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 OBEC Chocholná - Velčice 

Obecný úrad, 913 04 Chocholná - Velčice 
 

SÚ Ch-V 197/2021-006/HuR                                                                                                  dňa 14.02.2022 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

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  v stavebnom konaní žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
organizáciami, obcou a so známymi účastníkmi konania.  

Obec Chocholná-Velčice ako príslušný stavebný úrad preskúmal žiadosť podľa § 62 a v zmysle § 66 
stavebného zákona a zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a 
rozhodol takto:  

Stavebníkovi:  
SIHOTPARK, s.r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 53479939,  
v zastúpení: 
PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 36 308 862, 
 

p o v o ľ u j e 
 

uskutočnenie stavby :  

„Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice“ 

Strojárska výroba v hale S2 – PS 606 Strojárska výroba 
 

umiestnenej na novovzniknutých pozemkoch KN-C parc.č. 1961/405 a 1961/406, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Chocholná-Velčice. Pozemky boli zamerané 
geometrickým plánom, ktorý vyhotovila Ing. Jarmila Martišová, Geodetická súkromná kancelária 
IČO: 17905095 dňa 22.11.2021. GP úradne overil Okresný úrad trenčín, katastrálny odbor, Ing. 
Dana Studená, dňa 15.12.2021, číslo 1705/21. 
      
I. Popis stavby (stavba obsahuje): 
 
Navrhovaná stavba – prevádzkový súbor PS 606 Strojárska výroba je rozdelený na tri časti.  

 Výrobné zariadenia 

 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu 
 

Výrobné zariadenia 

 
Hlavnými výrobnými programami sú: delenie materiálu (pílenie, odihlovanie, brúsenie), ohýbanie 
dielov,  vyrezávanie tvaru, lisovanie dielov, , trieskové obrábanie (frézovanie, vŕtanie), odporové 
bodové zváranie, ručné a robotické zváranie v ochrannej atmosfére, letovanie a montáž. 
Medzi pridružené činnosti patria: kontrola, logistika 
 

https://www.lkwkomponenten.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=495&lang=sk
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Predpokladaná ročná produkcia: 
- Trubky    1 600 000 ks/rok 
- Odliatky zo železa         360 000 ks/rok 

 
POPIS TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV: 
 

PM 01 – Príjem materiálu 
Dodávka, prebratie a kontrola vstupného materiálu bude prebiehať v priestoroch príjmu materiálu. 
Bude sa jednať hlavne o profilový materiál, ako napríklad trubky, štvorhranný materiál a rôzne 
profily, ako C-profil, U-profil, alebo T-profil. 
 

SM 02 – Skladovanie materiálu 
Skontrolovaný materiál bude následne zaskladnený do automatizovaného skladu na profilové 
materiál, tkzv „Kasto“ sklad. Po vytvorení výrobnej objednávky smeruje materiál do výrobného 
procesu. 
Samostatné priestory budú vyhradené pre skladovanie: 
SM 02/1 – skladovanie v Kasto sklade – trubky a tyčový materiál dĺžky 6 m 
SM 02/2 – skladovanie trubiek s presnými rozmermi od dodávateľa 
SM 02/3 – skladovanie odliatkov pre trieskové obrábanie 
SM 02/4 – skladovanie odliatkov pre trieskové obrábanie 
SM 02/5 – skladovanie prázdnych obalov 
 

VY 03 – Ľahká strojárenská výroba 
V prípade, že sa jedná o presne krátený materiál ide priamo na ohýbanie, v prípade, že nie, je nutné 
materiál z pôvodných dĺžok napíliť na presne stanovený rozmer. Pri procese pílenia sa používa 
rezná emulzia na mazanie a chladenie (hydrol) a pri procese ohýbania sa pridáva tvárniaci olej v 
minimálnych množstvách pre lepšiu kĺzavosť materiálu pri ohýbaní. V závislosti od produktu sú 
ďalšie výrobné kroky buď trieskové obrábanie (vŕtanie, frézovanie), alebo tvárnenie (úprava koncov 
trubiek), alebo letovanie, zváranie. 
V prípade, že pokračuje na frézovanie, vŕtanie, jedná sa o vytvorenie rôznych druhov otvorov, či už 
okrúhlych, oválnych, alebo polkruhových. Pri tomto procese sa používa tak isto, ako pri pílení rezná 
emulzia. Pri procese frézovania sa používa odsávanie na kvapalné aerosóly. 
V prípade, že polotovar pokračuje na opracovanie tvárnením, používa sa jemné primazávanie pre 
lepšiu kĺzavosť nástroja a tvárnosť materiálu. Týmto spôsobom sa pripravujú konce trubiek na 
rôzne osadenia hadíc, alebo iné typy zapojenia  
V prípade, že ich ďalší proces je letovanie, používa sa mosadzná, alebo strieborná pájka a v 
minimálnom množstve sa používa tavidlo pre zabezpečenie kvalitného procesu. Pri zváraní sa 
používa zvárací drôt a emulzia zabraňujúca priľnavosti po rozstreku pri zváraní. Pri týchto 
procesoch sa používajú pridružené procesy, ako brúsenie, alebo leštenie. 
Hotové výrobky sa kontrolujú a následne sú pripravené na expedíciu poprípade na externé 
povlakovanie, ako je pozinkovanie (Galvanika TN), lakovanie (Leadec BN) a iné. 
 

Samostatné priestory budú vyhradené pre výrobné procesy: 
VY 03/1 – delenie materiálu (trubiek, profilového materiálu), odihlovanie (zaoblenie hrán, 
odstraňovanie ostrých hrán na vnútorných i vonkajších obrysoch trubiek), pranie materiálu 
(čistenie trubiek od mechanických nečistôt ako aj odmastenie), ohýbanie trubiek, vŕtanie 
Technológia prania a čistenia rozpracovaných súčiastok sa bude vykonávať v priemyselnej 
komorovej umývačke. Používaná bude umývacia kvapalina na báze alkalických roztokov, ktorá 
bude obiehať v uzavretom okruhu. S používaním prchavých organických rozpúšťadiel pri čistení sa 
už neuvažuje.  Umývacia kvapalina na báze alkalických roztokov bude obiehať v uzavretom okruhu. 
Pripravené polotovary budú uložené do umývačky a čistiaci proces prebehne automaticky. Čistenie 



SÚ Ch-V 197/2021-006/HuR - 3 

 

sa bude vykonávať prostredníctvom postrekových rámov prúdom čistiaceho roztoku, pričom vysoký 
tlak kvapaliny zaistí vysokú účinnosť odmasťovania. 
V pravidelných intervaloch bude použitá kvapalina vypustená, skladovaná v sklade NO a následne 
odovzdaná na zneškodnenie v zmysle zákona o odpadoch, a do okruhov umývacieho zariadenia 
bude doplnený nový umývací roztok. 

 

VY 03/2 – ohýbanie trubiek 
VY 03/3 – ohýbanie trubiek a tvarovanie koncov trubiek 
VY 03/4 – ohýbanie trubiek a montáž 
VY 03/5 – ohýbanie trubiek 
VY 03/6 – trieskové obrábanie (brúsenie, frézovanie) 
VY 03/7 – trieskové obrábanie (frézovanie) 
VY 03/8 – trieskové obrábanie (frézovanie) 
VY 03/9 – trieskové obrábanie (frézovanie) 
VY 03/10 – trieskové obrábanie (frézovanie) 
VY 03/11 – kontrola kvality, kontrolný 3D kamerový systém 
VY 03/12 – letovacie centrum – ručné 
VY 03/13 – letovacie centrum – automatizované 
VY 03/14 – priestor pre sústredenie rozrobených výrobkov, pripravených ku konečnej úprave a    
        montáži 
VY 03/15 – sklad zachytených výrobkov, ktoré sa budú ďalej posudzovať, či sú vhodné na ďalšie 
        využitie alebo pôjdu do šrotu 
VY 03/16 - konečná montáž pozostáva z osadení rôznych druhov tesnení, kovaní, objímok,     
        uzatvorení a ochránení otvorov pre dopravu na konečných zostavách. 
 

Podpora pre výrobu: 
VY U/1 – údržba a opravy strojov a zariadení 
VY U/2 – sklad chemických látok pre údržba a opravy strojov a zariadení (certifik. sklad DENIOS) 

 

V sklade chemických látok budú skladované chemické látky a ropné produkty podľa nasledujúceho 
zoznamu. V zozname sú uvedené predpokladané skladované množstvá jednotlivých vstupov. 
Predpokladá sa, že jednotlivé vstupy budú skladované v pôvodných obchodných baleniach. 

- oleje        sudy     600 kg 
- mazivá     25 l nádoby    100 kg 
- separačné kvapaliny    10 l nádoby    100 kg 
- rezné emulzie    sudy     200 kg 
- chladiace a nemrznúce kvapaliny   25 l bandasky    100 kg 
- čistiace spreje    400 ml – 1000 ml balenia   50 kg 
- iné prípravky (saponáty a pod.)  400 ml – 1000 ml balenia   20 kg 

 

Sklad chemických látok bude uzatvorený certifikovaný sklad na nebezpečné látky rozmerov 9 200 x 
2950 mm s dvojitou podlahou, ktorý bude umiestnený na vyhradenom mieste vo výrobnej hale. 
Vzhľadom na predpokladané množstvá znečisťujúcich látok používaných vo výrobnom procese, 
ktoré presiahnu 1 t resp. 1 m3 za rok, bude vypracovaný havarijný plán v zmysle vodného zákona. 
 

VY U/3 – údržba a opravy haly (správa budov) 
VY U/4 – sklad pre údržbu a opravy haly 
 

Pre možnosť rozšírenia výrobných činností sú vyhradené rezervné priestory: 
VY R/1 
VY R/2 
VY R/3 
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MO 04 – Konečná montáž a skladovanie výrobkov 
Konečná montáž pozostáva z osadení rôznych druhov tesnení, kovaní, objímok, uzatvorení 
a ochránení otvorov pre dopravu na konečných zostavách. Výrobky sú podľa veľkosti skladované na 
paletách voľne stojacích alebo na paletách v regálovom systéme. 
MO 04/1 – montáž výrobkov 
SV 04/1 – sklad výrobkov 
SV 04/2 – sklad výrobkov 
SV 04/3 – sklad výrobkov 
 

SZ 05 – Skladovanie vzoriek a prípravkov 
Pre porovnanie odsúhlasenej kvality výrobku zákazníkom, má každý výrobok uskladnenú vzorku na 
porovnanie kvality. 
V sklade tiež budú skladované v samostatnom priestore výrobné prípravky pre rôzne druhy strojov 
a zariadení. 
 

OH 06 – Odpadové hospodárstvo 
Sústava zberných nádob so separovaným odpadom určeným na zneškodnenie. 
 

EX 07 – Expedícia hotových výrobkov 
Hotové výrobky sú bezodkladne expedované do centrálnych skladov zákazníkov. V priestoroch 
expedície ja situovaná aj nabíjacia stanica pre elektrické vysokozdvižné vozíky. 
Všetky potrebné materiály budú do prevádzky haly privážané nákladnými autami. Taktiež odvoz 
expedovaných výrobkov bude nákladnými autami. 
Vnútorná manipulácia je prevádzaná elektrickými a ručnými vysokozdvižnými a nízkozdvižnými 
vozíkmi o rôznej nosnosti. 
 

Pre potreby činností potrebných pre výrobu sú potrebné nasledovné energie: 
 

Elektrická energia 
Celkový inštalovaný výkon:  2500  kW 
Maximálny súčasný príkon podľa výkonovej bilancie je  Pp =  1500  kW 
Predpokladaná ročná spotreba el. energie je  A =  2201  MWh 

 

Stlačený vzduch 
Celkový prietok max. 1400  m3/hod 
Pretlak v potrubnom rozvode  1  MPa 

 

Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

V projekte stavby  je riešené pripojenie  kompresorov Atlas Copco, káblové rozvody, káblové trasy 
a rozvádzač RK 
 
V tejto časti projektu je použitá rozvodná sústava     
    3 N + PE , str. 50 Hz, 400V        TN – S ( vývody )  
    1 N + PE , str. 50 Hz, 230V        TN – S ( vývody + ovládacie okruhy ) 
Rozvody  NN:               Pi  = 160 kVA 
                                            Pp = 144 kVA 
            Súčasnosť  = 0,9 
 

Prostredia, v ktorých sú uložené  kompresory a jednotlivé trasy rozvodov nemá negatívny vplyv na 
inštalované zariadenie.   
Technologické odbery napájané riešenými odbermi podľa normy STN 341610 patria do III. stupňa 
dôležitosti dodávky elektrickej energie.  
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Zariadenie  kompresorovej stanice 
Kompresor č.1, č.2  typ GA75VSD-FFUD240+. Kompresory sú pripojené káblom CYKY–J 4x70 
z rozvádzača RK. 
Riadenie chodu kompresorov zabezpečuje automatická regulácia prostredníctvom ES6. 
Automatické odvádzače kondenzátu EWD sú  pripojené prostredníctvom zásuvky. 
Prívod vzduchu   
Prívod čerstvého vzduchu je zabezpečený cez nasávacie regulačné klapky. Klapky sú osadené  
do steny objektu. Otváranie klapiek je zabezpečené pomocou servopohonov Y1aY2, 
a je závislé od prevádzky kompresorov.  
Vetranie kompresorovej stanice 
V kompresorovni je osadený  ventilátor M. Keď teplota v kompresorovej stanici vystúpi nad 250C,  
zapne sa ventilátor M. Pri poklese teploty pod 250C sa ventilátor M vypne. 
Rozvody  
Rozvody v kompresorovej stanici sú riešené káblami CYKY a JYTY uloženými v  žľaboch  
RKSM 610 a v trubkách VRM25. Dimenzovanie káblov je zrejmé z výkresov. 
Meranie množstva vzduchu 
Je riešené snímačom VA500-jeho napájanie je z RK.  
Rozvádzač RK  
V kompresorovni je skriňový rozvádzač RK. Výzbroj rozvádzača je zrejmá  z výkresu. 
Prívod nn pre kompresorovú stanicu. 
Nie je predmetom tohto projektu. 
Vykurovanie kompresorovej stanice 
Vykurovanie kompresorovej stanice  nie je predmetom tohto projektu. 
Osvetlenie 
Nie je predmetom tohto projektu. 
 
Elektroinštaláciu môže realizovať firma, resp. pracovníci s príslušným oprávnením v zmysle 
vyhlášky MPSVaR SR  č. 508/2009 z. z. Po montáži elektroinštalácie vykonať na zariadení odbornú 
prehliadku o ktorej sa vyhotoví písomná správa. Pred uvedením zariadenia do prevádzky 
vypracovať miestne prevádzkové predpisy. 
Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý odpovedá platným elektrotechnickým 
normám. Hlavné vypínače v rozvádzačoch musia byť označené bezpečnostnými tabuľkami v zmysle 
STN 38 1981. Elektrické zariadenia môžu obsluhovať len pracovníci, ktorí majú požadovanú 
kvalifikáciu pre príslušné zariadenie (minimálne poučený pracovník - par. 20 vyhl. MPSVaR SR č. 
508/2009 z.z.) a musia byť preukázateľne poučení v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu 
zariadenia a zacvičení v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. 
Poruchy elektrického zariadenia odstraňuje obsluha, ak nemá potrebnú kvalifikáciu, musí o stave 
zariadenia upovedomiť pracovníkov údržby alebo iné zodpovedné orgány. 
Údržbárske práce na vlastnom zariadení môže vykonávať len osoba s oprávnením na samostatnú 
činnosť podľa par. 22 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 z.z., pričom musí spĺňať požiadavky na 
vzdelanie a prax stanovenú vyhláškou, príloha č.11. Samostatný elektrotechnik môže vykonávať 
samostatne činnosť na vyhradených el. zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok 
stanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti 
technických zariadení a bezpečnostnotechnickými požiadavkami. 
Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie nesmú pracovať na nekrytých živých častiach elektrického 
zariadenia, ani sa ich dotýkať priamo alebo akýmkoľvek predmetom. 
Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu samé obsluhovať elektrické zariadenia malého a 
nízkeho napätia, ktoré sú prevedené tak, že pri obsluhe nemôžu prísť do styku s nekrytými živými 
časťami elektrického zariadenia pod napätím. Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu 
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vykonávať udržovacie práce (čistenie, mazanie bežné prehliadky bez rozobratia pomocou nástrojov 
a pod.), ale vždy iba pri vypnutom stave elektrického zariadenia. 
Pri obsluhe elektrického zariadenia musí obsluhujúci dodržiavať príslušné návody a inštrukcie a 
miestne prevádzkové predpisy k jeho používaniu, ako aj dbať na to, aby zariadenie nebolo 
nadmerne preťažované alebo inak poškodzované. V prípade zistenia závady na zariadení (napr. 
poškodenie izolácie, zápach po spálení, dym, neobvykle hlučný alebo nárazový chod elektrického 
zariadenia, silné brunenie, trhavý rozbeh, nadmerné oteplenie niektorej časti elektrického 
zariadenia, iskrenie), musí sa elektrické zariadenie ihneď vypnúť a závada ohlásiť údržbarovi 
elektrického zariadenia alebo nadriadenému pracovníkovi. 
Poškodené elektrické zariadenia sa nesmú používať. 
 

Výroba a rozvod stlačeného vzduchu 

Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu, budú zabezpečovať výrobu a dodávku 
stlačeného vzduchu k strojom a zariadeniam strojárenskej výroby. Kompresorová stanica bude 
vyrábať stlačený vzduch pre technologické zariadenia umiestnené v SO 2-201 Logistická hala S2. 
Bude umiestnená v samostatnej miestnosti kompresorovne č.m. G3.1.11 Kompresor, vo vstavku. 
Rozvod stlačeného vzduchu bude vedený pod strechou haly k miestam s výrobnými strojmi.  

Inštalované zariadenia kompresorovej stanice zabezpečia : 
- plnú kapacitu odberu stlačeného vzduchu, 
- zálohovanie výroby stlačeného vzduchu, 
- vysokú spoľahlivosti dodávky stlačeného vzduchu, 
- vysokú efektívnosť výroby stlačeného vzduchu, 
- využitie otepleného vzduchu pre dohrievanie priestoru výrobnej haly.  

Zariadenia prevádzkového súboru zabezpečujú výrobu, úpravu a akumuláciu stlačeného vzduchu 
dodávaného do potrubného rozvodu vo výrobnej hale. Stlačený vzduch sa v riešenej prevádzke na 
napojenie : 

- pneumatických pohonov a prvkov výrobných strojov a zariadení 
- pohon ručného náradia 
- ofuky pri mechanickom čistení 

Dodávaný je stlačený vzduch v štandardnej kvalite . 
Vybavenie kompresorovej stanice bude pozostávať zo stabilných skrutkových kompresorov 
s integrovaným kondenzačným sušičom vzduchu . 
Na výstupe každého kompresora bude umiestnený filter UD240+. Zberné potrubné prepojenie 
kompresorov bude na výstupe napojené na vzdušník LV3011 s objemom 3,0 m3. Vzdušník bude 
vybavený odvádzačom kondenzátu EW D330. 
Potrubný systém prepojenia kompresorov, zariadení na úpravu a akumuláciu stlačeného vzduchu 
a napojenia na potrubný rozvod vo výrobnej hale bude vyhotovený z obojstranne pozinkovaných 
rúrok montovaných rozmeru DN80. 
Kondenzát odlúčený pri výrobe stlačeného vzduchu bude vedený do nového odlučovača olej/voda 
OSC 300, kde budú separovné nečistoty zhromažďované v nádobe odlučovača. Prečistená voda 
bude odvádzaná do splaškovej kanalizácie. 
Kompresory sú vybavené vzduchotechnickými zariadeniami, ktoré zabezpečujú prívod vzduchu 
z priestoru motážnej haly. Prívod vzduchu je cez regulačné klapky umiestnené v dvojkrídlovej 
exteriérovej bráne. Odvod otepleného vzduchu od kompresorov do vonkajšieho prostredia je cez 
vzduchotechnické potrubie vybavené regulačnou klapkou rozmeru 900x900 mm. V zimnom období 
je možnosť prihrievania priestoru kompresorovne cez regulačnú klapku rozmeru 500x500 mm na 
VZT-potrubí umožňujúcu čiastočnú cirkuláciu otepleného vzduchu. 
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VZT-potrubia budú tepelne izolované, čo zníži nadmerný prestup tepla v letnom období a prieniku 
chladu pri odstavení výroby v zimnom období.  
 
Popis zariadení: 
 
Kompresorová stanica 
Pre výrobu stlačeného vzduchu sú použité stabilné skrutkové kompresory a zariadenia na úpravu 
stlačeného vzduchu umiestnené v priestore kompresorovne. Na výstupe kompresorov sú 
nainštalované filtre. Na odvod kondenzátu s odlučovačom olej/voda s vyššou účinnosťou.  
 

Technické parametre inštalovaných zariadení : 
 

Kompresory 
KOMPRESOR GA 75 VSD+ FF 
- prevedenie    stacionárny vzduchom chladený jednostupňový skrutkový kompresor  
                        s frekvenčnou reguláciou, so vstrekom oleja, integrovaným kondenzačným sušičom 
- počet             2 kusy 
- výrobca         ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. B – 2810 Wilrijk, Belgisko  
- typ         GA 75 VSD+ FF 
- výkon    (pri 0,95 MPa)     26,8 – 197,7 dm3/s     96,5  - 711,2 m3/hod      
- prevádzkový / max. pretlak      0,85 / 12,5 MPa 
. min. pretlak                    0,4 MPa 
- elektrický výkon elektromotora           75,0  kW 
- napäťová sústava        3x400  V 
- prúd          200 A 
- rosný bod           +3 °C 
- chladivo         R410A  
- množstvo chladiaceho vzduchu  4,5  m3/s                     16 200 m3/hod 
- rozmer pripojovacieho potrubia                 DN50  (G 2“) 
- hladina hluku         70 dB(A) 
- max. teplota okolia        46 °C 
- min. teplota okolia          1 °C 
- rozmery              1656x1100x1968 mm 
- hmotnosť                   1100 kg 
 

Kompresory pracujú v automatickom režime. Sú vybavené vlastným systémom merania poklesu 
tlaku a systémom merania a regulácie. Ovládací panel s farebným displejom riadi elektronický 
regulátor Elektronikon Touch. 
Kompresory sú uložené na podlahe kompresorovne bez potreby stavebných úprav. 
Kondenzát zo stlačeného vzduchu bude odvádzaný plastovým potrubím do odlučovača olej/voda. 
 

Ďalšie vybavenie kompresorovej stanice bude pozostávať : 
 

Vzdušník 
Vzdušník (jestvujúci) je určený na akumulovanie stlačeného vzduchu, vyrovnávanie nepravidelných 
odberov a vykrývanie špičkových odberov. Tlaková nádoba je vyhotovená ako zvarenec z valcového 
plášťa zakrúženého z oceľového plechu uzatvoreného klenutými dnami. Základné technické údaje : 
- prevedenie        stojatá tlaková nádoba 
- vyhotovenie             zvarenec, obojstranne žiarovo pozinkovaný 
- typ            LV 3011 
- výrobca        Lohenner GmbH&Co. KG 
- pracovné médium        stlačený vzduch 
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- počet kusov          1 kus 
- objem          3,0 m3 
- pretlak minimálny / maximálny                            0,0 / 1,1 MPa 
- prevádzková teplota média min./max          -10 / +50 °C 
- rozmer pripojovacích prírub (PN16 podľa STN 13 1231)   4x DN80   (3“) 
- počet stojok          3 
- rozmery priemer / výška                Ø1150 / 3440 mm 
- hmotnosť  (PN10 čistá, bez vybavenia)                   585 kg 
- vybavenie        poistný ventil 
        tlakomer 

výrobný štítok 
        odkaľovací ventil DN15 (1/2“) 
        čistiaci/kontrolný otvor 100x150 
Vzdušník bude uložený na podlahe na troch stojkách ukotvených do podlahy prostredníctvom 
hmoždiniek a skrutiek. 
 

Filtre 
V potrubnom rozvode na výstupe z každého kompresora budú inštalované filtre, ktoré budú 
zabezpečovať filtráciu pre odlučovanie pevných častíc, kvapalín a olejových aerosolov. Filtre majú 
vlastný automatický odvádzač kondenzátu s indikátorom tlakovej diferencie. Odlúčený kondenzát 
s obsahom olejových látok bude vedený do odlučovača olej/voda. 
Základné technické parametre filtrov pre kompresory GA75 VSD+ FF : 
- filter  typ         UD240+ 
- výrobca                                                                                                  ATLAS COPCO 
- počet kusov (nový)           2      ks 
- nominálna kapacita        240 l/s 
- tlaková strata                  0,005 – 0,02  bar 
- max. olejového aerosolu              0,0009  mg/m3                       
- max. vstupný tlak        1,6 MPa 
- min./max. vstupná teplota       1 / 66 Č 
- pripojovacie rozmery vstup/výstup      DN65 (G 2,5“) 
- hmotnosť         4,6 kg 
Filtre UD220+ budú umiestnené v potrubnej vetve za kompresorom. 
Kondenzát zachytený vo filtroch je odvádzaný prostredníctvom plastového potrubného rozvodu do 
odlučovača olej/voda. 
 

Automatický odvádzač kondenzátu                                                                                      
Odvádzač kondenzátu zabezpečuje odvod kondenzátu zo vzdušníka. Je umiestnený v spodnej časti 
tlakovej nádoby. 
Základné technické parametre : 
- typ          EWD330 
- výrobca                                                                                                       ATLAS COPCO  
- počet kusov            1        ks 
- pre max. výkon kompresora                  220  dm3/s 
- max. tlak                                                                  1,6 MPa                               
- el. prípojka                                                              230      V        
- pripojovacie rozmery vstup/výstup     2x 1/2“ / 1/2“ 
- rozmery        212x93x162 mm 
- celková hmotnosť        2,6 kg                
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Odlučovač olej/voda 
V zariadení odlučovača olej/voda bude kondenzát zbavený zbytkov oleja a ostatných nečistôt 
(mechanické). Separovaný olej bude zhromažďovaný v samostatnej nádobe odlučovača. Kal je 
likvidovaný ako nebezpečný odpad. 
Odlučovač pozostáva z dvoch častí – nádob. V prvej je zachytávaný olej splývajúci na hladine. 
Druhá nádoba je naplnená aktívnym uhlím a prečisťuje celý objem pretekajúceho kondenzátu. 
Základné technické parametre : 
- výrobca          ATLAS COPCO 
- typ odlučovača olej/voda  dvojstupňová jednotka  OSC 300 
- kapacita odlučovača pri inštalovanom sušiči vzduchu                 300 dm3/s 
- max. obsah zbytkov oleja v kondenzáte     < 10 mg/dm3 
- max. prietok kondenzátu       14,2 dm3/h 
- rozmery                       583x446x721 mm 
- hmotnosť prázdny/s prevádzkovou náplňou                28,3  kg 
- pripojovacie rozmery :  vstup kondenzátu               2x DN20   (3/4“) 
        výstup vody     1x DN20   (3/4“) 
 

Odvod prečisteného kondenzátu je do podlahovej vpuste v priestore kotolne. Kondenzát obsahuje 
viac ako 10 mg/m3 olejových nečistôt.  
 

Rozvod stlačeného vzduchu 
Rozvod stlačeného vzduchu zabezpečuje dodávku stlačeného vzduchu k výrobným strojom 
a zariadeniam. 
Základné údaje : 
- celkový prietok max.                                      1422,4 m3/hod 
- pretlak v potrubnom rozvode                                                                              1,0 MPa 
Potrubný rozvod stlačeného vzduchu (PRSV) bude vyhotovený z obojstranne pozinkovaných rúrok. 
Potrubný rozvod bude montovaný. 
Rozmery rúrok  DN15, DN25, DN50, DN80. 
Hlavná zberná vetva potrubného rozvodu rozmeru DN80 (3“) prepája zariadenia kompresorovej 
stanice – kompresory, vzdušník s potrubím vedeným do priestoru výrobnej haly. V kompresorovej 
stanici sú potrubným rozvodom DN80 (3“) prepojené : 

- kompresory GA75 VSD+ FF (2 ks), rozmer napojenia DN50 
- odbočka rozmeru DN50 pre napojenie tretieho kompresora v prípade rozšírenia  
- vzdušník LV 3011, napojenie cez príruby DN80 
- potrubný rozvod do výrobnej haly, rozmer potrubia DN80. 

PRSV bude vedený pozdĺž obvodovej steny pod VZT - potrubiami. K stavebným konštrukciám bude 
uchytený pomocou konzol, závesov a strmeňov. 
V priestore kompresorovej stanice bude zriadený rozvod kondenzátu. Rozvod bude prepájať 
zariadenia so vznikom kondenzátu – kompresory, vzdušník a filtre. Rozvod bude prevedený 
z plastových potrubí rozmeru Ø 15 a Ø 20 mm pre napojenie zariadení na odlučovač olej/voda OSC 
300. Dopravu kondenzátu zo vzdušníka zabezpečuje odvádzač kondenzátu EWD330. 
V priestore výrobnej haly bude potrubný rozvod vedený pod strešnou konštrukciou, Bude mierne 
vyspádovaný v sklone 0,5%. Spádovanie potrubia bude smerom k odkaľovacím zvodom rozmeru 
DN15 ukončených guľovým ventilom 1,2 m nad podlahou. 
Odbočky, zvody pre napojenie strojov a zariadení budú vedené z hlavného potrubia vodorovne. 
Zvod bude ukončený 1,5 m nad podlahou guľovým ventilom rozmeru DN25. 
Montáž potrubia vykonávala firma, ktorá má oprávnenie k uvedeným činnostiam a zaškolenia a 
preskúšania pracovníkov o požiadavkách bezpečnosti práce. 
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VZT-zariadenia prívodu a odvodu vzduchu, vetranie kompresorovne 
Súčasťou dodávky kompresorov sú vzduchotechnické zariadenia zabezpečujúce : 

- prívod vzduchu potrebný pre chod kompresorov, 
- odvod otepleného vzduchu, 

Prívod vzduchu tepelne neupraveného do priestoru kompresorovne je riešený z priestoru výrobnej 
haly. Prívod vzduchu je riešený pre 2 kompresory. Vzduch z vonkajšieho prostredia vstupuje do 
miestnosti kompresorovne cez 2 regulačné klapky s automatickým ovládaním. Regulačné klapky 
rozmeru 700x1200 mm sú umiestnené na krídlach exteriérových dverí. Kompresory nasávajú 
vzduch z miestnosti.  
Odvod otepleného vzduchu od kompresorov je odvádzaný vzduchotechnickým potrubím v letnom 
období do vonkajšieho prostredia. V zimnom období je oteplený vzduch čiastočne cirkulovaný 
v priestore kompresorovne. 
VZT-zariadenia odvodu otepleného vzduchu od kompresora sú v skladbe : 

- tlmiaca vložka rozmerov 800x100 mm pružne oddeľuje kapotáž kompresora od VZT-
potrubia. 

- regulačná klapka s ručným ovládaním v počte 1 ks pre každý kompresor rozmeru 900x900 
mm. Klapky umožňujú zabránenie vstupu chladného vzduchu v zimnom období a rozdelenie 
prúdenia otepleného vzduchu v zimnom období pre čiastočné prihrievanie priestoru 
kompresorovne. 

- regulačná klapka s ručným ovládaním v počte 1 ks pre každý kompresor rozmeru 500x500 
mm. Klapky umožňujú rozdelenie prúdenia otepleného vzduchu v zimnom období pre 
čiastočné prihrievanie priestoru kompresorovne. 

- výduchy v obvodovej stene rozmerov 900x900 mm chránené protidažďovou žalúziou v počte 
2 ks. 

- VZT-potrubie zabezpečuje vedenie otepleného vzduchu. Potrubie bude tepelne zaizolované 
aby sa zabránilo otepľovaniu priestoru kompresorovne v letnom období a podchladeniu 
v zimnom období v čase odstavenia prevádzky. 

- stenový ventilátor rozmeru D500 mm so SPIRO potrubím pre centrálne vetranie priestoru 
kompresorovne. Chod ventilátora je ovládaný automaticky cez snímač teploty nastavený na 
teplotu +35 °C. 
 

Po vyhotovení rozvodu stlačeného vzduchu je potrebné vykonať individuálne a tlakové skúšky. 
 
Uzemnenie objektu haly S2 bude riešené pomocou mrežovej uzemňovacej siete pozostávajúcej 
z pásikov FeZn 30x4, ktoré budú uložené v základovom betóne. Uloženie pásikov v betóne musí 
zodpovedať príslušnej STN. K uzemňovacej sústave bude pripojené armovanie všetkých nosných 
stĺpov. Pri každom nosnom stĺpe v hale bude pásik vyvedený pre pripojenie technologických 
zariadení. Na vonkajšej strane haly budú vyvedené pásy pre pripojenie zvodov bleskozvodu. 
 
II. Technické údaje stavby:  

 
1. Technické údaje stavby sú zakreslené, uvedené v  Projekte stavby pre stavebné povolenie B a D, 
Súhrnné riešenie stavby a Dokumentácia prevádzkových súborov objektov. 
Celková zastavaná plocha bude 127.666,95 m2. 
 
Prevádzkové súbory:  PS 606 Strojárska výroba 

1.1 Výrobné zariadenia 
1.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

       1.4  Výroba a rozvod stlačeného vzduchu 
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Predpokladaná ročná produkcia: 
- trubky    1.600.000 ks/rok 
- odliatky zo železa      360.000 ks/rok 
 
Predpokladaná doba výstavby: dva mesiaca od právoplatného stavebného povolenia. 
 
2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  
Stavebné práce budú realizované v rámci povolenej stavby logistickej haly S2, ktorá sa podľa 
aktuálnych údajov z katastra nehnuteľností nachádza na uvedených pozemkových parcelách 
evidovaných v katastrálnom území Chocholná-Velčice. 
 
3. Projektovú dokumentáciu spracoval:     PIO KERAMOPROJEKT a.s.,  

    Dolný Šianec 1013/1,  
    911 48 Trenčín,  

 

Ing. Henrich Pavlík, 4406*Z*1   - hlavný inžinier projektu 
Ing. Trško Dušan , špec. PO reg.č. 20/2018 BČO - požiarno-bezpečnostné riešenie 
Ing. Ján Bilka, 2134*A*5-3,    - silnoprúdové rozvody 
Ing. Helena Horňáková, 0756*A*5-3  - silnoprúdové rozvody 
Ing. Eduard Krištof, 2236*Z*5-6   - výrobné zariadenia (technológia) 
Ing. Leonard Malacký, 3734*I4   - technológia . stlačený vzduch 

 
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.2 Súhrnné riešenie stavby, Logistická park 
Sihoť – Chocholná-Velčice (Strojárska výroba v hale S2)  – Situácia stavby na podklade 
katastrálnej mapy, por. č.v.3, v mierke M 1:1000, M1:2000, ktorý je prílohou stavebného 
povolenia. 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. Rozpočtové náklady stavby sú v rozmedzí  500.000,- až 1.000.000,- 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. 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.  

9. Stavebník je povinný:  

 Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.  



SÚ Ch-V 197/2021-006/HuR - 12 

 

 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.  

 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.  

 
10. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:  
 

Obec Chocholná-Velčice 
zo dňa 20.10.2021, pod č. SÚ Ch-V 174/2021-002/HuR  

Obec Chocholná-Velčice v zmysle § 140b stavebného zákona č. 50/1976 Zb.z. v znení neskorších 
predpisov dáva   súhlas  pre stavebný úrad Chocholná-Velčice, na vydanie stavebného povolenia na 
stavbu  „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice“ (Strojárska výroba v hale S2) PS 606 Strojárska 
výroba. 
 

OU-TN-OSoŽP - štátna správa odpadového hospodárstva 
zo dňa 20.10.2021, pod č. OU-TN-OSZP3-2021/030922-002                                                                  

Z hľadiska odpadového hospodárstva určuje pri realizácii stavby nasledovné podmienky: 
1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri 

stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, 
organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 
podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v 
konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto 
zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. 

2. Pri realizácií stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú 
hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to: 

a) predchádzať vzniku odpadu, 
b) zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu, 
c) zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu, 
d) zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu, 
e) zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu 

3. V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z realizácie 
predmetnej stavby. Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo 
zhodnotiť už pri realizácií stavby. Ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa 
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skupín a druhov odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov. 

4. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný odovzdať vzniknuté 
odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, môže odovzdať odpady dodávateľovi 
stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné povolenie na nakladanie s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch. 

5. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom 
mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s 
týmto zákonom. 

6. V prípade vzniku nebezpečných odpadov je stavebník povinný: 
 zhromaždiť nebezpečný odpad vo vhodnej nádobe a riadne ho označiť podľa osobitného 

predpisu, 
 miesto zhromažďovania nebezpečného odpadu musí spĺňať podmienky stanovené v § 8 

vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch, 

 nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi, 
 vzniknutý nebezpečný odpad odovzdať na prepravu a ďalšie nakladanie s ním iba osobe 

oprávnenej na prepravu, zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie týchto odpadov, ktorá 
ma na to oprávnenie podľa § 97 zákona o odpadoch. 

7. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží príslušnému stavebnému 
úradu doklady o odovzdaní odpadov oprávneným osobám, resp. doklady o zhodnotení alebo 
zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácií predmetnej stavby v súlade s ustanoveniami 
zákona o odpadoch. Čestné prehlásenie stavebníka v kolaudačnom konaní nie je možné 
akceptovať. 

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a 
podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného 
úradu podľa osobitného predpisu. 
 

OU-TN-OSoŽP - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
zo dňa 18.10.2021, pod č. OU-TN-OSZP3-2021/030904-002                                                                  

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. 
toto záväzné stanovisko a má k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s 
§ 82 ods. 12 zákona nasledovné podmienky: 
1. Každý povinný podľa § 4 ods. 1 zákona pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, 

poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby 
nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu 
chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho 
orgánu ochrany prírody a krajiny. 

2. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 a nasl. zákona, 
vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon. 

3. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia 
rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. a odstraňovanie 
inváznych druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a 
šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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OU-TN-OSoŽP - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán 
štátnej vodnej správy,  zo dňa 22.11.2021, pod č. OU-TN-OSZP3-2021/030950-002 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, vydáva súhlas k vydaniu 
stavebného povolenia na predmetnú stavu za dodržania nasledovných podmienok:  

 Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval v 
septembri 2021 Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4406*A1 
Komplexné architektonické a inžinierske služby. 

 Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami 
uvedenými v tomto súhlase. 

 Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe a počas užívania stavby neunikli do podzemných a 
povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu. Stavebné stroje a vozidlá musia byť v 
bezchybnom technickom stave. 

 V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď 
vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových 
vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného 
úniku ropných látok. 

 Počas výstavby a užívania stavby vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami 
potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s 
vodou (záchytné vaničky, fólie, PE vrecia....) 

 Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami počas výstavby a užívania stavby budú 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. 

 Prevádzku stavby a zariadení zabezpečovať len zamestnancami oboznámenými s osobitnými 
predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so 
znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd. 

 Pravidelne vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrži a prostriedkov 
na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu. 

 Zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie úniku vzniku neovládateľného úniku 
znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej havarijný 
plán) a oboznámiť s ním zamestnancov. 

 Vypracovaný havarijný plán v zmysle platnej legislatívy predložiť podľa § 62 ods. 6 písm. a) a § 
39 ods. 4 písm. a) vodného zákona Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát 
životného prostredia Žilina na schválenie. Ku kolaudácii preložiť schválený havarijný plán. 

 Ku kolaudácii stavby predložiť certifikáty, ktorými bude preukázaná vhodnosť použitých 
stavebných materiálov. 

 

OU-TN-OSoŽP – odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
zo dňa 14.02.2022, pod č. OU-TN-OSZP3-2022/009105-002                                                                  

vydáva podľa § 38 ods. 4 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP k stavebnému povoleniu 
stavby „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ Strojárska výroba v hale S2 – PS 606 Strojárska 
výroba: 
1.1 Výrobné zariadenia 
1.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
1.4 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu ...   toto záväzné stanovisko: 
Na základe predložených podkladov – dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Logistický 
park Sihoť – Chocholná-Velčice (Strojárska výroba v hale S2) vypracovaná PIO KERAMOPROJEKT, 
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a.s. Trenčín, zodpovedným projektantom Ing. Henrichom Pavlíkom v 09/2021, Vyhodnotenie 
podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. OU-TN-OSZP3-2021/022418-
024 zo dňa 21. 09. 2021, vypracované PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín, Ing. Marekom Štefancom 
a Ing. Henrichom Pavlíkom dňa 29. 11. 2021, a doplňujúcich podkladov (oznámenie o začatí 
stavebného konania, žiadosť o vydanie stavebného povolenia), berúc do úvahy rozdielnu úroveň 
podrobnosti dokumentácie pre účely posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona o posudzovaní 
vplyvov na ŽP a dokumentácie pre účely konania podľa osobitných predpisov v jednotlivých 
etapách investičnej prípravy, je možné konštatovať, že návrh na začatie stavebného povolenia 
stavby „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ Strojárska výroba v hale S2 – PS 606 Strojárska 
výroba“, stavebníka SIHOTPARK, s.r.o., Rázusova 125, Vranov nad Topľou v zastúpení PIO 
KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, Trenčín je z koncepčného hľadiska v súlade so 
zákonom o posudzovaní vplyvov na ŽP a odporúčanými podmienkami uvedenými v rozhodnutí zo 
zisťovacieho konania č. OU-TN-OSZP3-2021/022418-024 zo dňa 21. 09. 2021. 
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia po preštudovaní predložených podkladov nezistil také 
skutočnosti vo veci stavebného povolenia stavby: „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ 
Strojárska výroba v hale S2 – PS 606 Strojárska výroba“, ktoré by boli v rozpore so zákonom o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania a jeho 
podmienkami. 
 

Technická inšpekcia, a.s.,  
zo dňa 12.11.2021, pod č. 5664/4/2021  

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: 

Potrubia s médiom vzduchu sú v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. nevyhradené technické 
zariadenia. Z uvedeného dôvodu tlakovú skúšku uvedenú v technickej dokumentácii odporúčame 
nahradiť skúškou tesnosti vzduchom na maximálny prevádzkový tlak 1,0 MPa. 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 
stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu 
ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

Pracovné prostriedky, stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do 
prevádzky podľa S 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a S 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 zozname strojov a zariadení PS 606 a na 
výkrese č. 01 — Dispozičné riešenie tech. do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je 
potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného 
stanoviska v zmysle S 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v 
nadväznosti na S 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. 

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 
 
K žiadosti bolo doložené:  

 projektová dokumentácia stavby;  
 doklad o zaplatení správneho poplatku;  
 právoplatné stavebné povolenie  - kópia;  
 plnomocenstvo; 
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 vyhodnotenie podmienok – EIA;  
 výpisy z listov vlastníctva dotknutých pozemkov;  
 vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy;  

 

12.  Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 
ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. 
 
IV. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:  
 
Dotknutá verejnosť  - Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava ako 
účastník konania, doručil dňa 17.01.2022 cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli 
verejnej správy slovensko.sk, nasledovné pripomienky: 
 

Pripomienka č.1 : 
citujem: „Žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne 
spôsobom stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol v 
zmysle §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych 
spôsobov a to v súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie 
verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa 
osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že  
podľa §126 Stavebného zákona pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je 
potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné 
stanoviská dotknutých orgánov.“ 
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
 

Pripomienka č.2 : 
citujem: „Žiadame, aby bolo osobitne preukázané akým presne konkrétnym spôsobom stavebník 
splnil záväzné podmienky rozhodnutia EIA a akým spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní 
overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona a §38 zákona EIA).“  
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
 

Pripomienka č.3 : 
citujem: „Žiadame úrad, aby nám oznámil internetovú adresu alebo odkaz na webovú stránku, kde 
sú vyššie uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto informácie neboli 
súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie.“ 
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
 

Pripomienka č.4 : 
citujem: „Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej 
infraštruktúry podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa 
§3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej 
infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedené ako záväzná podmienka 
stavebného povolenia (§66 ods.3 písm.b Stavebného zákona).“ 
Uvedenej pripomienke stavebný úrad nevyhovel. 
 

Pripomienka č.5 : 
citujem: „Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 
Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode , ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa 
§16a Vodného zákona.“  
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
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Pripomienka č.6 : 
citujem: „Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej 
biodiverzity dotknutého územia.“  
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
 
Dotknutá verejnosť  - Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava ako 
účastník konania, doručil dňa 26.01.2022 cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli 
verejnej správy slovensko.sk stanovisko k vyjadreniu stavebníka.  
citujem:  „Akceptujeme vyjadrenie stavebníka a plne s ním súhlasíme a nemáme voči nemu 
námietky, preto súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na jednotlivé objekty projektu. 
Vyjadrenie stavebníka (list SIHOTPARKU zo dňa 19.01..2022) citujte v odôvodnení vydaných 
stavebných povolení ako spôsob, ktorým stavebník naplnil ekologické záujmy verejnosti 
vyplývajúce z rozhodnutia EIA.“   
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
 

Odôvodnenie: 
 

Obec Chocholná-Velčice ako príslušný stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní 
preskúmal žiadosť navrhovateľa (stavebník) SIHOTPARK, s.r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad 
Topľou, IČO: 53479939, v zastúpení PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 
Trenčín, IČO: 36 308 862 o stavebné povolenie , zo dňa 03.12.2021 na stavbu :  
 

„Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice“ 

Strojárska výroba v hale S2 – PS 606 Strojárska výroba 

 
z hľadísk uvedených v § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o 
všeobecných technických požiadavkách na navrhovanie stavieb. Projektová dokumentácia bola  
vypracovaná osobami oprávnenými na výkon týchto činností podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona.  
Stavba je v súlade s platným Územným plánom a VZD č. 4/2019 ÚPN-O obce Chocholná-Velčice, 
schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2019-OZ zo dňa 3.mája 2019. Umiestnenie 
stavby (Logistický park Sihoť – Hala S2) je v súlade s overenou projektovou dokumentáciou 
príslušného územného konania na predmetnú stavbu.  
Stavebník predložil stavebnému úradu kladné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa zaoberajú 
nakladaním s vodami, s ovzduším, s ochranou prírody a krajiny a s odpadmi. Podmienky 
dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok predmetného stavebného konania. 
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali 
povolenie stavby.  
 

Na predmetnú stavu bolo Okresným úradom Trenčín, OSoŽP, vydané Rozhodnutie zo zisťovania 
podľa §29 zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA) č. OU-TN-OSZP3-2021/022418-024 zo dňa 
21.09.2021, právoplatné dňa 21.10.2021, ktorého záverom bolo, že navrhovaná činnosť „Strojárska 
výroba v hale S2 – LP Sihoť Chocholná-Velčice“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
 

Stavebník písomne vyhodnotil jednotlivé podmienky z rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-
TN-OSZP3-2021/022418-024 zo dňa 21.09.2021 vo vzťahu k predmetnému stavebnému konaniu, 
pričom toto vyhodnotenie bolo predložené povoľujucemu orgánu, t.j. stavebnému úradu obce 
Chocholná- Velčice, ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie na  predmetnú stavbu podanej dňa 
03.12.2021. 
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Predmetom stavebného povolenia je v tomto prípade len riešenie výrobnej technológie vo  
vnútorných  priestoroch časti haly S2 (SO 2-201  Logistická  hala S2 -  sekcie G a H), tak jej 
súčasťou nebolo riešenie prvkov zelenej infraštruktúry. 
Stavebník zároveň však uvádí, že súčasťou projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie 
stavby ,, Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice - Logistická hala S2" ako celku je aj objekt SO 313 
Sadové úpravy. Jeho technické riešenie spočíva v realizácii sadových úprav jednak formou 
zatrávnenia všetkých nespečených plôch a taktiež výsadbou vzrastlých drevín v bezprostrednom 
okolí haly S2. Požiadavky z procesu zisťovacieho konania (EIA) na vybudovania lokálneho parčíka 
prístupného širokej verejnosti, prípadne verejného mestského parku v areáli logistického parku nie 
sú  v súlade s uzemnoplánovacou  dokumentáciou. Samotný logistický  park  využíva danosti  
územia  medzi železničnou traťou  č. 120, diaľnicou D1 a cestami I/61 a I/9 a dobré napojenie na 
uvedené komunikácie. Po dobudovaní logistického parku sa predpokladá intenzívny pohyb ťažkých 
nákladných súprav  v areáli a preto  nie je žiadúce  v lokalite  umiestňovať  prvky, ktoré  by 
vyvolávali  zvýšený pohyb chodcov v území a neustále vytvárali kolízne situácie s vysokým    rizikom 
ohrozenia života a zdravia. 
 

V neposlednom rade ide o uzavretý oplotený areál s vrátnicou, čo vylučuje prístup verejnosti. 
Vzhľadom na odstup od obce a prirodzené bariéry, ktoré vytvárajú železničná trať a štátna cesta 
I/61, lokalita nikdy nepredstavovala ani len potenciálne oddychovú zónu obce. Kvalitné a 
zachované územia využívané na oddych a rekreáciu sa nachadzajú západne od obce v Bielych 
Karpatoch a taktiež v rámci obce v parku Slobody. Podiel zelene na celkovej ploche areálu po 
dobudovaní bude cca 20 %, pričom dôraz sa kladie najmä na funkčnú stránku navrhovanej zelene. 
Návrh na realizáciu zatrávnenia strechy haly S2 bol preskúmaný, ale je zo statického hľadiska 
nerealizovateľný. 
 

Splnenie verejných záujmov ochrany vôd pre predmetnú stavbu preukazuje stavebník vydaným 
Rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2019/002783-010 zo dňa 03.05.2019 vydaným podľa §16a vodného 
zákona, ktorého záverom bolo, ze navrhovaná činnosť - ,,Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice" 
v k.ú. Chocholná-Velčice nie je činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 
Obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia bude stavebníkom riešená pri budovaní 
parkovacích  plôch  pri  hale  S2 a to použitím  konštrukcie  dlažby z retenčnou schopnosťou na 
zadržanie dažďových vôd v konštrukcii parkoviska a zníženie odtoku dažďových vôd do dažďovej 
kanalizácie. Zadržaná voda v konštrukcii parkoviska je spätne vyparovaná do okolitého ovzdušia. 
To má priaznivý vplyv na podporu malého vodného obehu, ochladzovanie ovzdušia, zlepšeniu 
mikroklímy a znižovanie prašnosti v dotknutom území. 
 
IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené  
Dotknutá verejnosť  - Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava ako 
účastník konania, doručil dňa 17.01.2022 cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli 
verejnej správy slovensko.sk, nasledovné pripomienky: 
 

Pripomienka č.1 : 
citujem: „Žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne 
spôsobom stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol v 
zmysle §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych 
spôsobov a to v súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie 
verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa 
osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že 
podľa §126 Stavebného zákona pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je 
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potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné 
stanoviská dotknutých orgánov.“ 
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel.  
Stavebný úrad Chocholná-Velčice preskúmal žiadosť stavebníka a posúdil  z hľadísk uvedených v 
§62 ods. 1 a 2 stavebného zákona. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných 
technických požiadavkách na navrhovanie stavieb. Projektová dokumentácia bola  vypracovaná 
osobami oprávnenými na výkon týchto činností podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona.  Stavba je 
v súlade s platným Územným plánom a VZD č. 4/2019 ÚPN-O obce Chocholná-Velčice, schváleného 
uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2019-OZ zo dňa 3.mája 2019. Umiestnenie stavby 
(Logistický park Sihoť – Hala S2) je v súlade s overenou projektovou dokumentáciou príslušného 
územného konania na predmetnú stavbu.  
Stavebník predložil stavebnému úradu kladné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa zaoberajú 
nakladaním s vodami, s odpadmi, s ovzduším, s ochranou prírody a krajiny. Podmienky dotknutých 
orgánov boli zapracované do podmienok predmetného stavebného konania. 
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali 
povolenie stavby.  
 

Pripomienka č.2 : 
citujem: „Žiadame, aby bolo osobitne preukázané akým presne konkrétnym spôsobom stavebník 
splnil záväzné podmienky rozhodnutia EIA a akým spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní 
overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona a §38 zákona EIA).“  
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
Stavebník písomne vyhodnotil jednotlivé podmienky z rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-
TN-OSZP3-2021/022418-024 zo dňa 21.09.2021 vo vzťahu k predmetnému stavebnému konaniu, 
pričom toto vyhodnotenie bolo predložené povoľujucemu orgánu, t.j. stavebnému úradu obce 
Chocholná- Velčice, ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie na  predmetnú stavbu podanej dňa 
03.12.2021. 
 

Pripomienka č.3 : 
citujem: „Žiadame úrad, aby nám oznámil internetovú adresu alebo odkaz na webovú stránku, kde 
sú vyššie uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto informácie neboli 
súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie.“ 
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
Stavebný úrad Chocholná-Velčice oznámil Združeniu domových samospráv prostredníctvom portálu 
verejnej správy slovensko.sk samostatným listom zo dňa 07.02.2022 pod zn. č. SU Ch-V 197/2021-
002-02/HuR spôsob zverejnenia požadovaných  dokladov ako aj zaslaním odkazu na webovú 
stránku, kde sú dokumenty zverejnené. 
 

Pripomienka č.4 : 
citujem: „Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej 
infraštruktúry podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa 
§3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej 
infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedené ako záväzná podmienka 
stavebného povolenia (§66 ods.3 písm.b Stavebného zákona).“ 
Uvedenej pripomienke stavebný úrad nevyhovel. 
Predmetom stavebného povolenia je v tomto prípade len riešenie výrobnej technológie vo  
vnútorných  priestoroch časti haly S2 (SO 2-201  Logistická  hala S2 -  sekcie G a H), tak jej 
súčasťou nebolo riešenie prvkov zelenej infraštruktúry. 
Stavebník zároveň však uvádza, že súčasťou projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie 
stavby ,, Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice - Logistická hala S2" ako celku je aj objekt SO 313 
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Sadové úpravy. Jeho technické riešenie spočíva v realizácii sadových úprav jednak formou 
zatrávnenia všetkých nespečených plôch a taktiež výsadbou vzrastlých drevín v bezprostrednom 
okolí haly S2. Požiadavky z procesu zisťovacieho konania (EIA) na vybudovania lokálneho parčíka 
prístupného širokej verejnosti, prípadne verejného mestského parku v areáli logistického parku nie 
sú  v súlade s uzemnoplánovacou  dokumentáciou. Samotný logistický  park  využíva danosti  
územia  medzi železničnou traťou  č. 120, diaľnicou D1 a cestami I/61 a I/9 a dobré napojenie na 
uvedené komunikácie. Po dobudovaní logistického parku sa predpokladá intenzívny pohyb ťažkých 
nákladných súprav  v areáli a preto  nie je žiadúce  v lokalite  umiestňovať  prvky, ktoré  by 
vyvolávali  zvýšený pohyb chodcov v území a neustále vytvárali kolízne situácie s vysokým    rizikom 
ohrozenia života a zdravia. 
 

Pripomienka č.5 : 
citujem: „Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 
Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode , ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa 
§16a Vodného zákona.“  
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
Splnenie verejných záujmov ochrany vôd pre predmetnú stavbu preukazuje stavebník vydaným 
Rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2019/002783-010 zo dňa 03.05.2019 vydaným podľa §16a vodného 
zákona, ktorého záverom bolo, ze navrhovaná činnosť - ,,Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice" 
v k.ú. Chocholná-Velčice nie je činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 
 

Pripomienka č.6 :  
citujem: „Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej 
biodiverzity dotknutého územia.“  
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
Obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia bude stavebníkom riešená pri budovaní parkovacích  
plôch  pri  hale  S2 a to použitím  konštrukcie  dlažby z retenčnou schopnosťou na zadržanie 
dažďových vôd v konštrukcii parkoviska a zníženie odtoku dažďových vôd do dažďovej kanalizácie. 
Zadržaná voda v konštrukcii parkoviska je spätne vyparovaná do okolitého ovzdušia. To má 
priaznivý vplyv na podporu malého vodného obehu, ochladzovanie ovzdušia, zlepšeniu mikroklímy a 
znižovanie prašnosti v dotknutom území. 
 
Dotknutá verejnosť  - Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava ako 
účastník konania, doručil dňa 26.01.2022 cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli 
verejnej správy slovensko.sk stanovisko k vyjadreniu stavebníka.  
citujem:  „Akceptujeme vyjadrenie stavebníka a plne s ním súhlasíme a nemáme voči nemu 
námietky, preto súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na jednotlivé objekty projektu. 
Vyjadrenie stavebníka (list SIHOTPARKU zo dňa 19.01..2022) citujte v odôvodnení vydaných 
stavebných povolení ako spôsob, ktorým stavebník naplnil ekologické záujmy verejnosti 
vyplývajúce z rozhodnutia EIA.“   
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel.  
Stanovisko stavebníka k prijatému vyjadreniu ZSD je uvedené v tomto rozhodnutí.  
 

Stanoviská dotknutých účastníkov, orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia.  

 

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch a v znení neskorších 
predpisov v sume 600,- EUR, zaplatený dňa 06.12.2021 prevodným príkazom na účet Obce 
Chocholná- Velčice. 
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Poučenie: 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Chocholná-
Velčice.  
 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 
 

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v 
zmysle správneho poriadku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.  
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ľubomír Škriečka 

starosta obce  

Chocholná-Velčice 
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