OBEC CHOCHOLNÁ - VELČICE
Obecný úrad, 913 04 Chocholná - Velčice
Špeciálny stavebný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
SÚ ChV 133/2021-003/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: SO 312 Komunikácie a spevnené plochy
o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie
Obecným úradom Chocholná - Velčice, dňa 19.08.2019, pod č.j. OcÚ CH-V 109/2019-003/HuR,
právoplatné dňa 03.10.2019, a rozhodla takto:

povoľuje
zmenu stavby pred jej dokončením
pre stavbu :

„Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ – Logistická hala S2
Stavebné objekty: SO 312 Komunikácie a spevnené plochy
Zmena stavby sa zrealizuje na pozemkoch katastrálneho územia Chocholná – Velčice, KN-C
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druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, orná pôda, trvalý trávny porast.
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Zmena stavby pred jej dokončením pozostáva :
SO 312 Komunikácie a spevnené plochy
Predmetom objektu je dopravná obsluha haly SO 2, ktorá bude vybudovaná v rámci ďalšej etapy
výstavby logistického parku Sihoť. V rámci zmeny stavby sa rozdelí výstavba haly SO 2 do dvoch
etáp. V rámci prevej etapy bude upravený rozsah riešenia vnútroareálových komunikácii,
spevnených plôch a parkovísk, ktoré sa zrealizujú len v okolí haly SO 2 budovanej počas prvej etapy
a ich prepojenie na vrátnicu. V rámci prvej etapy sa vybuduje aj prepojenie parku s obcou
Chocholná prostredníctvom existujúceho premostenia a napojenie poľnej cesty.
Navrhované komunikácie sú kategórie MO 8,0/30. Budované komunikácie budú na existujúcu
cestnú sieť napojené prostredníctvom križovatky s cestou I/61 a komunikácií vybudovaných v rámci
prevej etapy výstavby logistického parku. Pred vstupom do areálu sa vybuduje komunikácia, ktorá
bude slúžiť pre pripojenie na existujúce premostenie ponad cestu I/61 a železničnú trať Bratislava –
Žilina. Komunikácia bude umožňovať prepojenie s obcou Chocholná ako aj prístup na priľahlé
poľnohospodárske pozemky. Pozdĺž komunikácie sa vybuduje prepojenie areálu s chodníkom na
mostnom objekte čím sa výhľadovo zabezpečí prepojenie peších ťahov do obce, ak by sa
v budúcnosti dobudoval chodník po most aj zo strany od obce Chocholná. Šírka chodníka bude 2,0m
v skladbe 2x 0,75m + 0,5m bezpečnostný odstup. Povrch chodníka bude zo zámkovej dlažby.
V úseku od km 0,38 po mostný objekt bude osadené obojstranne zvodidlo. V tejto časti bude
vybudovaná oporn stenu ktorá je riešená v samostatnej dokumentácie a bude pokračovať aj pozdĺž
napojenia poľnej cesty na budovanú komunikáciu. Napojenie na poľnú cestu bude s asfaltovým
krytom po km 0,025 dvojpruhové a odtiaľ po koniec úseku napojenia bude povrch s asfaltovým
krytom jednopruhový. Od km 0,025 po km 0,115 bude pravý pruh spevnený štkodrvinou. Poľná
cesta bude kategórie P 4,5/30 s krytom so štrkodrviny. Celková dĺžka poľnej cesty bude 390m.
Hlavná časť vnútroareálových komunikácií bude obojsmerná so šírkou jazdných pruhov 3,0 m.
V rámci zmeny stavby sa obchádzková komunikácia pre požiarne vozidlá zo severovýchodnej strany
haly upravia na obojsmernú a taktiež sa zmení kryt zo štrkodrviny na betonový. Táto komunikácia
bude do času dobudovania ďalšej etapy výstavby bude súžiť na príjazd vozidiel k severozápadnej
strany haly. Dočasne sa zrealizuje aj obchádzková komunikácia z juhozápadnej strany. Komunikácie
a spevnené plochy v blízkosti hál (kde budú stáť vozidlá pri nakládke a vykládke) budú s betónovým
krytom. Parkoviská pre osobné automobily budú s dláždeným krytom. Obchádzková komunikácia
bude s krytom zo štrkodrviny.
Parkovanie a odstavovanie NA bude zabezpečené priamo v areáli logistického centra či už priamo
pri jednotlivých halách alebo na odstavnom parkovisku riešenom v prvej etape výstavby.
Vstup do areálu bude monitorovaný strážnou službou a kamerovým systémom čo zabezpečí
bezpečný vstup do parku bez problému hromadenia sa NA pri vstupe. V prípade zastavenia NA
bude pre vstup zabezpečený ďalší jazdný pruh pre vstup ďalších NA. V prípade potreby státia
nákladných vozidiel pred vstupom do areálu za účelom vybavenia dokumentov, alebo získania
informácií na vrátnici bude zrealizované parkovisko pre 11 kamiónov vybudované v rámci prvej
etapy. Pre zabezpečenie hygienických nárokov šoférov NA budú v hale zabezpečené hygienické
zariadenia. Pre osobné automobily budú parkovacie miesta sústredené v miestach, kde sú v hale
situované sociálno - administratívne časti. V rámci prvej etapy sa vybuduje 233 parkovacích miest
pre osobné automobily. V ďalšej etape sa dobuduje 242 parkovacích miest. Celkovo sa vybuduje
475 kolmých parkovacích miest pre skladovaciu halu SO 02.
BILANCIA STATICKEJ DOPRAVY
Predkladaná bilancia je spracovaná v zmysle STN 73 6110/Z2 na základe nižšie uvedených
vstupných údajov.
Vstupné údaje (predpokladané):
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1. Zariadenia výroby (1x skladovacia hala)
- počet zamestnancov
565
- počet návštevníkov
30
Základné ukazovatele výhľadového počtu parkovacích stojísk (v zmysle STN 736110/Z2):
1. Zariadenia výroby
- pre každých 4 zamestnancov pripadne 1 parkovacie miesto
- pre každých 7 návštevníkov pripadne 1 parkovacie miesto
MATERIÁLOVÁ SKLADBA
Komunikácie a spevnené plochy majú nasledovnú skladbu:
- CEMENTOBETÓNOVÝ KRYT
CB III
200 mm
- CEMENTOM STMELENÁ ZMES
CBGM C5/6 22
150 mm
- ŠTRKODRVINA
ŠD 31,5 Gc
170 mm
Edef2>120Mpa, Edef2/Edef1<2,2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- SPOLU
520 mm
- ZLEPŠENIE PODLOŽIA
Edef2>100Mpa, Edef2/Edef1<2,0

CEM III B 32,5; 7% - 50kg/m2

400 mm

Parkoviská pre osobné automobily majú nasledovnú skladbu:
- BETÓNOVÁ DLAŽBA
80 mm
- LOŽNÁ VRSTVA
DDK 0/8 (ALT. 0/4)
30 mm
- CEMENTOM STMELENÁ ZMES
CBGM C5/6 22
150 mm
- ŠTRKODRVINA
ŠD 31,5 (45) Gc
150 mm
Edef2>100Mpa, Edef2/Edef1<2,2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- SPOLU
410 mm
- ZLEPŠENIE PODLOŽIA
CEM III B 32,5; 7% - 50kg/m2
Edef2>100Mpa, Edef2/Edef1<2,0

400 mm

Poľná cesta a štrková komunikácia pre požiarne vozidlá má nasledovnú skladbu:
- ŠTRKODRVINA
31,5 Gc
150 mm
- ŠTRKODRVINA
45 Gc (Gp)
150 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- SPOLU
300 mm
Chodníky v areáli majú nasledovnú skladbu:
- BETÓNOVÁ DLAŽBA
60 mm
- LOŽNÁ VRSTVA
DDK 0/8 (ALT. 0/4)
40 mm
- ŠTRKODRVA
31,5 (45) Gc
250 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- SPOLU
350 mm
Okapový chodník má nasledovnú skladbu:
- RIEČNE VALÚNY
150 mm
- NETKANÁ TEXTÍLIA
––––––––––––––––––––––––––––––––- SPOLU
150 mm
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Na cementobetónovom kryte sa vytvoria dilatačné a kontrakčné škáry rezaním. Škáry sa vyplnia
trvalo elastickou zálievkou.
ODVODNENIE
Odvodnenie vozovky bude riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do vybudovaných uličných vpustí
zaústených do kanalizácie. Komunikácia zo severovýchodnej strany haly bude odvodnená do
terénu. Mreže vpustov sú navrhnuté ako liatinové, vyhovujúce skúšobnému zaťaženiu "E" 600
kN. Pozdĺžny sklon je min. 0,5 %.
Odvodnenie zemnej pláne bude riešené priečnym vyspádovaním v sklone min. 3% do drenáže
z flexibilných trubiek DN100 zaústenej do uličných vpustí.

DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Pred uskutočnením stavebných úprav a počas celej výstavby sa zrealizuje dočasné dopravné
značenie, ktoré bude potrebné vypracovať do času vydania rozkopávkového povolenia a to podľa
plánu organizácie výstavby a technologických postupov vybraného dodávateľa.
Trvalé dopravné značenie je vyznačené vo výkrese č.4. Vodorovné dopravné značenie sa bude spolu
so zvislým dopravným značením používať na usmernenie a organizáciu dopravy Zvislé dopravné
značky sa použijú v základnom prevedení a s reflexnou úpravou . Značky sa osadia v zmysle zásad
uvedených v STN 01 8020.
Na komunikáciách budú použité len dopravné značky a dopravné zariadenia uvedené alebo
vyobrazené vo vyhláške 9/2009 Z. z. a v zákone č.8/2009 pokiaľ nie je stanovené inak. Vyhotovenie
a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť. Vyhotovenie
dopravných značiek musí byť podľa STN 01 8020. Rozmery ZDZ určuje STN 01 8020 v kapitole 4 a v
normatívnej prílohe A a STN 01 8020/Z2. Budú použité základné rozmery značiek.
Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť účastníkmi cestnej premávky, pre ktorých sú
určené, viditeľné z dostatočnej vzdialenosti. Dopravné značky nemôžu byť zakrývané inými vecami
(reklamné zariadenia, stĺpy, vetvy stromov a pod.). Zvislé dopravné značky musia byť okrem
uvedeného zabezpečené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok alebo cestnej premávky
nedochádzalo k ich deformácií, pootočeniu, posunutiu, mechanickému kmitaniu a podobne. Zvislé
dopravné značky, dopravné zariadenia a ich nosné konštrukcie nesmú zasahovať do vymedzenej
časti dopravného priestoru stanoveného voľnou šírkou a voľnou výškou cesty. Najmenšia
vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, dopravného zariadenia, alebo ich
nosnej konštrukcie od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice, prípadne od vozovky je 0,50m,
najväčšia vzdialenosť je 2,0 m. Spodný okraj najnižšie umiestnených dopravných značiek (vrátane
dodatkových tabuliek) je v obci vo výške minimálne 2,0 m nad úrovňou vozovky a pri umiestnení na
chodníku nad úrovňou chodníka.
Zvislé dopravné značky sa pripevňujú spravidla na rúrky alebo stĺpiky, ktoré sa osadia do
betónových monolitických alebo prefabrikovaných pätiek. Najmenší pôdorysný rozmer pätiek je
200 mm x 200 mm a pri spodnom okraji 250 mm x 250 mm, pri priemernej hĺbke základu 700 mm
pod úrovňou terénu (chodníka). Betón pätiek musí vykázať pevnosť v tlaku 17,5 MPa. Nosič
dopravných značiek, bude z oceľovej rúrky priemeru 60 mm o hrúbke steny 2-3mm.
Pre vodorovné dopravné značenie sa použije farba biela. Nátery a ostatné nanesené hmoty určené
pre vodorovné dopravné značenie musia byť odolné proti pôsobeniu chemických rozmrazovacích
prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú spôsobiť zhoršenie kvality a trvanlivosť
značenia. Značenie nesmie rozrušovať kryt vozovky.
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II. Technické údaje stavby:
1. Technické údaje stavby sú zakreslené, uvedené v Projekte zmeny stavby pred dokončením
C. Dokumentácia stavebných objektov, SO 312 Komunikácie a spevnené plochy, 2.1 Inžinierske
objekty.
2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky v katastri Chocholná - Velčice, na ktorých bude stavba umiestnená, sú ostatná plocha,
trvalý trávnatý porast, zastavané plocha a nádvoria, orná pôda. Stavebník má k pozemkom
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-PLO2018/014453-004 a zo dňa 12.07.2018 pod č. OU-TN-PLO-2018/014454-004.
3. Projektovú dokumentáciu spracoval:

Hlavný inžinier projektu :
Dopravné riešenie :

PIO KERAMOPROJEKT a.s.,
Dolný Šianec 1013/1,
911 48 Trenčín,
Ing. Henrich Pavlík ,
Ing. Andrej Blaho,

4406*Z*1
6168 *I2

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 C. Dokumentácia stavebných objektov, SO 312
Komunikácie a spevnené plochy – Situácia stavby, por. č.v.1 a 2 , v mierke M 1:500, , ktoré sú
prílohou rozhodnutia o zmene stavby pred dokončení. 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. Zároveň stavebník oznámi stavebnému úradu
autorizovanú osobu, ktorá bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (stavbyvedúci) spolu
s kópiou osvedčenia o jeho spôsobilosti na uvedené stavebné práce.
8. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c stavebného zákona uskutoční
oprávnená osoba.
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.
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- 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 Sihoľ –
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
zá vä zn é st an ovisko
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.
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
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záväznéstanovisko
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 08.08.2021, 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. út. Chocholná-Velčice, stavebníkovi: SIGMUND Ltd, spol. s. r. o.,
Rázusovd 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 podmienky:
 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.
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 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
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).
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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
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.
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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.
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.
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Dopravný úrad, Bratislava
zo dňa 16.09.2021, pod značkou 17178/2021/ROP-002-P/39686
na základe dokumentácie a jej posúdenia súhlasí s vydaním rozhodnutia o zmene stavby pred
dokončením s podmienkami, ktoré žiada do neho zapracovať:
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 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).
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 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
50nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP
proti laserovému žiareniu).
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
vyjadrenie
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
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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.
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)
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 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:
 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.
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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 17.10.2021, pod značkou SÚ Ch-V 173/2021-002/HuR
Obec Chocholná-Velčice v zmysle § 120 odst. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.z. v znení
neskorších predpisov dáva
sú h l as
pre špeciálny stavebný úrad Chocholná-Velčice, na
vydanie povolenia zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Logistický park Sihoť – ChocholnáVelčice“ – Logistická hala S2, SO 312 komunikácie a spevnené plochy.
Súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. z. v znení neskorších predpisov sa
považuje za záväzné stanovisko podľa 140b zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:
Stavebný úrad preskúmal žiadosť, o povolenie zmeny stavebného povolenia z hľadísk uvedených v
§ 68 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením predmetnej zmeny stavebného povolenia 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 majiteľov 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
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Doručí sa:
Účastníci konania :
1.
2.
3.
4.
5.

SIGNUM Ltd. spol. s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín – v zastúpení
PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín – Ing. Henrich Pavlík – hl. projektant
PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín – Bc. Ing. Andrej Blaho – projektant
Obec Chocholná-Velčice – starostka obce, 913 04 Chocholná – Velčice

Na vedomie:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, divízia civilného letectva, 823 05 Bratislava
HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Letecké opravovne a.s., Legionárska 160, 911 01 Trenčín
Michlovský, spol. s r.o., Leštná 796/9, 921 01 Piešťany
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia CDaPK, Nám. slobody 6, 810 05
Bratislava
Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo Ha ZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
Ministerstvo vnútra SR – prezídium PZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Okresné riaditeľstvo PZ SR – ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
Okresný úrad Trenčín, odbor CDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín - EIA
Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Okresný úrad Trenčín, PLO, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 811 04 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SVP, š.p. , OZ povodie Váhu, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany
Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Železnice SR Bratislava, GR, odbor expertíz, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. Čsl.
Brigády 46 038 61 Vrútky
Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky,
ul. 1. Mája, 010 01 Žilina
Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. Mája 34, 010 01 Žilina
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