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

 

SÚ ChV 132/2021-003/HuR                                                                                              dňa  19.10.2021 
 

ROZHODNUTIE 
 

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 
a § 68, 69  posúdila žiadosť navrhovateľa (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, zo dňa 31.08.2021 na stavbu : 

 

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

Stavebné objekty 

Prevádzkové súbory 

 
o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie 
Obecným úradom Chocholná - Velčice, dňa 23.08.2019, pod č.j. OcÚ CH-V 100/2019-003/HuR, 
právoplatné dňa 28.10.2019  a rozhodla takto: 

p o v o ľ u j e 

zmenu stavby pred jej dokončením 
pre stavbu : 
 

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

Stavebné objekty 

Prevádzkové súbory 

 

SO 2-201  Logistická hala S2 
SO 306  Rozvod a prípojky STL plynu  
SO 308  Prípojka NN 
SO 310  Vonkajšie osvetlenie 
SO 313  Sadové úpravy 

PS 603  Trafostanica 
PS 604  Stabilné hasiace zariadenie (bez zmeny – resp. v uvedenej časti 

objektu nebude SHZ inštalované) 

SO 2-201  Logistická hala S2 
SO 306  Rozvod a prípojky STL plynu  
SO 308  Prípojka NN 
SO 310  Vonkajšie osvetlenie 
SO 313  Sadové úpravy 

PS 603  Trafostanica 
PS 604  Stabilné hasiace zariadenie  
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Zmena stavby sa zrealizuje na  pozemkoch katastrálneho územia Chocholná – Velčice. Zoznam 
pozemkov tvorí samostatnú prílohu k tomuto rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením. 
 

Zmena stavby pred jej dokončením pozostáva zo zmien stavebných objektov:  

 
a zmien prevádzkových súborov: 

 
Bezo zmeny zostávajú stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS) 

 
Na samostatné konanie boli vyčlenené nasledovné stavebné objekty: 

 
Predmetom zmeny stavby pred dokončením sú nasledovné zmeny oproti projektovej dokumentácii 
schválenej v pôvodnom stavebnom konaní.  
 
SO 2-201 - Logistická hala S2 
 
Zmena etapovitosti výstavby. 
V pôvodnom projekte pre stavebné povolenie sa uvažovalo s rozdelením výstavby haly do ôsmich 
etapách:  
- v 1. etape sa realizuje  časť haly B s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “1-29“ / “A-E“.   
- v 2. etape sa realizuje  časť haly A s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “1-29“ / “E-I“.   
- v 3. etape sa realizuje  časť haly D s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “29-57“ / “A-E“.   
- v 4. etape sa realizuje  časť haly C s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “29-57“ / “E-I“. 
- v 5. etape sa realizuje  časť haly F s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “57-85“ / “A-E“.   
- v 6. etape sa realizuje  časť haly E s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “57-85“ / “E-I“.   
- v 7. etape sa realizuje  časť haly H s rozmermi 96 x 156 m, medzi osami “85-111“ / “A-E“.   
- v 8. etape sa realizuje  časť haly G s rozmermi 96 x 156 m, medzi osami “85-111“ / “E-I“. 

 
Zmena spočíva v tom, že v prvej fáze sa začína s výstavbou haly  medzi osami “85-111“, bude 
realizovaná časť haly H, ktorá sa pôvodne mala realizovať v 7. etape a časť haly G, ktorá sa 
pôvodne uvažovala realizovať v 8. etape. Projekt zmeny stavby rieši aj zmenu dispozičného 
a prevádzkového riešenia haly v týchto častiach haly. 

SO 2-201  Logistická hala S2 
SO 306  Rozvod a prípojky STL plynu  
SO 308  Prípojka NN 
SO 310  Vonkajšie osvetlenie 
SO 313  Sadové úpravy 

PS 603  Trafostanica 
PS 604  Stabilné hasiace zariadenie  

SO 101  Hrubé terénne úpravy                                                           
SO 102  Odstránenie zavlažovacieho vodovodu                                 
SO 203  Oplotenie                                                                                
SO 309  Prípojka slaboprúdu                                                                
PS 601  Skladovanie                                                                           

SO 301  Prípojka a areálový rozvod vody                
SO 302  Splašková kanalizácia                                              
SO 303  Dažďová kanalizácia                                               
SO 307  Prípojka VN                                                
SO 312  Komunikácie a spevnené plochy               
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Zmena dispozičného riešenia vstavkov.  

Vo vstavku pri osi A/85 budú na prízemí vstupné priestory – recepcia a chodba, zasadacia 
miestnosť, kancelária, WC zamestnancov, technická miestnosť a schodisko. Na poschodí 
prístupnom zo samotnej chodby sa budú nachádzať 2 kancelárie , zasadacia miestnosť, serverovňa, 
kuchynka a WC zamestnancov. 
Vo vstavku pri osi A/111 budú prízemí vstupné priestory – chodba, zasadacia miestnosť, kancelárie, 
WC zamestnancov, WC vodičov, technická miestnosť, sklad a schodisko. S prístupom zvonku tu 
budú aj miestnosti pre kompresor, trafostanice a VN + NN rozvodňa . Na poschodí prístupnom zo 
samotnej chodby sa budú nachádzať 3 kancelárie, zasadacia miestnosť, kuchynka a WC 
zamestnancov. 
Vo vstavku pri osi I/85 budú na prízemí situované vstupné priestory – chodba, jedáleň, výdaj jedla, 
príprava jedla, umývanie riadov, zázemie kuchyne, serverovňa, školiaca miestnosť, prvá pomoc, WC 
zamestnancov, technická miestnosť a schodiská. Na poschodí sa budú nachádzať šatne mužov 
a žien, umyvárne mužov a žien spolu s WC, chodba a sklad čistiacich prostriedkov. 
Vo vstavku pri osi I/111 budú na prízemí vstupné priestory – chodba, zasadacia miestnosť, 
kancelária, šatne mužov a žien, umyvárne mužov a žien, WC zamestnancov, sklad a schodisko. Na 
poschodí prístupnom zo samotnej chodby sa budú nachádzať  kanceláře, zasadacia miestnosť, 
sklad a WC pre zamestnancov.  
 

Nové rozdelenie haly. 
V osi 101/E-I bude doplnená protipožiarna stena zo sendvičových panelov. Protipožiarna stena v osi 
E/85-11 bude zmenená zo sendvičových panelov na ŽB prefabrikovanú stenu hr. 140 mm, ktorá 
bude vytiahnutá nad strešný plášť do úrovne +12,680. 
 

Zmena riešenia príjmovo-expedičných miest.  
Pri osi A budú doplnené 2 vonkajšie prestrešené nakladacie plošiny 8,0 x 18,975 m. Plošiny budú 
v úrovni haly, t.j 1,2 m nad priľahlými spevnenými plochami. Steny plošiny budú zo ŽB 
prefabrikovaných dielcov, podlaha betónová, plošina bude prestrešená oceľovou konštrukciou. Po 
obvode plošín bude demontovateľné trubkové zábradlie. 
 

Zmeny na fasáde haly. 
Prefa sokle na fasáde haly budú znížené z +0,400 na +0,300, pôvodne navrhované fasádne 
sendvičové panely budú zmenené z 1200 mm na 1100 mm. Zmena farebného riešenia haly, viď. 
výkres pohľadov. 
 

Zmena technológie vykurovania v logistickej hale hale S2, sekcia G a H.  
 

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  bude zrealizovaný z polyetylénu RCTE PE100 RC tlaková rada 
SDR17 PN10, dimenzia rozvodu plynu D125 celková dĺžka L=690,75 bm. 
Z plynovodu D125 je  k oploteniu vyvedená prípojka D110 a osadená skriňa s s meraním plynu. Za 
meraním plynu je plynové potrubie D110 v dĺžke 8,2 m vedené súbežne s prípojkou a následne je 
rozvetvené na D63 a D90. Potrubie D63 je vedené do haly S1 a potrubie D90 je ukončené  zemným 
guľovým kohútom a záslepkou. Prípojka plynu D63 je ukončená v skrinke OPZ plynu umiestnenej na 
fasáde budovy SO 1-201- Logistická hala S1. 
Na ukončenú odbočku D90  bude  pripojená prípojka plynu D90 pre halu S2. Prípojka  bude 
zrealizované ako podzemné  potrubné vedenie. 
Záslepka na existujúcej odbočke D90 bude demontovaná a na odbočku bude osadená objímka 
MB90. Napojenie objímky sa vykoná podľa technologického postupu spracovaného odborným 
pracovníkom dodávateľa schváleného prevádzkovateľom.  
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Za objímkou bude potrubie PE-100 SDR 17,6, D90x5,2 vedené v zemi súbežne s existujúcim STL 
rozvodom smerom k hale S2. 
Dĺžka PE potrubia bude 709 m. Pred stenou haly S2 bude na potrubie osadená prechodka PE/oceľ 
USTR90/80, potrubie DN80 bude vyvedené 0,5 m nad terén, kde bude osadená oceľová príruba 
DN80 a guľový uzatvárací kohút GK80, 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. Pre zváranie PE sú potrebné skúšky odbornej spôsobilosti zváračov. Zváranie 
spojov z termoplastov v zmysle STN EN 13067. 
 
SO 308 – Prípojka NN 
Zahŕňa napojenie prečerpávacích staníc kanalizácie ČS4 – ČS11 pre halu S2 a vodojemu pre halu S1 
v priemyselnom parku Chocholná – Velčice. 
 

Napojenie prečerpávacích staníc kanalizácie v okolí haly S1 bude z hlavného rozvádzača, zo zatiaľ 
nešpecifikovaných vývodov. Jedná sa o napojenie spotrebičov, ktoré budú spoločné pre všetkých 
užívateľov v hale.  Odber každej prečerpávacej stanice nepřevýší hodnotu 25 A. 
Napojenie ČS4 – ČS11: 
ČS4      NAYY-J 4 x 70 vzdialenosť  800 m 
ČS5      NAYY-J 4 x 50  vzdialenosť  620 m 
ČS6      NAYY-J 4 x 50  vzdialenosť  460 m 
ČS7      NAYY-J 4 x 35  vzdialenosť  300 m 
ČS8      NAYY-J 4 x 50  vzdialenosť  600 m 
ČS9      NAYY-J 4 x 25  vzdialenosť  420 m 
ČS10    NAYY-J 4 x 25  vzdialenosť  270 m 
ČS11    CYKY-J 5 x 6     vzdialenosť  120 m 
Káble budú vedené voľne v zemi, v miestach pod cestami, alebo pod spevnenými plochami budú 
káble vedené v chráničkách FXKVR D60 mm alebo D110 mm. Káble rozvodov NN budú vedené 
v spoločných výkopoch s káblami vonkajšieho osvetlenia. Káble k čerpacím staniciam na opačnej 
strane haly budú vedené vnútorným priestorom haly a po výstupe z haly do zeme. 
 

Napojenie vodojemu v blízkosti haly S1 bude z hlavného rozvádzača v trafostanici S1. Jedná sa 
o napojenie spotrebičov, ktoré sú spoločné pre všetkých užívateľov v hale.  Odber vodojemu 
predstavuje hodnotu 100 A. Vodojem bude napojený káblom NAYY-J 4 x 120.  Dĺžka káblovej trasy 
bude cca 310 m. Kábel bude vedený cez výrobno-skladovú halu na káblovom rošte. Na konci haly 
kábel bude vedený do zeme a bude vedený voľne v zemi v pieskovom lôžku v hĺbke 0,5 m a bude 
zakrytý tehlovým zákrytom.  Pred vstupom do vodojemu bude kábel vedený pod cestou v hĺbke 1 m 
v chráničke FXKVR D110 mm. 
 
SO 310 – Vonkajšie osvetlenie 
Projekt zahŕňa rozvody vonkajšieho osvetlenia a vonkajších káblových rozvodov v priemyselnom 
areáli Chocholná – Velčice v okolí haly S2. 
 

Technické riešenie. 
Vývody pre vonkajšie osvetlenie budú umiestnené v hlavnom  rozvádzači v trafostanici v hale S2. 
V rámci vonkajšieho osvetlenia bude riešených 5 vetiev. 
Použité svietidlá na fasáde a na stožiaroch v okolí objektu  budú 90 W. Pre vonkajšie osvetlenie na 
fasáde bude použitý kábel CYKY –J 5 x 6 mm2.  Pre napojenie svietidiel na stožiaroch bude použitý 
kábel typu AYKY 4 x 16 mm2. Osvetľovacie stožiare budú vzájomne prepojené uzemňovacím 
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pásikom FeZn 30 x 4. Uzemnenie stožiarov bude pripojené na uzemnenie objektu haly.  Výška 
stožiarov bude 10 m. Dve svietidlá budú slúžiť na osvetlenie priechodov pre chodcov. Výška týchto 
stožiarov bude 6 m. Ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude ručné alebo pomocou súmrakového 
spínača. Ručné ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude možné nastaviť v hlavnom rozvádzači 
v trafostanici  v hale S2. 
 

Káble vonkajšieho osvetlenia budú vedené voľne v zemi v pieskovom lôžku a budú zakryté tehlovým 
zákrytom. Hĺbka uloženia káblov vonkajšieho osvetlenia bude 35-50 cm. Pod cestami budú káble 
vonkajšieho osvetlenia vedené v hĺbke 1 m a uložené v chráničke priemeru 60 mm. 
 
SO 313 – Sadové úpravy  
Po dokončení stavebných prác budú voľné plochy zatrávnené s novou výsadbou vzrastlej zelene 
z drevín, stanovištne vhodných pre spoločenstvá lužných lesov s preferovaním pôvodných 
vegetačných typov. Nespevnené plochy v priestore výstavby budú upravené zatrávnením a to 
ručným výsevom parkovej zmesi v množstve 0,05 kg/m2. V rámci areálu sa vysadí doprovodná 
zeleň. Cieľom bude vytvoriť funkčné vegetačné úpravy, ktoré zmiernia vplyvy tejto technickej 
stavby na krajinný ráz. Druhové zloženie bude špecfikované v dalšom stupni projektovej 
dokumentácie.  
 
PS 603 – Trafostanica 
zariadenie pre časť haly S2 Chocholná. 
 

Predmetom riešenia je: 
- Rozvádzač 22 kV 
- Stanovištia transformátorov T1 – T3 
- Rozvádzač NN  
- Kompenzácia jalového výkonu 
- Vnútorné a vonkajšie uzemnenie trafostanice 

 
Rozvádzač 22 kV. 
V  rozvodni 22 kV v trafostanici bude umiestnený rozvádzač 22 kV pozostávajúci z 5 skríň. Z tohto 
rozvádzača budú napojené transformátory T1, T2 a T3 v trafostanici. Dve skrine budú ako prívodné, 
a tri skrine budú vývody na transformátory. V skrini č. 1 a 2  budú privedené prívody z trafostanice 
v hale S1. 
 

Stanovištia transformátorov. 
Transformátory T1, T2 a T3 budú realizované ako vzduchové, umiestnené v transformátorových 
komorách. Transformátory budú o výkone 1000 kVA s prevodom 22/0,42 kV. Prepoje medzi 
transformátormi a rozvádzačmi NN budú realizované jednožilovými káblami typu CHBU.  
Požadované je zabezpečenie vypnutia sekundárnej strany transformátora v rozvádzači VN pri  
nebezpečnej teplote transformátora. V transformátorovej komore bude potrebné odvetrať stratový 
výkon transformátorov  (cca 10 kW na transformátor). Vetranie transformátorovej komory bude 
predmetom riešenia profesie vzduchotechniky. 
 

Hlavné rozvádzače NN. 
Hlavné rozvádzače NN budú umiestnené v miestnosti rozvodne VN a NN. Prívody aj vývody do 
rozvádzačov budú riešené káblami vrchom. Rozvádzače budú pozostávať z prívodného poľa 
a z dvoch vývodových  polí a budú vzájomne prepojené cez polia spojky rozvádzačov. Ku každému 
rozvádzaču bude pripojený kompenzačný  rozvádzač  o výkone 200 kVAr. Miestnosť rozvodne VN + 
NN je dlhšia ako 10 m. Rozvodňa bude mať dva východy. Jeden z východov bude ako núdzový 
východ. (STN 33 3210 (1986) čl. 5.5) 
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Káblové rozvody v trafostanici. 
Káblové prepoje v trafostanici budú vedené pod stropom objektu v káblových žľaboch. Káble VN 
budú privedené z z rozvádzača 22 kV transformátora cez chráničky priemeru 160 mm a káblový 
kanál. Káblové rozvody NN budú vedené vrchom do rozvádzačov NN a vrchom budú vyvedené do 
skladovej haly. 
 

Fakturačné meranie. 
Fakturačné meranie budú v univerzálnej skrini merania, ktorá je umiestnená v hlavnej trafostanici 
v objekte haly S1 v priestore rozvodne VN. 
Meranie bude na primárnej strane z meracích transformátorov napätia a prúdu, ktoré sú 
umiestnené v rozvodni 22 kV ako nepriame. Meracie transformátory prúdu budú úradne 
ciachované v triede 0,5S. Meracie transformátory napätia budú úradne ciachované v triede 0,5.  
Poistkový odpínač pre istenie meracích obvodov bude inštalovaný v USM a bude plombovaný. 
V univerzálnej skrini merania bude umiestnený elektromer a vysielač údajov. 
 
Vyhotovenie ochrannej sústavy a uzemnenie.  
V hale S2 bude realizovaná mrežová uzemňovacia sieť v základovom betóne pod halou tak, že budú 
prepojené oceľové konštrukcie všetkých nosných stĺpov v hale pomocou pásikov FeZn 30 x 4. Pred 
vstupmi do trafostanice budú vedľa objektu haly v zemi doplnené dva ďalšie pásiky pre zhotovenie 
potenciálového prahu. Uzemňovacie pásiky budú vyvedené na vyznačených miestach a bude k nim 
cez skúšobné svorky pripojené vnútorné uzemnenie v trafostanici. 
 
Ochrana pred atmosférickými výbojmi a prepätiami. 
Trafostanica bude súčasťou výrobnej haly, ktorá bude chránená aktívnym bleskozvodom. Ochrana 
pred prepätiami v elektrickej sieti bude riešená použitím prepäťových ochrán (SPD) v rozvádzačoch. 
 
PS 604 – Stabilné hasiace zariadenie  
Zmena – v uvedenej časti objektu nebude SHZ inštalované.  
 
II. Technické údaje stavby:   
 
1. Technické údaje stavby sú uvedené a zakreslené v projektovej dokumentácii Projekt zmeny 
stavby pred dokončením. 
 
2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  
Pozemky v katastri Chocholná - Velčice, na ktorých bude stavba umiestnená, sú ostatná plocha, 
zastavané plocha a nádvoria, orná pôda. Stavebník má na všetky  pozemky vlastnícke právo.  
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.  
 
3. Projektovú dokumentáciu spracoval:  PIO KERAMOPROJEKT a.s.,  

 Dolný Šianec 1013/1,  
 911 48 Trenčín,  

Zastúpený:     Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, výkonný riaditeľ 
                          IČO : 36 308 862, DIČ : SK2020176543 
Hlavný inžinier  projektu :    Ing. Henrich Pavlík ,    4406*Z*1  
      Ing. Andrej Častulín 
Statika :                           Ing. Vladimír Natšin,    5879*I3 
Požiarno-bezpeč. riešenie:    Ing. Trško,           špecialista PO 
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Vodovod, kanalizácia:             Ing. Patrik Ružič   4633*Z*A2, 4633*Z*I4 
Zdravotechnické inštalácie:   doc. Ing. Marian Mikulík PhD.  6176*I4 
Vykurovanie:                   Ing. Katarína Janetková   5325*I4 
Vetranie:                                   Ing. Miroslav Sitár    2171*A*5-2 
Umelé osvetlenie 
a silnoprúdové rozvody:    Ing. Ján Bilka,     2134*2-3 
Slaboprúdové rozvody:           Ing. Peter Somorovský   2552*I4 
EPS a HSP:              Ing. Peter Somorovský   2552*I4 
Bleskozvod:                             Ing. Ján Bilka,     2134*2-3 
Plynoinštalácia:                             Bc.Martin Zálesňák    4765*TZ*I4 
Dopravné riešenie:                Ing. Andrej Blaho     6168*Z*I2 

 

Plošná a priestorová bilancia 
Pre výstavbu haly a komunikácií okolo objektov budú využité parcely v katastrálnom území 
Chocholná-Velčice. Podrobná bilancia čísiel a plôch parciel pripadajúca na výstavbu tvorí 
samostatnú prílohu rozhodnutia o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.  
 
SO 1-201 Logistická hala S2 
Zastavaná plocha: 
Zastavaná plocha objektov:       127.666,95 m2 

 
Obostavaný priestor: 

Obostavaný priestor objektov:              1.593.794,20 m3 
Počet zamestnancov:               695 
Statická doprava - počet státi na teréne OA:            475 
 
III. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky  
 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Chocholná - Velčice podľa 

zakreslenia v mapovom podklade výkres číslo B. Súhrnné riešenie stavby, B.2 Výkresy poradové 
č.v. 1, 2, 3, v mierke M 10000, M 1000, M 2000, ktoré sú súčasťou overenej projektovej 
dokumentácie k rozhodnutiu o zmena stavby pred dokončením. Prípadné zmeny nesmú byť 
vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické 
normy.  

5. Rozpočtový náklad stavby  50.000,- 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.  
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9. Ak bude na stavbe viac ako 20 pracovníkov, alebo viacero firiem, tak musí byť poverený 
koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie, podľa § 3, § 5, § 6 Nariadenia vlády SR č. 
396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných rizikách.  

10. 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.  

- 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.  

 
11. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií                                            

 

Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, št. správa odpadového hospodárstva 
zo dňa 08.09.2021, pod značkou  OU-TN-OSZPP3-2021/027361-002 
 

vydáva stanovisko k zmene stavby pred dokončením 
1. Nakoľko na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby „Logistický park Sihoť – 
Chocholná-Velčice“ v k. ú. Chocholná-Velčice nedôjde k zmene vznikajúcich druhov odpadov a ich 
množstiev (viď. vyjadrenie č. OU-TN-OSZP3-2019/018051-002 SLI zo dňa 22.05.2019), OU Trenčín 
z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky k zmene stavby pred dokončením. 
2. Vyjadrenie č. OU-TN-OSZP3-2019/018051-002 SLI zo dňa 22.05.2019, s podmienkami v oblasti 
nakladania s odpadmi zostáva naďalej v platnosti, okrem uvedených realizovaných zmien 
v projektovej dokumentácii. 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia 
zo dňa 28.07.2021, pod značkou  OU-TN-OKR1-2021/000755-45 
 

vydáva       z á v ä z n é    s t a n o v i s k o      k predloženej projektovej dokumentácii pre zmenu 
stavby pred dokončením na stavbu ,,Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice – Logistická hala 
S2" z hľadiska civilnej obrany.  
Po posúdení predloženej projektovej dokumentáciu pre zmenu stavby pred dokončením Okresný 
úrad Trenčín, odbor krízového riadenia   s ú h l a s í   so zmenou stavby pred dokončením na stavbu 
,,Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice – Logistická hala S2" bez pripomienok. 
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Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, orgán ochrany prírody a krajiny,  
zo dňa 08.09.2021, pod značkou  OU-TN-OSZP3-2021/027599-002 
 

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 podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 
písm. v) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 
„zákon“) vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona toto 

z á v ä z n é s t a n o v i s k o 
Predmetom zmeny stavby pred dokončením sú nasledovné zmeny oproti projektovej dokumentácii 
zmena etapovitosti výstavby, zmena dispozičného riešenia vstavkov, nové rozdelenie haly S2, 
zmena riešenia príjmov-oexpedičných miest, zmeny na fasáde haly, zmena riešenia objektu SO 312 
Komunikácie a spevnené plochy, zmena riešenia objektu SO 313 Sadové úpravy, zmena riešenia 
objektu PS 604 Stabilné hasiace zariadenie, súvisiaca zmena riešenia vonkajšej infraštruktúry. 
 

Na základe uvedených skutočností a predloženej dokumentácie možno konštatovať, že zmena 
stavby nezasahuje záujmy ochrany prírody a krajiny. Stavba sa plánuje realizovať na území, na 
ktorom platí prvý stupeň ochrany a uplatňujú sa tu ustanovenia § 3 až §10 zákona. 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej 
dokumentácie nemá k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pripomienky. 
 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany 
zo dňa 10.09.2021, pod značkou CS SVP OZ PN 7262/2021/2 , CZ 30242/210/2021 
 

Z pohľadu správcu upraveného vodohospodársky významného vodného toku  Chocholnica, č. 
hydrolog. poradia 4-21-08, identifikátor č. 1858, v správcovstve pod č. 112, k predloženej PD 
(Ing.Pavlík, 06.2021) nemáme pripomienky. Podmienky nášho vyjadrenia list pod zn. CS SVP OZ PN 
4788/2019/2, CZ 18756/210/2019 zo dňa 03.06.2019 (vyjadrenie pre stavebné povolenie) 
zostávajú i ndalej v platnosti a požadujeme ich pri výstavbe dodržať. S vydaním rozhodnutia 
o zmene stavby pred dokončením súhlasíme. 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
zo dňa 03.08.2021, pod značkou  OU-TN-OCDPK-2021/024660-002 
 

S predloženým projektom zmeny stavby pred dokončením súhlasíme za dodržania podmienok 
stanoviska č. OU-TN-OCDPK-2019/014938-002/MAR zo dňa 14.05.2019. 
 

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 
zo dňa 09.08.2021, pod značkou  KRHZ-TN-OPP-334-001/2021 
 

posúdilo PD stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie ,,Logistický 
park Sihoť – Chocholná-Velčice – Logistická hala S2" a s riešením stavby súhlasí bez pripomienok. 
 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
zo dňa 09.08.2021, pod značkou  38729/2021/SŽDD/92691 
 

vydáva   súhlas   so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy pre stavbu ,,Logistický park Sihoť- 
Chocholná-Velčice" v k. ú. Chocholná-Velčice, stavebníkovi SIGMUND Ltd, spol. s. r. o., Rázusova 



                          

SÚ ChV 132/2021-003/HuR                                                                                                                                                              10 
 

125, Vranov nad Topľou. MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre 
vykonanie činnosti v OPD a následné užívanie určuje tieto podmínky: 

 Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR. 

 Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného 
telesa. 

 Stavba musí byt' zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 

 Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 

 Stavebník je povinný pred vydaním povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením 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). 

 Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia dráhy (súčasné 
aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území. 

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

 Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala 
prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti, ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe 
a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu 

 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 alebo dráhy. 
 

Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, 
zo dňa 24.08.2021, pod značkou 01381/2021/ORŽA/SŽTS-3 
 

ŽSR OR Žilina, nemá pripomienky k umiestneniu žiadanej výstavby v danej lokalite. (križovanie 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky bolo odsúhlasené v predošlých vyjadreniach). Stavebné po 
volenie na objekt v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska GR ŽSR Odbor expertízy 
a po rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislava, 
k stavbe v OPD príslušným stavebným úradom. Naše vyjadrenie je platné 24 mesiacov od 
vystavenia. 
 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava  
zo dňa 22.09.2021, pod značkou 3528/59909/40103/2021 
 

NDS ako vlastník a správca diaľnice D1, po preštudovaní Vašej žiadosti o predloženej PD, nemá 
námietky s uvedenými zmenami pred dokončením predmetnej Stavby za predpokladu, že budú 
dodržané podmienky vyjadrenia NDS zo dňa 29.07.2019 listom 5705/73078/40603/2019 a zo dňa 
06.04.2018 listom 7467/31145/30700/2018 a vyjadrenia MDV SR – povolenie výnimky zo zákazu 
činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 č. 18116/2018/SCDPK/53759. 
 

Dopravný úrad, Bratislava 
zo dňa 16.09.2021, pod značkou 17178/2021/ROP-002-P/39686 
 

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy súhlasí s vydaním rozhodnutia o zmene stavby 
pred dokončením s podmienkami, ktoré žiada do neho zapracovať  

 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 
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realizácii stavby svojou najvyššou časťou (veža, tiahlo, maximálny zdvih), nesmie prekročiť 
nadmorskú výšku 243,0 m n. m. Bpv, t. j. cca výšku 44,8 m od úrovne ±0,0 (ochranné pásmo 
vodorovnej roviny Letiska Trenčín).  

 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 na stavbe 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/cm², pričom 
žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP proti laserovému žiareniu). 
 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne 
zo dňa 02.08.2021, pod značkou  ORPZ-TN-ODI-206-001/2021-ING 
 

dáva súhlasné záväzné stanovisko k zmene stavby pred dokončením za dodržania nasledovných 
podmienok 

 Vzhľadom k tomu, že stavba nemá zrealizované napojenie na cestu I/61 v zmysle 
projektovej dokumentácie v rámci stavebného povolenia križovatky a využíva sa dočasný 
vjazd pre skolaudovanú logistickú halu S1 a pre vozidlá stavby, pri kolaudácii vyššie 
uvedenej logistickej haly S2 spolu s komunikáciami a spevnenými plochami bude potrebná 
križovatka, ktorá mala byť zrealizovaná v roku 2019 a termín sa posunul až na 10/2022. 

 Komunikácie, chodníky, parkovacie miesta, priechody pre chodcov a verejné osvetlenie 
navrhnúť s súlade s platnými technickými normami.  

 Prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od 
komunikácií a parkovísk na vzdialenosť min. 0,50 m.   

 Dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúce 
vnútroareálové komunikácie. 

 Použité zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej 
vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad.  

 Zvislé dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, základného rozmeru 
a umiestnené v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. a zásadami pre 
používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách.  

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.  

 
PPA Power DS s.r.o., Bratislava 
zo dňa 23.09.2021, pod značkou  OP-2021-0882 
 

S technickým návrhom zmeny stavby pred dokončením „LP Sihoť Chocholná-Velčice Hala S2“ 
súhlasíme 

za nasledovných podmienok 
1. Žiadame dodržanie technickej špecifikácie uvedenej v predloženej projektovej dokumentácii so 

spracovaním nasledovných podmienok. 
 

2. Odberné miesto a napojenie ZP pre ligistickú halu S2 musí spĺňať technické a zmluvné 
podmienky  
o  samostatne meraný úsek klienta 
o  osadené membránové meradlo 
o  meranie inštalované na tlakovej hladine 30 kPa 



                          

SÚ ChV 132/2021-003/HuR                                                                                                                                                              12 
 

o o možnosť odpočtu meradla zo zeme (max. do 160 cm)  
o o dodržať tlakové pomery pre dané plynomery a plynomery s doplniť o impulzné výstupy  
o P1 G16 DN40, PN16 prevádzkový tlak 350kPa - doplniť impulzný výstup  
o P2 BK G25 DN50 prevádzkový tlak 2,5 kPa - doplniť impulzný výstup  
o P3 BK G16 DN40 prevádzkový tlak 2,5 kPa - doplniť impulzný výstup  
o P4 BK G16 DN40 prevádzkový tlak 2,5 kPa - doplniť impulzný výstup  
o P5 BK G25 DN50 prevádzkový tlak 2,5 kPa - doplniť impulzný výstup  
o samostatne meraný úsek klienta,  
o osadené membránové meradlo  
o možnosť odpočtu meradla zo zeme (max. do 160 cm)  
o na odbernom mieste musí byť uzatvorená zmluva na dodávku ZP.  

 
3. Odberné miesto a napojenie EE pre logistickú halu S2 musí spĺňať technické a zmluvné 

podmienky  
o chýba detailná jednopólová schéma rozvádzača - požadujem doložiť schému zapojenia NN 

rozvádzača  
o meranie požadujeme umiestniť pred istenie každého vývodu z hlavného rozvádzača (RH) 

transformačnej stanice  
o overené meracie transformátory prúdu (MTP) s triedou presnosti minimálne 0,5S  
o prevod MTP bude presne definovaný po zmluvnom stanovení parametrov odberu  
o všetky meracie sústavy musia byť istené plombovateľným poistkovým odpínačom alebo 

ističom o menovitej veľkosti 6 A  
o osadený/é elektromer/y musia spĺňať požiadavky na pokročilú funkcionalitu IMS typ 3. fázový 

SCHRACK DIZ-S1E3 alebo DIZ-S1ED (priame alebo polopriame meranie)  
o v meracej zostave uvažovať so skratovacou svorkovnicou ZS1B  
o Meranie hlavného zvodu transformačnej stanice  
o overené meracie transformátory prúdu (MTP) s triedou presnosti minimálne 0,5S. Prevod 

MTP bude definovaný po zmluvnom stanovení parametrov odberu,  
o všetky meracie sústavy musia byt istené plombovateľnými poistkovými odpínačmi alebo 

ističom o menovitej veľkosti 6 A,  
o osadený/é  elektromer/y  musia spĺňať požiadavky na pokročilú funkcionalitu IMS, 3. fázový, 

polopriamy, s vnútorným prevodom 100/5A typ SCHRACK LZQJ-XC  
o meracie transformátory prúdu umiestniť pred hlavný vypínač, pred vlastnú spotrebu 

trafostanice  
o na odbernom mieste musí byť uzatvorená zmluva na dodávku EE.  

 
 

4. Odberné miesto a napojenie pitnej a zrážkovej vody pre logistickú halu S2 musí spĺňať technické 
a zmluvné o samostatne meraná spotreba pitnej vody klienta,  
o možnosť odpočtu meradla zo zeme (max. do 160 cm)  
o meradlo osadené impulzným výstupom  
o na odbernom mieste musí byť uzatvorená zmluva na dodávku pitnej a odvod splaškovej vody.  

 
 

5. Pred zahájením zemných prác je Zhotoviteľ povinný zaistiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.  
 
 

6. Vzhľadom na skutočnosť, že v tesnej blízkosti realizovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete 
musia byť zemné práce v mieste dotyku so sieťami realizované ručne.  

 
 

7. Po ukončení stavby žiadame, aby stavebník predložil správcovi projekt skutočného vyhotovenia 
a geodetické zameranie 1x papierovej forme a 1x v digitálnej formáte vo formáte dwg.  
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Železnice Slovenskej republiky, GR, odbor expertíz, Bratislava 
zo dňa 23.09.2021, pod značkou  34207/2021/O230-1 

Odbor expertíz 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. Požadujeme dodržať podmienky stanoviska ŽSR OR Žilina č. 01381/2021/ORŽA zo dňa 

24.08.2021. 
2. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej 

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

spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka. 
4. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 
 

Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, štátna správa ochrany ovzdušia 
zo dňa 17.09.2021, pod značkou  OU-TN-OSZP3-2021/027357-002 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa 
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení a zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva 
nasledovné stanovisko k predloženému projektu zmeny stavby pred dokončením „Logistický park 
Sihoť – Chocholná-Velčice“, Logistická hala S2 (SO 2-201): 
Z hľadiska ochrany ovzdušia upozorňujeme, že zmena stavby stredného zdroja znečisťovania 
ovzdušia podlieha súhlasu na povolenie zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v 
zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.  
K žiadosti o súhlas vypracovaný v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení 
žiadame: 

 Zosúladiť časti projektu: B.1 Súhrnná technická správa a 1.5 Vykurovanie (rozdielne hodnoty 
tepelných príkonov, rozdielne výšky komínov, chýbajú alebo sú nesprávne uvedené platné 
právne predpisy ochrany ovzdušia a pod....). 

 Doplniť popis pôvodne povoleného stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - Vykurovanie 
logistickej haly S2 s celkovým tepelným príkonom 8256,4 kW a popis zdroja po zmene 
technologických zariadení. 

 

Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, št. správa na úseku ochrany ovzdušia  
zo dňa 15.10.2021, pod značkou  OU-TN-OSZP3-2021/029673-002 

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 v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 26 ods. 1 zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení vydáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 
137/2010 Z. z. v platnom znení splnomocnenému žiadateľovi PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný 
Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín pre stavebníka SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusova 125, 093 01 
Vranov na Topľou na povolenie zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzduší: 
Vykurovanie logistickej haly S2 (zmena technologických zariadení v sekcií G a H) 
Predmetom súhlasu je zmena technologických zariadení vykurovania v logistickej hale hale S2, 
sekcia G a H.  
Správny orgán preskúmal žiadosť ako aj ostatné podkladové materiály a dospel k záveru, že po 
splnení podmienok, navrhované riešenie zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia spĺňa podmienky a 
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kritériá vyplývajúce z právnych predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné na povolenie 
zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. 
Tento súhlas je podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení 
záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, štátna vodná správa 
zo dňa 30.09.2021, pod značkou  OU-TN-OSZP3-2021/028147-002 

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 
podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona 
nasledovné 

v y j a d r e n i e 
 

k zmene stavby „Logistický park Sihoť - Chocholná - Velčice“ – Logistická hala S2 pred dokončením, 
pre spoločnosť PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, ktorá zastupuje 
stavebníka spoločnosť SIGNUM Ltd, spol. s r. o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou k zmene 
územného rozhodnutia. 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania 
nasledovných podmienok 
1. Stavebné objekty 
 SO 301 Prípojka a areálový rozvod vody 
 SO 302 Splašková kanalizácia 
 SO 303 Dažďová kanalizácia 
 SO 308 Prípojka NN 
 sú zmenou vodnej stavby, povolenej Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné 

prostredie, pod číslom OU-TN-OSZP3-2021/008059-013, zo dňa 15.06.2021. Na ich realizáciu je 
potrebné povolenie na zmenu vodnej stavby pred dokončením podľa § 26 vodného zákona, ktoré 
vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti 
stavebníka, projektovej dokumentácie vodnej stavby a územného rozhodnutia. Žiadosť musí 
obsahovať prílohy vyplývajúce zo stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Projektovú dokumentáciu musí 
vypracovať osoba s oprávnením na projektovanie vodných stavieb. 

2. Vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd prostredníctvom z novo navrhovaných 
3 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. 

3. 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. 
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Podľa § 73 ods. 17 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 
140b stavebného zákona a platí pre územné konanie. 
 

Slovenská správa ciest, Bratislava 
zo dňa 12.10.2021, pod značkou SSC/8694/2021/2320/34910 

K DSP stavebných objektov SO (101, 102, 2-201, 203, 301 -303, 306 – 310 , 312 a 313) a PS (601, 
603 a 604) stavby „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice“ vyjadrila naša organizácia súhlasné 
stanovisko listom č. SSC/7500/2019/2320/24580 zo dňa 01.07.2019. K DSP stavebných objektov 
SO 311 Úpravy cesty I/65  a SO 312 Komunikácie a spevnené plochy predmetnej stavby, ktorá o.i. 
rieši dopravné napojenie logistického parku na cestu I/61 vydala SSC súhlasné stanovisko listom č. 
SSC/6875/2018/2320/5418 zo dňa 22.2.2018. 
Navrhované zmeny stavby pred dokončením v zmysle predloženej PD sa dotýkajú haly S2 
a vnútroareálových objektov predmetnej stavby. Stavebné objekty v dotyku s cestou I. triedy sa 
nemenia. So zmenou stavby pred dokončením súhlasíme a žiadame naďalej rešpektovať uvedené 
súhlasné stanoviská našej organizácie v plnom rozsahu. 
 

Technická inšpekcia , a.s. Bratislava 
zo dňa 12.10.2021, pod číslom 4990/4/2021 

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto 
odborné stanovisko.   Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek 
bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť  
a odstrániť v procese výstavby. 
Pripomienky a upozornenia. 
SO 1-201 

 Vstupné dvere môžu byť zasklené až od výšky 400 mm, alebo musia byť zasklené nerozbitným 
sklom, riešte v zmysle bodu 1.6.2. prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z.z. (STA)  

 Podlahy pracovísk musia byt' nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1. k NV č. 
391/2006 Z.z. (STA)  

 Keramické podlahy (spoločné priestory, hygienické zariadenia) musia mať protišmykovú úpravu 
povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)  

 Schodisko - prvý a posledný, stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť 
od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130. (STA)  

 Schodisko širšie ako 1200 mm musí byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami, riešte v 
súlade  § 27 ods.8, výšky zábradlí alebo držadiel riešte v súlade s § 28 ods.4 vyhlášky č. 
532/2002 Z.z. (STA). 

 Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia na schodisku, je potrebné 
riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2OO2 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305.(chýba 
výkres zámočníckych výrobkov) (STA)  

 Priehľadné alebo priesvitné steny a priehľadné dvere sa musia primerane označiť, v úrovni očí 
zamestnanca, riešte v súlade s čl. 9.4. a čl. 11.2. NV č. 391/2006 Z.z. (STA)  

 Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú 
tieto miesta zamestnancom prístupne, je potrebné výrazne označiť od okolitej podlahy, riešte 
v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 NV a. 387/2006 Z.z. (STA)  

 Rebrík - v mieste dielneho výstupu z rebríku musí byť voľný, priechod najmenej 600 mm a rebrík 
musí presahovať nad úroveň strechy min 1100 mm so sklonom bočníc 15°, riešte v súlade čl. 48 
a čl. 49 STN 74 3282. (STA) 

 

SO 301, SO 302, SO 303 
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 V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá bola 
nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (STA) 
 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb 
a ich súčasti, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu 
ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia, plynové zariadenie Bf, Bg, Bh, Bi; 
Elektrické zariadenie - A/c" je potrebne posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 
Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení , Tlakov zariadenie 
-TNS sk. Ab1; Plynové zariadenie - Bg (PE); Etektricé6 zariadenie –A/c) ,,vykonať úradnú skúšku 
zmysle §  12 vyhlášky a.5O9/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2OO6 Z.z. v znení 
neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.. 
Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického 
zariadenia ,, Tlakové zariadenie - TNS sk. Ab1 , Bb1, Bf1 . zabezpečí realizačný projekt ( konštrukčnú 
dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z 
Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia kotolne vstavku G1 je 
potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
Pracovné prostriedky stroje a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona 
č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, 
ak  zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní 
kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich 
správne fungovanie. 
Pred uvedením strojových zariadení ,,Uvedených v technickej správe v časti  1.6 Vzduchotechnika, 
do prevádzky po ich do nainštalovaní na mieste používania je potrebne požiadať, oprávnenú 
právnickú osobu, Technickú inšpekciu a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 
písm. d) zákona č 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 
nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z. 
Technické zariadenie, Zdvíhacie zariadenie - Brány a vyrovnávacie plošiny, sú určeným výrobkom 
podľa nariadenia vlády SR č.436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pri uvedení na trh alebo 
do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu. 
 

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 
 

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 
posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré 
sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení 
(predkolaudačnú inšpekciu) 
 

Obec Chocholná-Velčice 
zo dňa 26.07.2021, pod značkou  SÚ Ch-V 117/2021-002     
 

Obec Chocholná-Velčice ako príslušný správny orgán pre katastrálne územie Chocholná-Velčice 
vydáva nasledovné stanovisko. Po nahliadnutí a preštudovaní predmetnej projektovej 
dokumentácie Obec Chocholná – Velčice  vydáva súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii 
pre zmenu stavby pred dokončením stavby „Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ – 
Logistická hala S2, v k.ú. Chocholná-Velčice. 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania neboli vznesené. 
 

Prílohy:  Zoznam dotknutých parciel. 
 



                          

SÚ ChV 132/2021-003/HuR                                                                                                                                                              17 
 

Pre ukončenie stavby ostatné podmienky stavebného povolenia č. SÚ Ch-V 100/2019-003/HuR zo 
dňa 23.09.2019 zostávajú nezmenené.  
 

Odôvodnenie 
 
Stavebný úrad preskúmal  žiadosť, o povolenie zmeny stavebného povolenia z hľadísk uvedených v 
§ 68 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením predmetnej zmeny stavby pred dokončením nie 
sú ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, ako aj záujmy chránených 
dotknutých orgánov štátnej správy.  
 

Bolo doložené  

 kópia stavebného povolenia 

 zmena projektovej dokumentácie 2x 

 doklad o zaplatení správneho poriadku 

 plnomocenstvo  

 zoznam dotknutých pozemkov  

 vyjadrenia dotknutých účastníkov štátnej správy a organizácií 
 

Správny poplatok v zmysle zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších 
predpisov v sume € 100 , slovom jedensto euro, zaplatený dňa 03.09.2021 na účet  Obce 
Chocholná- Velčice.                  

Poučenie 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Chocholná- Velčice. 
 
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 
 
Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov 
v zmysle správneho poriadku. 
 

 
 
 
 
      

 
Ing. Škriečka Ľubomír 

starosta obce 
Chocholná - Velčice 

             
Doručí sa 

 
Účastníci konania  

 
1. SIGNUM Ltd. spol. s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou 
2. PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín – v zastúpení 
3. PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín – Ing. Henrich Pavlík – hlavný inžinier 

projektu 
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Na vedomie 
 

4. Obec Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná – Velčice  
5. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, divízia civilného  letectva, 823 05 Bratislava 
6. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  
7. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
9. Letecké opravovne a.s., Legionárska 160, 911 01 Trenčín 
10. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
11. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia CDaPK, Nám. slobody 6, 810 05 

Bratislava 
12. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 
13. Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo Ha ZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 
14. Ministerstvo vnútra SR – prezídium PZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava 
15. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
16. Okresné riaditeľstvo PZ SR – ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 
17. Okresný úrad Trenčín, odbor CDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
18. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
19. Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín - EIA 
20. Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
21. Okresný úrad Trenčín, PLO, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
22. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 
24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
25. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
26. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 
27. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 
28. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
29. SVP, š.p. , OZ povodie Váhu, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany 
30. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 
31. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
32. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertíz, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
33. Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky,ul. Čsl. 

Brigády 46 038 61 Vrútky 
34. Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 

ul. 1. Mája, 010 01 Žilina 
35. Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. Mája 34, 010 01 Žilina 

 
 


