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 Stavebník je povinný  realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 
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10. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:     

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  

zo dňa 25.04.2019, pod číslom  15982/2019/SŽDD/33730, vydáva záväzné stanovisko.  

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje 

tieto podmienky: 

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto 

stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia 

MDV SR. 

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná am narušená stabilita a odvodnenie železničného 

telesa. 

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 

4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 

5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 

6. Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD 

prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy 

(ŽSR GR Bratislava, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava) vrátane zistenia 

prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku. 

7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám 

technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, 

aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 

8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na 

stavbe. 

        Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.  

V zmysle 140b, ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní 

podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania 

správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k 

zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD. 

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ 

RIADITEĽSTVO ŽILINA, zo dňa 3.5.2019, pod č.j. 225 /2019-SŽTS/107/2a.15 

ŽSR OR Žilina pre susediaci úsek odčlenenej haly zasahujúcej okrajom do OPD nemá 

pripomienky. 

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,BRATISLAVA , GENERÁLNE 

RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY, zo dňa 22.05.2019, pod č.j. 29674/2019/0230-2 

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných 

konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových 

zámerov ŽSR k stavbe námietky, za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Rešpektovať podmienky pre stavebné povolenie pre Halu S 1 uvedené v stanovisku ŽSR. 

2. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke 

spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník, užívateľ si je vedomý skutočnosti, že stavba 

sa nachádza v ochrannom pásme dráhy, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia 

spôsobené bežnou žel. prevádzkou (hluk, vibrácie a pod.) a nebude si z tohto titulu 

uplatňovať u ŽSR žiadne nároky. 

3. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej 

prevádzky. 

4. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, 

spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka. Stavba nesmie 

zasahovať do obvodu dráhy. 
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Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, zo dňa 23.04.2019 pod č.j. OU-TN-OSZP3-

2019/014965-002 TIN ,  

vydáva nasledovné stanovisko k predloženému projektu stavby „Logistický park Sihoť — 

Chocholná-Velčice”, SO 2-201 Logistická hala S2: 

Žiadame doplniť typ plynového tmavého infražiariča, výšku komína kotlov, výduchov 

infražiaričov nad terénom s označením vo výkrese, popísať vykurovanie jednotlivých častí A, B, 

C, D, E, F, vymedziť zdroj znečisťovania podľa funkčného a priestorového celku ako jeden 

stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a overiť tepelný príkon plynového kotla (v projekte pre 

územné rozhodnutie rovnaký typ kotla a uvedený iný tepelný príkon). Predmetná stavba rieši 

stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý podlieha súhlasu v zmysle 17 ods. I písm. a) zákona 

č. 137/2010 Z. z. v platnom znení. Náležitosti žiadosti o súhlas sú uvedené v 17 ods. 2 

uvedeného zákona. 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

ochrany ovzdušia, zo dňa 16.06.2019 pod č.j. OU-TN-OSZP3-2019/018365-002 TIN,  

vydáva súhlas na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. 

Súhlasom sa určujú tieto podmienky: 

k žiadosti o súhlas na uvedenie stavby stredného zdroja do užívania predložiť : 

a) návrh postupu výpočtu množstva emłsií zdroja znečisťovania so žiadosťou o schválenie tohto 

postupu, 

b) prevádzkový poriadok. 

Predmetom súhlasu je logistická hala S2 určená na skladovanie, Hala je rozdelená na sekcie 

A, B, C, D, E, F, G, H. 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve, zo dňa 22.05.2019 pod č.j. OU-TN-OSZP3-

2019/018051-002 SLI ,  

súhlasí za nasledujúcich podmienok: 

1. Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval 

ustanovenia 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na 

ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné 

zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o 

odpadoch. 

2. Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na 

vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred 

zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania 

oprávneným organizáciám. 

3. Osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie (držiteľ odpadov) podľa 77 ods. 4 zákona o 

odpadoch je povinná pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácie stavebné odpady 

vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť, 

4. Zabezpečiť zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými odpadmi podľa 

S 25 ods. 6. zákona o odpadoch. 

5. Odpad — výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a 

prevádzkuje miesto na to určené podľa 97 ods. I, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch. 

6. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby 

nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. 
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7. Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len 

na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona 

o odpadoch. 

8. Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa 99 ods. I písm. 

b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad. 

Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a 

preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s 

ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, 

alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií). 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany 

prírody a krajiny, zo dňa 31.05.2019 pod č.j. OU-TN-OSZP3-2019/015285-002 KOC  

vydáva v zmysle 9 ods. 1 písm. c) zákona toto    v y j a d r e n i e 

Pozemky sa nachádzajú na viacerých parcelách mimo zastavaného územia obce. V zmysle 

zákona o ochrane prírody a krajiny sa tieto územia nachádzajú v prvom stupni ochrany. 

Upozorňujeme na dodržiavanie základných ustanovení zákona, obsiahnutých v § 3 až 10. 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia nemá k vydaniu povolenia na zmenu stavby pred jej 

dokončením pripomienky. 

Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu inváznych 

a ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia. 

 

Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia,  

zo dňa 23.04.2019, pod č.j. OU-TN-OKRI -2019/000523-25  

vydáva záväzné stanovisko z hľadiska civilnej ochrany. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového 

riadenia    s ú h I a s í 

s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Logistický park Sihoť — Chocholná - Velčice” bez 

pripomienok. 

 

Obec Chocholná-Velčice, zo dňa 29.04.2019 pod č.j. SÚ CH-V 58/2019-002 . 

Obec Chocholná-Velčice vydáva súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné 

povolenie stavby „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice” v k.ú. Chocholná-Velčice. 

 

Západoslovenská distribučná, a. s, zo dňa 15.05.2019 pod č.j. CD30800/2019 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú 

stavbu súhlasí za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii: 

Pripojenie projektovanej stavby na elektrickú energiu sa zrealizuje z projektovaných TS 1 a TS2, 

ktoré sú súčasťou stavebného objektu SO 2-201. Prípojka VN pre TSI a TS 2 sa vybuduje na 

náklady ZSDIS, a.s na základe už podpísanej Zmluvy o pripojení č.121747722. Na prípojku VN 

bude vydané samostatné Stavebné povolenie. Technické podmienky pripojenia sú stanovené v 

Zmluve o pripojení č.121747722. Definitívne pripojenie projektovanej stavby na elektrickú 

energiu bude možné až po vybudovaní distribučných rozvodov VN a ich uvedení do prevádzky. 

Termín vybudovania a uvedenia do prevádzky distribučných rozvodov VN sú uvedené už v 

podpísaných Zmluvách o pripojení č.121747722 a 121670168. 

 

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, zo dňa 13.05.2019 pod.č.j. 2670/4/2019 .  

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa S 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v 

znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva 

toto odborné stanovisko: 
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Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť 

a odstrániť v procese výstavby: 

Zistenia: 

2.1 Tlaková skúška plynovodu z PE je v rozpore s TPP 702 01 (časť Rozvod a prípojky STL 

plynu). 

 Pripomienky a upozornenia: 

2.2 Zariadenia na chladenie v časti Vzduchotechnika vzhľadom na množstvo chladiva nepatria 

medzi vyhradené technické zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (PZ) 

2.3 Chránička musí v zmysle TPP 704 01 presahovať murivo na oboch stranách minimálne 10 

mm (časť Plynoinštalácia). (PZ) 

2.4 V technickej správe PS 604 (SHZ) je uvedená neplatná vyhláška č. 718/2002 Z.z. (TZ) 

2.5 Podlahu hygienických zariadení je potrebné riešiť v súlade s čl. 2a) S 19 vyhlášky č. 

532/2002 z.z. (STA) 

2.6 Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplne zábradlí schodísk, je potrebné 

riešiť v súlade s čl. 4 S 28 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a STN 74 3305 (chýba výkres 

zámočníckych výrobkov). (STA)  

2.7 Povrch stupňov schodiska je potrebné riešiť v súlade s ČI, 35 STN 73 41    

2.8 Schodiská prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné odtišiť od 

okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130. (STA) 

2.9 Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou nebezpečenstvo pádu je 

potrebné vyznačiť v súlade s či, prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z,zr (STA)  

2.10 Šírka vonkajších schodiskových ramien má byť m, riešte v súlade s čl. 19 STN 73 4130. 

(STA) 

2.11  Otváranie dverí ku schodiskovému ramenu riešte v súlade s čl. 39 STN 73 4130. (STA) 

2.12 Presklené dvere a dverné krídla je potrebné vyhotoviť v súlade s čl. 2.1 4. 22.3 prílohy k          

.vyhláške č. 532/2002 ZZ. (STA) 

2.13  Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé rozmery rebríka, riešte v súlade s STN 74 3282. 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 

stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení 

môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového zariadenia Bg, Of, 

Ah; elektrického zariadenia — VN prípojka, VN/NN transformačná stanica je potrebné posúdiť 

v zmysle požiadavky S 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z.z. a S 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 

124/2006 Zz. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou 

inšpekciou, a.s, 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení — plynovom 

zariadení — Bg (PE), Ah, Ag, Af; elektrickom zariadení — VN prípojka, VN/NN transformačná 

stanica vykonať úradnú skúšku v zmysle S 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a S 14 ods. 1 písm. b) a 

d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, 

Technickou inšpekciou, a.s. 

Technické zariadenie — zdvíhacie zariadenie — Brány, Zdvíhacie rampy sú určenými 

výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení 

na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu. 

Technické zariadenie - tlakové zariadenie - Tlakové expanzné nádoby FLEXCON (16 kusov) sú 

určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri 

uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu. 

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 
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Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 13.05.2019, pod č.j. 2081/2019-2  

zaujímame nasledovné stanovisko - Popis navrhovaného technického riešenia  

Územie určené pre navrhovanú výstavbu je situované na južnom okraji obce, mimo intravilán 

obce, medzi št. cestou 1/61, 1/50 a diaľnicou Dl. Územie je v súčasnosti využívané ako 

poľnohospodárska pôda. V I. etape bola vybudovaná hala SO 1-201 a prípojky inž. sietí. Naša 

spoločnosť sa k PD pre stavebné povolenie tejto stavby vyjadrila listom č.j. 908/2018 zo dňa 

1.2. 2018. 

V rámci tejto stavby bude vybudovaná hala S 2-201 pôdorysných rozmerov 660 x 192 m, ktorá 

bude prízemná s niekoľkými dvojpodlažnými vstavkami. Do haly sa bude vstupovať 16 

priemyselnými bránami. Hala bude dispozične riešená ako 8 samostatných priestorov, ktoré 

budú budované na etapy. Pre navrhovanú halu je navrhnutých 204 kolmých parkovacích miest. 

V hale bude pracovať cca 300 zamestnancov. 

Požiarne zabezpečenie navrhovanej haly bude prostredníctvom stabilného sprinklerového 

hasiaceho zariadenia, ktorého zdroj - nadzemná nádrž s objemom 965 m
3 

bola vybudovaná pre 

1. etapu výstavby logistického parku. Podľa nami schválenej koncepcie bude táto nádrž plnená 

cisternami. 

K zmene projektu pre územné rozhodnutie celého logistického parku (1. a 2. etapa) sa naša 

spoločnosť vyjadrila listom č.j. 2604/2018 zo dňa 3.4. 2018. PD pre vydanie územného 

rozhodnutia obsahovala aj bilančné hodnoty potreby pitnej vody pre celý logistický park. 

K projektu pre stavebné povolenie 1. etapy logistického parku sa naša spoločnosť vyjadrila 

listom č.j. 908/2018 zo dňa 1.2. 2018. 

Z PD pre stavebné povolenie logistického parku 2. etapa nám boli zaslané na vyjadrenie 

nasledovné stavebné objekty  

SO 301 Prípojka a areálový rozvod vody. Pitná voda pre pitné účely bude do navrhovanej haly 

privádzaná z už vybudovaných rozvodov pre 1. etapu logistického parku. V rámci areálu 1. 

etapy boli vybudované pripojovacie potrubia pre nový vodojem 2 x 28 m
3 

, ktorý bude v rámci 

2. etapy vybudovaný. Vodojem bude slúžiť pre pokrytie potreby pitnej vody v hale S 2-201. 

Vodojem bude plnený v nočných hodinách. 

SO 302 Splašková kanalizácia. Odpadové vody splaškové z navrhovanej haly budú odvádzané 

prostredníctvom 8 ks prečerpávacích šácht a dopravené do už vybudovanej splaškovej 

kanalizácie pre halu SO 1-201 a následne do verenej kanalizácie v obci Chocholná — Velčice. 

SO 303 Dažďová kanalizácia. Dažďové vody z celého areálu budú odvádzané do 8 vsakovacích 

systémov, ktoré budú umiestnené pod spevnenými plochami areálu. Dažďové vody z parkovísk 

budú predčistené vo vpustových ORL s garančným dočistením 0,1 mg/l NEL. 

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:  

1. Upozorňujeme vás, že navrhované inž. siete pre 2. etapu výstavby logistického parku bude 

možné pripojiť na inž. siete budované pre 1. etapu až po ich vybudovaní a skolaudovaní.  

2. V zmysle nami schválenej koncepcie trváme na plnení požiarnej nádrže cisternami. 

3. S plnením navrhovaného vodojemu v nočných hodinách súhlasíme. 

4. Podmienky uvedené v našom vyjadrení č.i. 908/2018 zo dňa 1.2. 2018. ktoré sa túkajú 

pripojenia 1 . etapy logistického parku na inž. siete v správe našej spoločnosti zostávajú v 

platnosti. 

 

Slovak Telekom, a.s, zo dňa 27.05.2019, pod č.j. 6611914670.  

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko 

pre vyznačené záujmové územie. 

Dôjde do styku 

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do 

podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 
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stavebného povolenia. Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (S68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie S65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní 

povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: 

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.skl +421 32 6521289 

4. V zmysle S 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle S66 

ods. 10 zákona č. 351/201 1 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky 

telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je 

možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

§68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

8. 9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 

požiadať o nové vyjadrenie. 

9. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 

tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

11. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

12. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia, 
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13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel. pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať i prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom. a.s. 

Dôležité upozornenie: Od 1. 1.2017: V § 67e ods.1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, 

je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom,a.s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho 

ochranu stanovené  

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 

cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 

stroje) 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov 

je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3.  V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4.    Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu. 

 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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ORPZ v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín, 

zo dňa 13.05.2019 pod č.j. ORPZ-TN-ODl-136-OOl/2019-lNG,  

dáva nasledovné záväzné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia. 

 podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Henrichom Pavlíkom, 

prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od 

komunikácií a parkovísk na vzdialenosť min. 0,50 m (neobmedzovať rozhľad oplotením, 

stĺpmi verejného osvetlenia a pod.), zaistením a udržovaním čo najväčších rozhľadových 

polí (neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou drevín a pod.), 

 dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií a parkovacích miest. 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť 

stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem. 

 

Okresný úrad Trenčín, OD a PK  

zo dňa 14.05.2019, pod č.j. OU-TN-OCDPK-2019/014938-002/MAR,  

dáva vyjadrenie s nasledovnými podmienkami: 

Stavebník zabezpečí, že počas realizácie resp. užívania stavby v zmysle 6 ods. I zákona č. 

135/1961 Zb. nebude cesta 1/61 poškodzovaná alebo znečisťovaná. 

Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty 1/61 nebude 

ukladaný žiadny materiál a predmety. 

 Stavebník zabezpečí, že na a nad cestným pozemkom cesty 1/61 nebudú umiestnené žiadne 

trvalé cudzie zariadenia. 

 

Dopravný úrad , zo dňa 24.05.2019, pod č.j. 12327/2019/ROP-002-P/17090  

súhlasí s podmienkami: 

1) Najvyšší bod stavebného objektu SO 2-201 Logistická hala S2, vrátane všetkých zariadení 

umiestnených na jej streche (komíny, svetlíky, antény, rebríky a pod.), ostatných objektov a 

zariadení umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých 

pri realizácií stavby svojou najvyššou časťou (veža, tiahlo, maximálny zdvih), nadmorskú 

výšku 243.0 m n. m. Bpv, t. j. cca výšku 44,8 Od úrovne (ochranné pásmo vodorovnej roviny 

Letiska Trenčín). 

2) V prípade, že sa zistí nutnosť použitia montážnych mechanizmov nad úroveň nadmorskej 

výšky určenej v podmienke č. 1, je stavebník povinný vopred konzultovať a odsúhlasiť s 

Dopravným úradom a prevádzkovateľom letiska minimálne 30 dní pred ich použitím ich 

použitie, ich maximálnu možnú používanú výšku a ďalší postup.  

Zároveň Vás informujeme, že v riešenom území je zakázané zriaďovať, prevádzkovať a 

používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm
2 

, 

pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP proti laserovému 

žiareniu). 

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Piešťany,  

zo dňa 03.06.2019, pod č.j. cs svp oz PN 4788/2019/2 a CZ 18756/210/2019  

Z pohľadu správcu upraveného vodného toku Chocholnica a správcu pozemkov dotknutých 

výstavbou, s vydaním stavebného povolenia na danú stavbu podľa predloženej PD súhlasíme za 

dodržania týchto podmienok: 

So spôsobom odvádzania dažďových vôd} resp. vôd z povrchového odtoku z predmetnej stavby 

do vsakovacích systémov súhlasíme. Dažďové vody z parkovísk budú prečistené vo vpustových 

ORL, každý s kapacitným prietokom 7 1.s-l s garantovaným dočistením 0,1 mg.l-l NEL na 

odtoku. 
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Pri užívaní stavby dodržiavať prevádzkový poriadok ORL, aby nedošlo k znečisteniu 

podzemných vôd. Pri realizácii objektov stavby (vrátane oplotenia) požadujeme rešpektovať 

ochranné pásmo toku, ktoré je v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 4 m od brehovej čiary toku. 

Zriadením objektov stavby, podľa predložených PD, nedôjde k zásahom do pozemkov v správe 

SVP, š.p.  Akékoľvek zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov žiadame uviesť do 

pôvodného stavu. Narušené terén v rámci ochranného pásma toku uviesť do pôvodného stavu, 

terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. 

K zahájeniu ako aj ukončeniu prác v dotyku s našim majetkom prizvať našu úsekovú techničku - 

Ing. Maslovú (0903 721 443) a jej pokyny rešpektovať. 

Upozorňujeme, že ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je 

zakázané! Na kolaudáciu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude 

odovzdané skutočné vyhotovenie stavby aj v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN). 

 

SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,  

zo dňa 03.07.2019, pod č.j. TD/PS/00597/2019/Ga ,     

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby 

za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle 579  a §80 Zákona o energetike, 

 stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 

aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo 

ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky 

môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. ako aj zodpovednosti za 

spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byľ za porušenie tejto podmienky uložená 

sankcia príslušným správnym orgánom, 

 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné Vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými 

objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

 stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 

činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie 

všetkých existujúcich podzemných vedení, 

 pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na 

základe písomnej objednávky, ktorú potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Sekcia 

údržby, Mlynské Nivy 44fb, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk v záujme 

predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m, 

 stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov — súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 

STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 

702 02, TPP 702 10, TPP 701 03, STN EN 12 186, TPP 605 02, 

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel.č. +421 32 242 3203) 

vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle 

uvedených predpisov a noriem, 
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 stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre 

rozšírenie distribučnej siete číslo 1000590217,dodatok č. 1 , 2, 

 stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dni pred začatím stavby písomne oznámiť 

SPP-O na adresu SPP— distribúcia, a.s.. Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava kontaktné údaje. údaje o začatí a ukončení prác apod.,  stavebník je povinný 

odovzdať písomné osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D 

na výkon kontroly. bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie a 

majetkovo právne vysporiadanie stavby, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

 stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 4,0 m na každú 

strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov,  stavebník je povinný zabezpečiť- aby trasa navrhovaných plynárenských 

zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. 

aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému 

poškodeniu, 

 stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom 

distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená 

osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom 

stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom 

SPP-D, 

 stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase 

mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, 

 stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku 

tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o 

výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis, 

 stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 

pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského 

zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh, 

OSOBITNÉ PODMIENKY:  

 VTL uzatváracie armatúry v bode Ul a v bode U2 použiť navarovacie. 

 Do realizačného projektu doplniť rez VTL plynovodu. 

 Navrhovaná stavba SO 304 predlženie VTL plynovodu koliduje s navrhovanou / 

pripravovanou križovatkou diaľnice Dl a rýchlostnej cesty R2. 

 Pri budovaní križovatky diaľnice Dl a rýchlostnej cesty R2 bude potrebné preložiť VTL 

plynovody tak, aby bola dodržané platné normy a zákon o energetike č.251/2012 Z.z. bude 

posudzované pri predložení projektovej dokumentácii križovatky diaľnice Dl a rýchlostnej 

cesty R2, 

 Pre prístup vozidiel k regulačnej stanici požadujeme vybudovať prístupovú komunikáciu 

minimálne z betónových panelov v šírke 3,00 m osadených do štrkového lôžka 

makadamovej vozovky  v zmysle Štandardizácie regulačných staníc platnej pre SPP-D, a.s. 

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, ,  

zo dňa 29.07.2019,  pod č.j. 5705/73078 /40603/2019 

Po preštudovaní zaslanej žiadosti a predloženej PD, súhlasí s umiestnením a realizáciou Stavby 

za splnenia nasledovných podmienok: 

1. Stavba bude umiestnená a realizovaná podľa predloženej PD, ktorú vypracoval HIP – Ing. 

Henrich Pavlík z 11/2017. 
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2. V prípade zmeny resp. doplnenia PD pre stavebné povolenie Stavby požadujeme opätovne 

predložiť NDS žiadosť na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše 

oprávnené požiadavky. 

3. Požadujeme, aby bola svetlá vzdialenosť navrhnutých inžinierskych sietí križujúcich 

diaľnicu D1 boli vo vzdialenosti ochranného pásma pre jednotlivé druhy inžinierskych sietí. 

4. Osvetlenie Stavby areálu pred, počas výstavby a aj po ukončení nebude smerované tak, aby 

oslňovalo účastníkov premávky na diaľnici D1 a rýchlostnej ceste R2. 

5. Požadujeme zabezpečiť, aby osvetlenie z dopravy v areáli Stavby neoslňovalo účastníkov 

premávky na diaľnici D1 a na budúcej rýchlostnej ceste R2 a ich súčastí. Podmienka sa 

vzťahuje na navrhnuté pletivové oplotenie SO 203 „Oplotenie“, ktoré nie je dostatočná 

svetelná clona na to, aby bola táto požiadavka splnená. 

6. Najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia požadujeme uzatvoriť s NDS zmluvu 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na objekty zasahujúce do majetku NDS. 

7. Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme diaľnice D1 oznámite NDS, Stredisku správy 

a údržby diaľnic 4 Trenčín (ďalej len „SSÚD 4), Na Vinohrady 1022, vedúcej SSÚD 4 Ing. 

Zuzane Svečulovej na tel. č.: +421 904 718 089 a budete sa riadiť jej pokynmi, alebo 

pokynmi ňou povereného pracovníka. 

8. Ste povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované 

v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré ste povinný vytýčiť pred zahájením prác. 

9. NDS pre budúcu Stavbu (resp. prevádzku) nebude zabezpečovať dodatočnú ochranu zdravia 

a životného prostredia z možných negatívnych vplyvov cestnej premávky diaľnice D1 

a budúcej rýchlostnej cesty R2 v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. Ministerstva 

zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípadných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibráciách a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

životnom prostredí a v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. 

10. NDS požaduje, aby na oplotení ani na žiadnej časti predmetnej Stavby a ani na pozemku 

neboli umiestnené (inštalované) žiadne reklamné, propagačné a ani informačné zariadenia 

viditeľné z diaľnice D1 a budúcej rýchlostnej cesty R2. 

11. Zabezpečíte realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a 

bezpečnosť cestnej premávky na diaľnici D1 a aby nedošlo k poškodeniu telesa diaľnice D1 

a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, ste povinný ju bezodkladne odstrániť 

na vlastné náklady. Poškodenie oznámite SSÚD 4, prípadne prekonzultuje spôsob a postup 

pri odstránení škody. 

12. Po ukončení prác investor zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté Stavbou boli vrátené do 

pôvodného stavu. 

13. Po ukončení Stavby požadujeme odovzdať NDS - oddeleniu preberania investícií a 

majetkovej správy diaľnic a rýchlostných ciest (40603), projekt skutočného vyhotovenia a 

geodetické zameranie (v digitálnej a tlačenej forme) vo formáte DGN v počte 2 ks. 

NDS, z hľadiska prípravy rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 - Trenčianska Turná vo vzťahu 

k riešeniu pripravovanej križovatky D1, R2, I/9 a I/61 a po preštudovaní predloženej PD 

konštatuje, že k uvedenej PD pre stavebné povolenie nemá pripomienky. 

K predchádzajúcim stupňom dokumentácie predmetnej Stavby boli vydané vyjadrenia číslo 

7467/31145/30700/2018 zo dňa 6.4.2018 a 9055/34970/40201/2017 zo dňa 24.3.2017, z ktorých 

podmienky ostávajú v platnosti. 

 

Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava, zo dňa 20.06.2019, pod č.j. 2463-2/120/2019,  

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za podmienky dodržania nasledujúcich podmienok:  

 v zmysle Zmluvy č. I-HM/005-2018/110 uzatvorenej dňa 07.03.2018 medzi Hydromeliorácie, 

š.p., Vrakunská č. 29, 825 63 Bratislava a spoločnosťou SIGNUM Ltd, spol. s r.o., so sídlom 

Rázusova 125, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 majetkovoprávne vysporiadať vodnú stavbu 
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„Závlaha pozemkov Chocholná – Velčice“ (ev.číslo: 5210 190), objektu 001 – čerpacia 

stanica 1 stavebná časť Chocholná, objektu 002 – ČS 1 technologická časť, objektu 005 – ČS 

1 náhradné čerpadlo CVOU 1205, objektu 006 – ČS 1 rúrová sieť : časti vetvy A01-AZC-DN 

200, vetvy A02-AZC-DN 200, vetvy A-AZC-DN 250, vetvy A03-AZC-DN 200 a vetvy C-

AZC-DN250 a objektu 007 – úprava vodného zdroja pri ČS 1 – studňa najneskôr pred 

začatím kolaudačného konania navrhovanej stavby; 

 postupovať podľa §45a ods. 1 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku 

štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe 

pri nakladaní s majetkom štátu; 

 v prípade, že nebudú splnené uvedené podmienky, nebude Hydromeliorácie, š.p. súhlasiť 

s vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice 

v k.ú. Chocholná-Velčice.  

 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne,  

zo dňa 12.08.2019, pod č.j. KRHZ-TN-OPP-1749-0005/2019,  

posúdilo PD a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

SSC Bratislava  zo dňa 01.07.2019, pod č. j. SSC/7500/2019/2320/24586, 

Na základe Vašej žiadosti a predloženej dokumentácie uvedenej stavby Vám dávame z hľadiska 

koncepcie rozvoja cestnej siete v SR a majetkovej správy ciest l. triedy so zreteľom na platnú 

sústavu STN nasledovné stanovisko: 

K predloženej dokumentácii máme nasledujúce pripomienky: 

 K PD SO 312 Komunikácie a spevnené plochy predmetnej stavby vydala SSC súhlasné 

stanovisko listom č. SSC/6875/2018/2320/5418 zo dňa 22.2.2018. Uvedené stanovisko SSC 

pre SO 312 Komunikácie a spevnené plochy zostáva v platnosti. 

 Počas realizácie prác nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa a ani k poškodeniu 

odvodňovacieho systému cesty 1/61  

 Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ani 

k znečisteniu vozovky cesty 1/61 . V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný 

bezodkladne zabezpečiť jej očistenie na vlastné náklady. 

 4. Investor/zhotoviteľ je zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese cesty 1/61 a jej 

príslušenstve, resp. za škody vzniknuté tretím osobám realizáciou stavby. Nápravu je 

povinný vykonať investor/zhotoviteľ na vlastné náklady 

 Stavebný materiál a materiál z výkopových prác nesmie byť ukladaný na cestné teleso cesty 

1/61 Po ukončení všetkých realizačných prác v dotyku s cestou 1/61 žiadame, aby cestný 

pozemok a jeho okolie bol vyčistený a upravený do pôvodného stavu. 

 Začatie prác v dotyku s cestou 1/61 žiadame oznámiť zástupcovi majetkového správcu 

komunikácie min. 3 dni vopred a ukončené práce zápisnične odovzdať zástupcovi 

majetkového 

 O vyjadrenie je potrebné požiadať OÚ v Trenčíne, odbor CD a PK 

 Prípadné zmeny v PD je potrebné vopred odsúhlasiť s SSC. 

S vydaním stavebného povolenia pre SO (101, 102 2 - 201, 203, 301 - 303, 306 - 310 a 313) a PS 

(601 , 603 a 604) stavby „Logistický park Sihoť — Chocholná-Velčice” súhlasíme s podmienkou 

zapracovania uvedených pripomienok do stavebného povolenia. 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne  príslušný orgán štátnej 

vodnej správy, zo dňa 14.07.2019 pod č.j. OU-TN-OSZP3-2019/023429-004 TMM,  

súhlasí s navrhovaným zámerom „Inžinierske siete DNV“ za splnenia nasledovných podmienok: 
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 V stavbou dotknutom území sa nachádza zavlažovací vodovod vo vlastníctve 

Hydromeliorácií, š. p., pred realizáciou stavby je najskôr potrebné odstrániť jestvujúcu 

vodnú stavbu – zavlažovací vodovod.  

 SO 102 Odstránenie zavlažovacieho vodovodu, SO 301 Prípojka a areálový rozvod vody 

spolu s navrhovaným vodojemom, SO 302 Splašková kanalizácia s čerpacími stanicami 

odpadových vôd a SO 303 Dažďová kanalizácia ORL a vsakovacím systémom sa považujú 

v zmysle § 52 vodného zákona za vodné stavby na povolenie ktorých (resp. odstránenie) je 

vecne a miestne príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako špeciálny stavebný 

úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie bude vydané na základe 

osobitnej žiadosti v zmysle § 58 (§ 88) stavebného zákona, ktorá bude obsahovať náležitosti 

podľa § 8 (§24) vyhl. č. 453/2000 Z. z.  

 Vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacích 

zariadení je možné len na základe povolenia na osobitné užívanie vôd vydané podľa § 21 

ods. 1 písm. d) vodného zákona, ktoré na základe projektovej dokumentácie a 

hydrogeologického posúdenia vydá Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Povolenie na osobitné 

užívanie vôd sa vydáva súčasne so stavebným povolením dažďovej kanalizácie, vsakovacích 

zariadení, nakoľko povolenie na osobitné užívanie vôd možno vykonávať len s užívaním 

predmetnej vodnej stavby.  

 Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami počas výstavby a užívania stavby bude stavebník a 

užívateľ stavby rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o 

náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.  

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 

140b stavebného zákona a platí pre stavebné konanie. 

 

Hydrogeologický prieskum, PROGEO, zo dňa 01.03.2018, pod číslom zákazky 2018/487. 

Posudzovaná stavba leží, alebo prechádza cez PHO 2. stupňa vnútorné a 2. stupňa vonkajšie 

vodárenského zdroja HŠB-1 Veľké Bierovce. Zdroje je momentálne odstavený z vodovodnej 

siete, ale stále pripravený na zapojenie, s platnými ochrannými pásmami. Pri stavebných prácach 

bude bezpodmienečne nutné ochrániť priepustné podložie a podzemnú vodu pred nežiadúcimi 

únikmi znečisťujúcich látok. 

Odporúčané opatrenia pre výstavbu    

a)  Základné opatrenia počas výstavby 

- ochrana počas výstavby musí vychádzať zo všeobecných povinností na ochranu vôd  

a vodných pomerov podľa  § 30 Zákona o vodách  

- pri výstavbe musia byť všetky činnosti vykonávané s ohľadom a v súlade s ochranou 

vodárenského zdroja HŠB-1 Veľké Bierovce  

- ochrana počas výstavby a prevádzky musí vychádzať z určených podmienok a režimu 

činnosti pre PHO 2. stupňa vnútorného a 2. stupňa vonkajšieho zdroja HŠB-1  

- skládky materiálu, zariadenie staveniska a odstavené plochy musia byť umiestnené mimo 

PHO 2. stupňa vnútorného  

- počas výstavby dodržiavať ustanovenia § 39 Zákona o vodách, odst. 2, 3 a 5 pre nakladanie 

s nebezpečnými látkami na ochranu priepustného podložia a podzemných vôd 

- pri zemných a výkopových prácach a pri pokládke potrubí a káblov, dodržiavať režim 

činnosti strojov a vozidiel  : 

 bezchybný technický stav vozidiel a strojov, platná STK, vizuálna obhliadka 

a kontrola hydraulických systémov pred každým vjazdom na stavenisko  
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 činnosť a pohyb vozidiel a strojov na stavenisku organizovať tak, aby nedošlo 

k únikom znečisťujúcich látok, k havárií a inej nežiadúcej       okolnosti 

 zákaz opráv vozidiel a strojov, dopĺňania PHM a olejových náplní na stavenisku 

 parkovanie a odstavenie vozidiel len na vyhradenej a zabezpečenej ploche,  v rámci 

zariadenia staveniska, mimo PHO 2. stupňa vnútorného  

 vozidlá a stroje na stavbe musia mať pripravené prostriedky na zachytenie 

prípadných únikov PHM, olejov z hydrauliky a z motora - záchytné vaničky, savý 

materiál, PE vrecia na uloženie znečisteného materiálu, lopaty a metly 

 včasné zachytenie úniku znečisťujúcej látky do vaničky, nádoby, na podkladnú fóliu 

a pod. 

 uniknuté znečistenie potrebné odstrániť z povrchu terénu, alebo z výkopov - odobrať 

kontaminovanú zeminu v potrebnej hrúbke a v PE vreci, alebo inej vodotesnej 

nádobe ju nezávadne zneškodniť predpísaným spôsobom mimo stavenisko 

- na stavenisku môžu byť voľne uložené len také materiály, z ktorých nehrozia škodlivé úniky, 

alebo vylúhovanie zrážkovou vodou, napr. piesok a íl na zásyp, pripravené čisté potrubia, 

izolované káble na bubnoch a pod. 

- zemné práce a výkopy vykonávať citlivo, v čo najmenšom rozsahu, v súlade s projektovou 

dokumentáciou  

- vyhĺbené ryhy nenechávať zbytočné otvorené a bez zdržania ukladať potrubia a káble, aby 

boli výkopy v najkratšom čase opäť zahrnuté. Požadovaná nadväznosť prác musí byť 

zabezpečená cestou stavebného dozoru. 

- pre spätný zához použiť prednostne  zeminy vyťažené z výkopov na mieste, dovezené 

zeminy musia mať prírodný pôvod, nesmú byť znečistené odpadmi a znečisťujúcimi látkami 

b)  Sprísnené opatrenia počas výstavby 

Platia pre rizikové úseky 2.1 a 2.2. , kap. 7.2.  

Súčasne platia všetky základné opatrenia podľa bodu a)  

- technické zariadenia a stroje v štartovacej jame pre pretláčanie pri D-1 musia mať 

preverený bezchybný technický stav, nesmú byť znečistené mazadlami, olejmi pod.  

- v prípade úniku znečistenia do podzemnej vody v štartovacej jame pre pretláčanie pri D-1, 

potrebné kontaminovanú vodu okamžite odčerpať do pripravených nádob (plastové barely, 

nádrže) a zneškodniť detto predošlý bod a), v prípade veľkého úniku znečistenia do vody 

hrozí stav MZV 

- v mieste pretláčania nesmú byť vozidlá a stroje po vyložení materiálu, alebo po výkopoch 

odstavené v blízkosti, ale premiestnené na určené miesto  

- pre obdobie výstavby, v rizikovom úseku sietí podľa bodu 2.1. SO 306 a SO 307 a v mieste 

pretláčania pod diaľnicou D-1 v rizikovom úseku 2.2., vypracuje a predloží dodávateľ prác 

Plán preventívnych opatrení v primeranom rozsahu v zmysle Vyhl. 100/2005  

- v havarijnom pláne budú o.i. sprísnené technické a organizačné opatrenia na zabránenie 

únikov znečisťujúcich látok a postupy na ich odstránenie z terénu, z výkopov, z priestoru  

štartovacej jamy, technické prostriedky na zachytenie a odstránenie znečistenia, postup a 

technické prostriedky na odčerpanie kontaminovanej vody z jamy, nezávadné 

zneškodnenie mimo stavenisko, postup a ohlásenie v prípade úniku veľkého množstva 

škodlivých látok - MZV podľa § 41 Zákona o vodách, zodpovedné osoby a pod.  

c)  Opatrenia pre prevádzku sietí  

- samotná prevádzka VTL a STL plynovodu a VN a NN káblov bude nezávadná a nie sú 

potrebné žiadne zvláštne opatrenia. Pri údržbe potrubí, regulačnej stanice a el. káblov a ich 

opravách nutné dodržiavať v primeranom rozsahu odporúčané opatrenia podľa bodu a) 
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K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bolo doložené:  

 projektová dokumentácia stavby 

 doklad o zaplatení správneho poplatku 

 právoplatné územné rozhodnutie 

 splnomocnenie na zastupovanie 

 kópia katastrálnej mapy v k. ú. Chocholná - Velčice, k. ú. Veľké Bierovce 

 listy vlastníctva  

 Vyhodnotenie podmienok z Rozhodnutia č. OU-TN-OSZP3-2017/002019-23 TBD zo 

zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti ( júl 2019 )  

 Vyhodnotenie vznesených podmienok zo strany Združenia domových samospráv zo dňa 

07.08.2019 k oznámeniu o začatí stavebného konania 

 Odborný hydrogeologický posudok  

 vyjadrenia a stanoviská organizácií 

 

11. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 

52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.  Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo 

dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. 

 

 

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: boli vznesené 

 

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa § 34 ods. 1, resp. §59 ods.1 písm. 

c)  Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods. 2 zákona EIA č.24/2006 Z. z. v 

predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Logistický park Sihof - Chocholná - Veličice - 

Logistická hala S2“ uplatňuje nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu 

svojich práv a zákonom chránených záujmov podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d 

Stavebného zákona a podľa §10 ods. 1 písm. e vyhlášky č 453/2000 Z. z. 

 a) K predmetnej stavbe „Logistický park Sihoť - Chocholná - Veličice - Logistická hala S2“ 

bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie 

domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA 

č.24/2006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a 

oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona 

je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj 

predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom 

konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté 

umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do 

projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo. 

Námietka č. 1 sa akceptuje. 

 

 Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 

sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne 

dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované 

dopravné riešenie je dostatočné. 

Námietka č. 2 sa akceptuje. 

 

 Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona.  

Námietka č. 3  sa neakceptuje. 
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 Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 

Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 

Námietka č. 4  sa neakceptuje. 

  

 Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v 

súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.  

Námietka č. 5 sa akceptuje. 

 

 Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e a 

písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v 

súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli 

zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci 

technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú 

efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, 

najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na 

obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a 

monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac 

zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo 

najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky 

podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi 

najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné 

požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i 

tohto vyjadrenia. 

Námietke č.6 sa akceptuje.  

 

 Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. 

(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).  

Námietka č.7 sa akceptuje. 

 

   Žiadame zabezpečiť úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej 

vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-

5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-

minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu 

biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali 

mikroklímu v areáli.  

Námietka č.8 sa akceptuje. 

 Žiadame základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu 

a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie 

PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA 

RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE 

  (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).  

Námietka č.9  sa neakceptuje. 

  

 Žiadame aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako 

zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, 

zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a 

to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, 

ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
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minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 minút dažďa a znížia tepelné napätie v danom 

území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). 

Námietka č.10 sa akceptuje.  

 

 Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie 

zberných nádob osobitne pre zber:  

o komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,  

o kovov označeného červenou farbou   

o papiera označeného modrou farbou  

o skla označeného zelenou farbou  

o plastov označeného žltou farbou  

o bio-odpadu označeného hnedou farbou 

Námietka č. 11 sa akceptuje.                                 

Odôvodnenie: 
 

Navrhovateľ (stavebník) SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad 

Topľou, IČO: 31 379 281, v zastúpení PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 

911 48 Trenčín, IČO: 36308862, podal dňa 04.07.2019 a doplnil dňa 02.08.2019 žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu : 

 

„Logistický park Sihoť - Chocholná - Velčice – Logistická hala S2“  

- líniová stavba 
 

STAVEBNÉ OBJEKTY 

SO 2-201 Logistická hala S2 

SO 203  Oplotenie 

SO 306  Rozvod a prípojky STL plynu 

SO 308  Prípojka NN 

SO 309  Prípojka slaboprúdu 

SO 310   Vonkajšie osvetlenie 

SO 313  Sadové úpravy 

 

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 
PS 601  Skladovanie 

PS 603  Trafostanica 

PS 604  Stabilné hasiace zariadenie 

 

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v 

ustanoveniach § 62 stavebného zákona v nadväznosti na § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. 

Ministerstva životného prostredia SR. 

 

Prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim 

užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené 

práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa § 47 stavebného zákona o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby.  

http://www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf


 43 

 

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: boli vznesené 

 

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa § 34 ods. 1, resp. §59 ods.1 písm. 

c)  Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods. 2 zákona EIA č.24/2006 Z. z. v 

predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Logistický park Sihoť - Chocholná - Velčice - 

Logistická hala S2“ uplatňuje nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu 

svojich práv a zákonom chránených záujmov podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d 

Stavebného zákona a podľa §10 ods. 1 písm. e vyhlášky č 453/2000 Z. z. 

 K predmetnej stavbe „Logistický park Sihoť - Chocholná - Veličice - Logistická hala S2“ 

bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie 

domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA 

č.24/2006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a 

oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona 

je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj 

predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom 

konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté 

umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do 

projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo. 

Námietka č. 1 sa akceptuje. 

 

 Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 

sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne 

dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované 

dopravné riešenie je dostatočné. 

Námietka č. 2 sa akceptuje. 

Prepočet dopravnej kapacity bol predložený SSC, ktoré vydalo k predmetnej dokumentácii 

stanovisko, ktoré je súčasťou tohto povolenia . Vyjadrenie SSC zo dňa 01.07.2019, pod 

číslom SSC/7500/2019/2320/24586, ktorá k nej vydala súhlasné stanovisko - str. č.37. 

 

 Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona.  

Námietka č.3  sa neakceptuje, nakoľko nie je predmetom tohto stavebného povolenia. 

Predloženú námietku bude riešiť špeciálny stavebný úrad  – vodoprávne konanie. 

 

 Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 

Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 

Námietka č. 4 sa neakceptuje, nakoľko nie je predmetom tohto stavebného povolenia. 

Predloženú námietku bude riešiť špeciálny stavebný úrad  – vodoprávne konanie. 

  

 Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v 

súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.  

Námietka č. 5 sa akceptuje. 

Základné návrhy opatrení, ktoré prispejú k vytváraniu a udržaniu územného systému 

ekologickej stability sú riešené naprieč projektovou dokumentáciou. Ďalšie opatrenia  budú  

špecifikované v prevádzkovej dokumentácii stavebníka a následne prípadného budúceho  

nájomníka (dopravný  poriadok, havarijný  plán, technologické postupy, poriadok 

skladového hospodárstva, a pod.) 
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 Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e a 

písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v 

súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli 

zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci 

technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú 

efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, 

najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na 

obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a 

monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac 

zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo 

najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky 

podľa §47 písm. e a písm. j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi 

najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné 

požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i 

tohto vyjadrenia. 

Námietka č. 6 sa akceptuje.  

Riešené v súhrnnej technickej správe v rámci projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie.  

 

 Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. 

(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela) 

Námietka č. 7 sa akceptuje. 

Riešenie je v súhrnnej technickej správe. Projektová dokumentácia bola posúdená Okresným 

úradom Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve zo dňa 22.5.2019, č. OU-TN-OSZP3-2019/018051-002 SLI, ktorý k nej vydal 

súhlasné stanovisko - str. č. 27-28 . 

 

 Žiadame zabezpečiť úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej   

vybavenosti obcí, Bratislava 2010  

       (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia- 

oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)  

       tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav 

       znížovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli. 

       Námietka č. 8 sa akceptuje. 

       Požiadavka sadových úprav bude zohľadňovaná a zapracovaná v rámci realizačnej 

       projektovej dokumentácie sadových úprav. 

 

 Žiadame základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu 

a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie 

PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA 

RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE 

 (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).  

       Námietka č. 9  sa neakceptuje, nakoľko nie je predmetom tohto stavebného povolenia. 

       Predloženú námietku bude riešiť špeciálny stavebný úrad  – vodoprávne konanie. 

  

 Žiadame aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako 

zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, 

zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a 

to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
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ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 

minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 minút dažďa a znížia tepelné napätie v danom 

území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). 

Námietka č. 10 sa akceptuje.  

Požiadavka bude zohľadňovaná a zapracovaná v rámci realizačnej projektovej dokumentácie 

parkovacích plôch.  

 

 Žiadame zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť 

umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:  

o komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,  

o kovov označeného červenou farbou  

o papiera označeného modrou farbou  

o skla označeného zelenou farbou  

o plastov označeného žltou farbou  

o bio-odpadu označeného hnedou farbou 

Námietke č.11 sa akceptuje. 

Objekty v logistickom parku budú využívať právnické osoby na svoju podnikateľskú 

činnosť, pričom tieto subjekty budú pôvodcami a držiteľmi odpadov vznika júcich pri ich 

činnosti v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Odpady budú mať charakter najmä 

priemyselných  odpadov a obalových materiálov. V zmysle uvedeného  zákona  budú  tieto  

subjekty  povinné zabezpečiť  zneškodnenie takto vzniknutých odpadov na vlastné náklady,  

prípadne zabezpečiť ďalšie povinnosti vyplývajúce im zo zákona o odpadoch. Okrem toho 

sa v primeranom rozsahu budú musieť zapojiť aj do systému triedeného zberu odpadov 

zavedeného na území Obce Chocholná-Velčice.  

Vzhľadom na komplexnosť súčasnej právnej úpravy v oblasti nakladania s odpadmi je 

predpokladaný systém nakladania s odpadmi v areáli LP popísaný len rámcovo. Pri návrhu 

objektov boli vyhradené miesta určené na zhromažďovanie odpadov. Známe špecifické 

požiadavky jednotlivých užívateľov sú zohľadnené v dokumentácii. Budúci užívatelia  budú 

musieť  plniť povinnosti vyplývajúce im zo zákona o odpadoch, vykonávacích predpisov 

a VZN Obce Chocholná-Velčice. 

 

Vznesené požiadavky sú uvedené v stavebnom povolení. 

 

Uskutočnením stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia, za podmienok uvedených 

v tomto povolení nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené 

práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.     

Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad stavbu povolil za pred-pokladu 

rešpektovania všetkých podmienok tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.    

 

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

stavby. 

 

Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších 

predpisov bolo zaplatených   660,- EUR  dňa  01.08.2019  na účet Obce Chocholná -Velčice. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Chocholná - 

http://www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf
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Velčice. 15 – dňová lehota pre podanie odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia 

verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. 

 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.  

 

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov v zmysle správneho poriadku. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov. 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Chocholná – 

Velčice  a Obce Veľké Bierovce a súčasne sa zverejní aj na www.chocholná-velcice.sk.  

 

 

 

     
 

 
                 Ing. Škriečka Ľubomír 

                  starosta obce 

                                Chocholná – Velčice 

 

 

 

 

 
VYVESENÉ DŇA: 

 

ZVESENÉ DŇA: 

 

POTVRDENÉ DŇA: 

 

PRIPOMIENKY:  boli – neboli :                                      –––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                    Obec Chocholná-Velčice 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA: 

 

ZVESENÉ DŇA: 

 

POTVRDENÉ DŇA: 

 

PRIPOMIENKY:  boli – neboli :                                      –––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                    Obec Veľké Bierovce 

 

 

 

 

http://www.chocholná-velcice.sk/
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Účastníci konania : 

1. SIGNUM Ltd. spol. s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou 

2. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín – v zastúpení 

3. Obec Chocholná-Velčice, 91304 Chocholná-Velčice 

4. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 

5. SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, Bratislava 30/600 

6. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská 

Štiavnica 

7. SR – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

8. SISBAN SLOVAKIA, s.r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou 

9. SIGNUM GROUP, s.r.o., Radlinského 10, 811 07 Bratislava 

10. Podoba Ján, Moyzesova 445/40, 958 01 Partizánske  

11. Zbudila Pavol, Štvrtok 8, 913 05 Štvrtok  

12. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka 

13. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín – Ing. Henrich Pavlík,  

hlavný inžinier projektu 

Na vedomie: 

14. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  

15. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 

16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

17. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 

19. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 

20. Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo Ha ZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 

Trenčín 

21. Ministerstvo vnútra SR - prezídium policajného zboru, odbor DP, Račianska  45,  

812 72 Bratislava 

22. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

23. Okresné riaditeľstvo PZ SR - ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 

24. Okresný úrad Trenčín, odbor CDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

25. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

26. Okresný úrad Trenčín, OS o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín - EIA 

27. Okresný úrad Trenčín, OS o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

28. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

30. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

31. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

32. Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín 

33. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ povodie Váhu, Nábr.I.Krasku 3, 921 80 Piešťany 

34. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

35. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

36. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

37. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

38. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertíz, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava 1 

39. Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky,       

ul. Čsl. Brigády 46 038 61 Vrútky 

40. Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej 

techniky, ul. 1. Mája, 010 01 Žilina 

41. Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. Mája 34, 010 01 Žilina   


