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OBEC Chocholná- Velčice 
Stavebný úrad, Chocholná- Velčice 913 04 

 
 

SÚ Ch-V 017/2022-004/HuR                                                                   dňa 15.03.2021 

 

KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE 
 
Navrhovateľ (stavebník) SIHOTPARK, s r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 
53479393, v zastúpení PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 
36 308 862,  podal dňa 09.12.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu : 
 

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

SO 2-201 Logistická hala S2 – I. etapa (sekcie G a H) 
SO 203 Oplotenie 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu 
SO 309 Prípojka slaboprúdu – I. etapa 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie – I. etapa 
SO 313 Sadové úpravy – I. etapa 
PS 603 Trafostanica – I. etapa 
 

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Chocholná-Velčice, pod zn. č. SÚ Ch-V 100/2019-
003/HuR zo dňa 23.09.2019, právoplatného 28.10.2019, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred 
dokončením, pod zn. č. SÚ Ch-V 132/2021-003/HuR zo dňa 19.10.2021, právoplatného 20.10.2021 
a oznámenie o zmena stavebníka pod zn. č. SÚ Ch-V 189/2021-002 zo dňa 25.11.2021. 
 
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 podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona 

povoľuje 
 

užívanie  stavby:  
 

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

SO 2-201 Logistická hala S2 – I. etapa (sekcie G a H) 
SO 203 Oplotenie 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu 
SO 309 Prípojka slaboprúdu – I. etapa 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie – I. etapa 
SO 313 Sadové úpravy – I. etapa 
PS 603 Trafostanica – I. etapa 

                                                                                                                            
realizovanej na  pozemkoch katastrálneho územia Chocholná-Velčice,  
 
 

pre investora:  
SIHOTPARK,  s r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 53479393,  
v zastúpení:   
PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 36308862 . 
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Popis stavby:  
 

SO 2-201 Logistická hala S2 – I. etapa (sekcie G a H) 

 
Logistická hala S2 je objekt pôdorysných rozmerov obdĺžnika s rozmermi 660x192m s maximálnou 
výškou haly 12,4m nad terénom. Svetlá výška haly po väzník je 10,1m. Vstupy do haly sú 
zabezpečené  priemyselnými bránami pre vjazd nákladnej dopravy. V rohoch jednotlivých častí haly 
sú situované samostatné dvojpodlažné administratívno-sociálne vstavky, v rámci ktorých sú vstupy 
pre zamestnancov a návštevníkov. 
 
Predmetom kolaudácie je v prvej etape vybudovaná hala medzi osami “85-111“, hala H a G, 
pôdorysných rozmerov obdĺžnika s rozmermi 156x192m.  
 
V rámci haly H je vybudovaný jeden vstavok a rámci haly G sú vybudované tri vstavky. 
Hala H - Vo vstavku pri osi I/111 (vstavok H1) sú na prízemí situované vstupné priestory – chodba, 
zasadacia miestnosť, kancelária, šatne mužov a žien, umyvárne mužov a žien, WC zamestnancov, 
sklad, schodisko, údržba a správa budov.  Na poschodí sa nachádza schodisko, chodba, zasadacia 
miestnosť, kancelária 3x, sklad a WC muži a ženy.   
Samotná hala má plochu 5477 m2. Ostané priestory vstavku H1 majú úžitkovú plochu 471 m2. 
 
Hala G - Vo vstavku pri osi A/85 (vstavok G2) sú na prízemí situované vstupné priestory – recepcia 
a chodba, zasadacia miestnosť, kancelária, WC zamestnancov, technická miestnosť a schodisko. Na 
poschodí prístupnom zo samotnej chodby sa nachádzajú 2 kancelárie , zasadacia miestnosť, 
serverovňa, kuchynka a WC zamestnancov.  
Vo vstavku pri osi A/111 (vstavok G3) sú na prízemí situované vstupné priestory – chodba, 
zasadacia miestnosť, kancelárie, WC zamestnancov, WC vodičov, technická miestnosť, sklad a 
schodisko. S prístupom zvonku sú tu aj miestnosti pre kompresor, trafostanice a VN + NN rozvodňa. 
Na poschodí prístupnom zo samotnej chodby sa nachádzajú 3 kancelárie, zasadacia miestnosť, 
kuchynka a WC zamestnancov.  
Vo vstavku pri osi I/85 (vstavok G1) sú na prízemí situované vstupné priestory – chodba, jedáleň, 
výdaj jedla, príprava jedla, umývanie riadov, zázemie kuchyne, serverovňa, školiaca miestnosť, prvá 
pomoc, WC zamestnancov, technická miestnosť a schodiská. Na poschodí sa nachádzajú šatne 
mužov a žien, umyvárne mužov a žien spolu s WC , chodba a sklad čistiacich prostriedkov. 
Hala G je  rozdelená na dva samostatné priestory. Hala G1 s plochou 8781 m2 a Hala G2 s plochou 
14477 m2. Úžitková plocha vstavku G1 je 800 m2. Úžitková plocha vstavku G2 je 310 m2. Úžitková 
plocha vstavku G3 je 509 m

2
.
.
 

Súčasťou vstavku G3 sú priestory pre VN a NN, kompresorovňa a 3 trafostanice, ktoré majú 
samostatné vstupy z exteriéru. Ich celková plocha je 198,60 m2. 
 
V osi 101/E-I je doplnená protipožiarna stena zo sendvičových panelov. Protipožiarna stena v osi 
E/85-11 je zmenená zo sendvičových panelov na ŽB prefabrikovanú stenu hr. 140 mm, ktorá je 
vytiahnutá nad strešný plášť do úrovne +12,680. 
 
Pri osi A sú 2 vonkajšie prestrešené nakladacie plošiny 8,0 x 18,975 m. Plošiny sú v úrovni haly, t.j 
1,2 m nad priľahlými spevnenými plochami. Steny plošiny budú zo ŽB prefabrikovaných dielcov, 
podlaha betónová, plošina je  prestrešená oceľovou konštrukciou. Po obvode plošín bude 
demontovateľné trubkové zábradlie. 
 
Nosná konštrukcia objektu je realizovaná ako prefabrikovaná železobetónová konštrukcia tvorená 
votknutými stĺpmi, strešnou konštrukciou a konštrukciou podlaží vstavkov. Vo vstavkoch sú zvislé 
nosné konštrukcie v mieste schodiska doplnené o ŽB prefabrikované steny hr. 150mm. 
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Raster hlavných stĺpov je v pozdĺžnom smere 55x12,0m a v priečnom smere 8x24,0m. Raster 
obvodových stĺpov je v pozdĺžnom smere 110x6,0m a v priečnom smere 32x6,0m. Stĺpy vstavku sú 
vo vzájomných vzdialenostiach 6,0m. Pomocné stĺpy pre uchytenie deliacich stien v osi E sú oceľové 
stĺpy HEA 200 osadené vo vedľajších osiach medzi prefabrikované stĺpy. 
 
Strešná konštrukcia haly je tvorená priečnymi prefabrikovanými predpätými sedlovými väzníkmi 
prierezu I výšky 1050-1400mm na rozpon 24,0m vo vzájomných vzdialenostiach 12,0m.  Strešný 
plášť bude tvorený trapézovým plechom TR 150/280 hrúbky 0,88mm. 
Stropné konštrukcie vstavkov sú tvorené pozdĺžnymi prefabrikovanými prievlakmi prierezu 
400x600, na ktoré sú uložené predpäté panely SPIROLL hr. 265mm. 
Podlahu haly tvorí drátkobetónová bezškárová doska hrúbky 180mm.  V mieste administratívnych 
vstavkov podlahu na teréne tvorí železobetónová doska hrúbky 150mm, ktorá je vystužená pri 
spodnom povrchu sieťovinou. 
Obvodový plášť haly je realizovaný zo sendvičových panelov hr. 120mm s výplňou z minerálnej 
vlny. Panely sú kladené vodorovne a ukotvené k stĺpom prefabrikovanej konštrukcie. Všetky 
klampiarske výrobky sú systémovou dodávkou obvodového plášťa. Sendvičové panely sú výšky 
1100 mm. Obvodový plášť vstavkov bude riešený ako skladaný s izoláciou z minerálnej vlny celkovej 
hrúbky 120mm.  Vnútorne deliace steny v priečnom smere (v osiach 29, 57, 85) sú realizované z 
pórobetónových panelov hrúbky 130mm zasúvaných do drážok deliacich stĺpov.  
Vnútorná deliaca stena v pozdĺžnom smere (v osi E) je realizovaná zo sendvičových panelov hr. 
160mm s výplňou z minerálnej vlny s požiarnou odolnosťou podľa projektu PO. Panely sú ukotvené 
k stĺpom prefabrikovanej konštrukcie a na pomocné oceľové stĺpy HEA 200 osadené vo vedľajších 
osiach medzi prefabrikované stĺpy. 
V ploche strechy sú umiestnené bodové svetlíky na presvetlenie haly, ktoré tvoria 2% celkovej 
podlahovej plochy haly. Zariadenia na odvod dymu a tepla. 
Murovacie konštrukcie – Jedná sa o výplňové murivo prefabrikovanej nosnej konštrukcie 
administratívnych vstavkov, nosné murivo a deliace priečky trafostanice. Nosné a výplňové 
pórobetónové murivo hr. 250 mm, deliace pórobetónové murivo hr. 200 mm a pórobetónové 
murivo priečok hr. 100 mm. 
SDK priečky - Sú v rôznych  hrúbkach na kovovej  nosnej konštrukcii. Všetky priečky sú obojstranne 
opláštené a vyplnené minerálnou vlnou. V miestnostiach s vlhkou prevádzkou sú použité 
impregnované SDK dosky so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti. Ako zvuková a tepelne izolačná 
vrstva v SDK priečkach je použitá minerálna vlna.  
Zavesený podhľad v administratívnom vstavku je zhotovený z bežných kazetových panelov hrúbky 
12mm s povrchovou textúrou a viditeľnými kovovými lištami tvoriacimi mriežku, vrátane stenových 
okrajových líšt, biela farba, rozmer mriežky 625x625mm. 
Keramické obklady stien sú z glazovaných obkladačiek. V miestnostiach s mokrou prevádzkou 
(umyvárne, toalety) sú obklady prevedené do výšky dverí. Rohy sú opatrené nárožnými plastovými 
a kúty vyplnené TP silikónovým tmelom, odolným proti plesniam. Obklady sú vo vodotesnom 
prevedení s hydroizolačnou stierkou. V miestnostiach, kde nenadväzuje na keramickú dlažbu 
keramický obklad, je prevedený sokel z keramických soklových tvaroviek. 
Pohľadový betón je natretý  ochranným, transparentným, akrylátovým náterom.  
Deliace výplňové murivo medzi vstavkom a halou je opatrené penetračnou vrstvou a 
jednovrstvovou vápeno-cementovou omietkou hladenou. Vnútorné maľby sú disperzné, s 
bezprašnou, umývateľnou farbou. 
Oceľové výmeny pre brány a dvere sú opatrené ochranným náterom základnou antikoróznou 
farbou a syntetickým vrchným emailom, odtieň svetlo šedý.  
Bezpečnostné stĺpiky, hrany a ďalšie prvky sú opatrené žltou aktívnou farbou resp. žltočiernym 
bezpečnostným náterom. Ostatné zámočnícke prvky vonku i vo vnútri budovy budú žiarovo 
zinkované a ponechané bez náteru. 
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Okenne prvky sú s otváravo-sklopnými okennými krídlami na každom druhom okne, vyrobené z 
izolovaných plastových profilov a tepelnoizolačného skla. 
Vonkajšie okenné parapety - hliníkové parapetne profily osadene s nízkym sklonom. 
Vnútorné dvere sú drevené plné, bez poldrážky do plechovej lisovanej zárubne s tesnením. Dverné 
krídla sú dodané kompletizované. V objekte nie sú použité dverné prahy. Všetky rozhrania podláh 
vrátane výškových rozdielov sú riešené prechodovými dilatačnými lištami. 
Hliníkové vstupné dvere sú dvojkrídlové, s otváraním smerom von, s rámovou konštrukciou s 
prerušeným tepelným mostom, štandardná výbava, vrátane k kovania a tesnení na napojenie k 
priľahlým konštrukčným prvkom.  
Dvere únikových východov s oceľovými zárubňami s farebným náterom. Pozinkovane dverné krídla 
s tepelnou izoláciou s farebným náterom. 
Elektricky ovládané sekčne brány k vyrovnávacím mostíkom, majú s tepelnú izoláciou hrúbky 
40mm. 
Protipožiarne dvere v hale sú umiestnené v deliacej stene medzi halami a na vstupe do vstavkov z 
haly, Požiarne dvere vo vstavkoch sa nachádzajú na vstupe do kancelárií, skladov a šatní z chodby 
vstavkov na oboch podlažiach. Dvere s požiarnou odolnosťou sú dodané systémové, atestované 
vrátane zárubne. 
 

Objekt je napojený na verejné inžinierske siete - kanalizácie, plynu, elektrickej energie a vodovodu. 
Vnútorné inžinierske siete tvoria rozvody, elektrickej energie, kanalizácie, vodovodu, plynovodu, 
vykurovania a vzduchotechniky.  
Funkčnosť všetkých vnútorných a vonkajších inžinierskych zariadení je zdokumentovaná v zozname 
doložených dokumentoch  a prílohách – protokoly o skúškach, ku kolaudačnému rozhodnutiu.    
 
Zdravotechnická inštalácia 
 

Materiál vodovodu 

 hlavný rozvod potrubia studenej vody : plastové potrubie Uponor MLCP. 
 pripojovacie potrubia studenej vody a teplá voda: plastové potrubie Uponor MLCP alebo 

tlakové plastové rúry pre pitnú vodu z PP (tlakový rad pre studenú vodu PN10, tlakový rad 
pre teplú vodu  PN20). 

 tepelná izolácia na teplú vodu: penové izolačné hadice z PE, spoje uzavreté podľa 
technologických predpisov výrobcu. 

 izolácia na potrubí studenej vody v nadzemných podlažiach - proti kondenzácii vodných pár: 
penové izolačné hadice zo syntetického kaučuku, spoje uzavreté podľa technologických 
predpisov výrobcu.  

 
VNÚTORNÝ VODOVOD 
 

Rieši rozvody vnútorného pitného vodovodu, rozvody teplej vody a cirkulácie teplej vody. Vodovod 
vo vnútri budovy je rozvodná sieť pitnej vody umiestnená po prúde v smere od miesta napojenia na 
areálový vodovod. Tento vodovodný systém je zložený z ležatých potrubí, stúpacích a pripojovacích 
potrubí. Voda na pitné a hygienické potreby bude odoberaná z areálového vodovodu, končí v hale 
na ose H2/85 - HUO.  
 
ROZVOD VODY V HALE 
Areálový rozvod pitnej vody (vetva pitného vodovodu „V1“ – HDPE, SDR17/PN10 - D90x8,5) končí 
v hale na ose H2/85, kde je na potrubí DN80 osadený HUO - hlavný uzáver objektu. Na vstupe do 
haly za HUO je  osadená vodomerná zostava tvorená vodomerom, filtrom hrubých nečistôt, 
spätnou klapkou, vypúšťacím kohútom a uzatváracou armatúrou. Vyššie uvedené armatúry 
zabezpečujú nepretržité napájanie objektu filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích 
telies. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín 
ohrozujúcich zdravie. 
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VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “G1“ 
Príprava teplej vody pre administratívny vstavok “G1“ je riešená centrálne prostredníctvom 
plynového kotla. Teplá voda bude akumulovaná v stojatom zásobníku teplej vody typ Viessmann 
Vitocell 100-V o objeme 500 litrov. Cirkuláciu teplej vody bude zabezpečovať cirkulačné potrubie 
teplej vody o svetlosti D25 s cirkulačným čerpadlom Grundfos Alpha2 25-40 N 180, 1x 230 V, 50 Hz, 
0.18 A, 18 W.  
Celý vnútorný vodovod bude pravidelne odkalovaný a dezinfikovaný podľa prevádzkového poriadku 
užívateľa. Preplachovaná voda bude vypúšťaná priamo do kanalizácie. 
Vo vstavku sú rozvody studenej pitnej vody (SV) v súbehu s teplou vodou (TV) a cirkuláciou teplej 
vody (CV) vedené od zásobníka TV k jednotlivým zariaďovacím predmetom na 1.NP a 2.NP. Hlavné 
rozvody vody sú vedené v podhľade 1. NP, pripájacie potrubia vodovodu sú vedené v drážkach 
zasekaných do muriva, alebo v inštalačných predstenách. Na hlavných odbočkach SV a TV sú 
osadené uzatváracie armatúry, na cirkulačnom potrubí TV sú osadené vyvažovacie armatúry. 
Všetky potrubia vodovodu sú obalené tepelnou izoláciou. Rozvody vody: teplá voda proti 
ochladzovaniu vody a stratám tepla a studená voda proti ohrievaniu a kondenzácii vodných pár na 
povrchu potrubia. Povrch tepelných izolácií je upravený proti mechanickému poškodeniu a podľa 
požiadaviek protipožiarnej ochrany budov. Prestup potrubia vodovodu do budovy je izolovaný proti 
podzemnej vode v závislosti od jej tlaku. Prestupy potrubí cez požiarne deliace konštrukcie sú 
opatrené systémovými požiarnymi uzávermi podľa profilu a materiálu potrubia. 
Pre meranie spotreby vody vstavku G1 je osadený viacvtokový mokrobežný vodomer. 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “G2“ 
Teplá voda pre vo vstavku “G2“ sa bude pripravovať v nabíjacom zásobníku, ktorý je integrovaný 
priamo v kotle Viessmann Vitodens 111-W.  
Celý vnútorný vodovod bude pravidelne odkalovaný a dezinfikovaný podľa prevádzkového poriadku 
užívateľa. Preplachovaná voda bude vypúšťaná priamo do kanalizácie. 
Vo vstavku sú rozvody studenej pitnej vody (SV) v súbehu s teplou vodou (TV) vedené od kotla 
k jednotlivým zariaďovacím predmetom na 1.NP a 2.NP. Hlavné rozvody vody sú vedené 
v podhľade 1. NP, pripájacie potrubia vodovodu sú vedené v drážkach zasekaných do muriva, alebo 
v inštalačných predstenách. 
Všetky potrubia vodovodu sú obalené tepelnou izoláciou podľa príslušných platných noriem. 
Rozvody vody: teplá voda proti ochladzovaniu vody a stratám tepla a studená voda proti 
ohrievaniu a kondenzácii vodných pár na povrchu potrubia. Prestupy potrubí cez požiarne deliace 
konštrukcie sú opatrené systémovými požiarnymi uzávermi podľa profilu a materiálu potrubia 
(systém HILTI). Pre meranie spotreby vody vstavku G2 je osadený viacvtokový mokrobežný 
vodomer 
 

VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “G3“ 
Príprava teplej vody pre vstavok “G3“ je riešená centrálne prostredníctvom plynového kotla. Teplá 
voda bude akumulovaná v stojatom zásobníku teplej vody typ Viessmann Vitocell 100-V o objeme 
100 litrov. Cirkuláciu teplej vody zabezpečuje cirkulačné potrubie teplej vody o svetlosti D20 s 
cirkulačným čerpadlom.  
Celý vnútorný vodovod bude pravidelne odkalovaný a dezinfikovaný podľa prevádzkového poriadku 
užívateľa. Preplachovaná voda bude vypúšťaná priamo do kanalizácie. 
Vo vstavku sú rozvody studenej pitnej vody (SV) v súbehu s teplou vodou (TV) a cirkuláciou teplej 
vody (CV) vedené od zásobníka TV k jednotlivým zariaďovacím predmetom na 1.NP a 2.NP. Hlavné 
rozvody vody sú vedené v podhľade 1. NP, pripájacie potrubia vodovodu sú vedené v drážkach 
zasekaných do muriva, alebo v inštalačných predstenách.  
Všetky potrubia vodovodu sú obalené tepelnou izoláciou. Rozvody vody: teplá voda proti 
ochladzovaniu vody a stratám tepla a studená voda proti ohrievaniu a kondenzácii vodných pár na 
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povrchu potrubia. Prestup potrubia vodovodu do budovy je izolovaný proti podzemnej vode 
v závislosti od jej tlaku. Prestupy potrubí cez požiarne deliace konštrukcie sú opatrené systémovými 
požiarnymi uzávermi podľa profilu a materiálu potrubia. 
Pre meranie spotreby vody vstavku G3 je osadený viacvtokový mokrobežný vodomer. 
 

VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “H“ 
Príprava teplej vody pre vstavok “H“ je riešená centrálne prostredníctvom plynového kotla. Teplá 
voda je akumulovaná v stojatom zásobníku teplej vody o objeme 150 litrov. Cirkuláciu teplej vody 
zabezpečuje cirkulačné potrubie teplej vody o svetlosti D20 s cirkulačným čerpadlom..  
Celý vnútorný vodovod bude pravidelne odkalovaný a dezinfikovaný podľa prevádzkového poriadku 
užívateľa. Preplachovaná voda bude vypúšťaná priamo do kanalizácie. 
Vo vstavku sú rozvody studenej pitnej vody (SV) v súbehu s teplou vodou (TV) a cirkuláciou teplej 
vody (CV) vedené od zásobníka TV k jednotlivým zariaďovacím predmetom na 1.NP a 2.NP. Hlavné 
rozvody vody sú vedené v podhľade 1. NP, pripájacie potrubia vodovodu sú vedené v drážkach 
zasekaných do muriva, alebo v inštalačných predstenách.  
Všetky potrubia vodovodu sú obalené tepelnou izoláciou podľa príslušných platných noriem. 
Rozvody vody: teplá voda proti ochladzovaniu vody a stratám tepla a studená voda proti 
ohrievaniu a kondenzácii vodných pár na povrchu potrubia. Prestup potrubia vodovodu do budovy 
je izolovaný proti podzemnej vode v závislosti od jej tlaku. Prestupy potrubí cez požiarne deliace 
konštrukcie sú opatrené systémovými požiarnymi uzávermi podľa profilu a materiálu potrubia 
(systém HILTI). Pre meranie spotreby vody vstavku H je osadený viacvtokový mokrobežný vodomer. 
 

VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
 

Materiál vnútornej kanalizácie 
 pripojovacie potrubia a odpadové potrubia splaškovej kanalizácie : HT-odpadový systém 

rúry a tvarovky z polypropylénu (PP) pre vnútornú kanalizáciu, hrdlované, tesnené 
gumeným krúžkom.  

 ležatá (zvodová) splašková kanalizácia v zemi: rúry a tvarovky kanalizačné z PP a PVC. 
 
Vnútorná splašková kanalizácia je odvedená prípojkami do vonkajšej areálovej splaškovej 
kanalizácie. Do splaškovej kanalizácie sú odvádzané odpadové vody z hygienických zariadení, 
kuchyniek a kondenzát z klimatizačných jednotiek jednotlivých vstavkov.  
Odpadové vody sú odvádzané gravitačne, zvislými odpadovými potrubiami kanalizácie vedenými 
v stenách, predstenách alebo pred stĺpmi. Pripájacie potrubia od jednotlivých zariadení do 
odpadových potrubí sú uložené v drážkach v stenách alebo v inštalačných predstenách v spáde 3 %. 
Hlavné zvislé odpadové potrubia splaškovej kanalizácie sú odvetrané nad strechu pomocou 
plastových ventilačných hlavíc HL810 (d110). Ostatné zvislé odpadové potrubia sú ukončené v 
podhľade privzdušňovacím ventilom podľa projektovej dokumentácie. Odvod kondenzátu z 
klimatizačných jednotiek v je vedený cez zápachové uzávierky HL136, resp. HL 138 do splaškovej 
kanalizácie. V kotolni je riešený odvod kondenzátu od kondenzačných kotlov a zabezpečovacích 
zariadení do splaškovej kanalizácie. Prechod kanalizačných potrubí zo zvislej do ležatej časti je 
zrealizovaný cez dve kolená s uhlom 45º s predĺžením. Zvodové potrubia kanalizácie sú vedené 
v zemi, pod úrovňou podlahy v 1.NP. Na 1.NP vo výške približne 1 m nad podlahou sú na zvislom 
odpadovom kanalizačnom potrubí umiestnené čistiace tvarovky prístupné cez manipulačné dvierka 
(súčasť dodávky stavebnej časti). Zvodové potrubia kanalizácie vyústené z hlavného objektu sú 
napojené do areálovej splaškovej kanalizácie. 
Prestupy plastových kanalizačných potrubí požiarnymi deliacimi konštrukciami sú opatrené 
certifikovanými protipožiarnymi uzávermi. Protipožiarne uzávery sa montujú na spodný okraj 
stropu a z každej strany požiarnej deliacej steny.  
Po ukončení montáže vnútornej gravitačnej kanalizácie sú vykonané skúšky podľa príslušných 
platných noriem. 
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Revízne šachty s čistiacimi otvormi sú osadené na zvislom potrubí vo výške 1 m nad podlahou.  
 
Vykurovanie - Skladová časť G.1.01 a G.2.02 
Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania (20°C) sú inštalované 12ks teplovzdušných 
plynových ohrievačov vzduchu s axiálnym ventilátorom. 
Teplovzdušné jednotky sú zavesené v horizontálnej polohe na nosnú časť stropnej konštrukcie, 
spodná hrana teplovzdušnej jednotky je vo výške cca +10,0 m nad podlahou skladovacej časti. 
Regulácia výkonu plynových ohrievačov je zónová pomocou regulátorov. 
 

TECHNICKÉ PARAMETRE PLYNOVÉHO OHRIEVAČA VZDUCHU: 

 počet inštalovaných JEDNOTIEK: 12 ks 

 výkon 1ks 42,7 kW 

 menovitý tepelný príkon 51,4 kW  

 maximálna hodinová spotreba zemného plynu:   4,4 m
3
/h x 12 = 52,8 m

3
/h  

 prívod plynu R ¾“ 

 prívod vzduchu / odvod spalín Ø80/Ø80 mm  

 elektrické napájanie: 1x230V, 1-f,50Hz, 2A 

 hmotnosť: 115 kg 
Celkový inštalovaný výkon v časti skladových priestorov G.1.01 a G.2.02 prostredníctvom 
teplovzdušných plynových ohrievačov vzduchu je 512,4 kW. 
 
Vykurovanie  - Skladová časť H.1.01: 
Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania (15°C) sú inštalované 4ks teplovzdušných 
plynových ohrievačov vzduchu s axiálnym ventilátorom. 
Teplovzdušné jednotky sú zavesené v horizontálnej polohe na nosnú časť stropnej konštrukcie, 
spodná hrana teplovzdušnej jednotky je vo výške cca +10,0 m nad podlahou skladovacej časti. 
Regulácia výkonu plynových ohrievačov je zónová pomocou regulátorov. 
Pri návrhu umiestnenia teplovzdušných jednotiek budú rešpektované minimálne odstupy od 
horľavých materiálov.  
 

TECHNICKÉ PARAMETRE PLYNOVÉHO OHRIEVAČA VZDUCHU: 

 počet inštalovaných JEDNOTIEK: 4 ks 

 výkon 1ks 33,6 kW 

 menovitý tepelný príkon 40,4 kW  

 maximálna hodinová spotreba zemného plynu:   3,4 m3/h x 4 = 13,6 m3/h  

 prívod plynu R ¾“ 

 prívod vzduchu / odvod spalín Ø80/Ø80 mm  

 elektrické napájanie: 1x230V, 1-f,50Hz, 1,8A 

 hmotnosť: 92 kg 

  
Celkový inštalovaný výkon v časti skladových priestorov H.1.01 prostredníctvom teplovzdušných 
plynových ohrievačov vzduchu je 134,4 kW. 
 
Regulácia prevádzky vykurovania skladových priestorov je riešená programovateľnými regulátormi 
podľa priestorovej teploty. Priestory skladov sú vykurované na vnútornú teplotu 20°C.  
 
Vstavok G1 
Ako zdroj tepla pre účely vykurovania a prípravy TÚV pre administratívu G1 je inštalovaný plynový 
nástenný kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 100-W, s menovitým tepelným výkonom pri 
teplote systému 80/60°C v rozsahu 2,9 až 29,3 kW, max 32 kW, ktorý je osadený na PRÍZEMÍ 
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v miestnosti G1.1.15 – Technická miestnosť. Spaľovanie paliva v  kotle je atmosférické, 
prostredníctvom modulovaného cylindrického horáka MatriX, ktorý vďaka tkanivu MatriX z 
ušlachtilej nehrdzavejúcej ocele má vysokú energetickú efektívnosť. Kotol je vybavený jednotkou 
elektronickej regulácie pre prevádzku podľa ekvitermiky, spalinovým ventilátorom s reguláciou 
otáčok. Kotol obsahuje obehové čerpadlo Grundfos UPM3 15-75. Na vratnom potrubí vykurovacej 
vody pre oba okruhy je osadený filter mechanických nečistôt a uzatváracie a vypúšťacie armatúry 
príslušnej svetlosti. Potrubné rozvody vykurovacej vody sú na najvyšších miestach opatrené 
automatickými odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších vypúšťacími kohútmi. Kotol je zavesený 
na stene tak, aby bolo možné kotol pripojiť dymovodom na komín.  
 
Vstavok G2 
Ako zdroj tepla pre účely vykurovania a prípravy TÚV pre administratívu G2 je inštalovaný plynový 
nástenný kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 111-W, s menovitým tepelným výkonom pri 
teplote systému 80/60°C v rozsahu 2,9 až 17,4 kW, max 19kW, ktorý je osadený na PRÍZEMÍ 
v miestnosti G2.1.08 – Technická miestnosť. Spaľovanie paliva v navrhovanom kotle je 
atmosférické, prostredníctvom modulovaného cylindrického horáka MatriX, ktorý vďaka tkanivu 
MatriX z ušlachtilej nehrdzavejúcej ocele má vysokú energetickú efektívnosť. Kotol je vybavený 
jednotkou elektronickej regulácie pre prevádzku podľa ekvitermiky, spalinovým ventilátorom 
s reguláciou otáčok.  
Kotol obsahuje obehové čerpadlo Grundfos UPM3 15-75. Na vratnom potrubí vykurovacej vody pre 
oba okruhy je osadený filter mechanických nečistôt a uzatváracie a vypúšťacie armatúry príslušnej 
svetlosti. Potrubné rozvody vykurovacej vody sú na najvyšších miestach opatrené automatickými 
odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších vypúšťacími kohútmi. 
Kotol je zavesený na stene tak, aby bolo možné kotol pripojiť dymovodom na komín. 
 
Vstavok G3 
Ako zdroj tepla pre účely vykurovania a prípravy TÚV pre administratívu G3 je inštalovaný plynový 
nástenný kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 100-W, s menovitým tepelným výkonom pri 
teplote systému 80/60°C v rozsahu 2,9 až 17,4 kW, max 19kW, ktorý je osadený na PRÍZEMÍ 
v miestnosti G3.1.05 – Technická miestnosť. Spaľovanie paliva v navrhovanom kotle je 
atmosférické, prostredníctvom modulovaného cylindrického horáka MatriX, ktorý vďaka tkanivu 
MatriX z ušlachtilej nehrdzavejúcej ocele má vysokú energetickú efektívnosť.  
Kotol obsahuje obehové čerpadlo Grundfos UPM3 15-75. Na vratnom potrubí vykurovacej vody pre 
oba okruhy je osadený filter mechanických nečistôt a uzatváracie a vypúšťacie armatúry príslušnej 
svetlosti. Potrubné rozvody vykurovacej vody sú na najvyšších miestach opatrené automatickými 
odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších vypúšťacími kohútmi. 
Kotol je zavesený na stene tak, aby bolo možné kotol pripojiť dymovodom na komín.  
 
Vstavok H 
Ako zdroj tepla pre účely vykurovania a prípravy TÚV pre administratívu H je inštalovaný plynový 
nástenný kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 100-W, s menovitým tepelným výkonom pri 
teplote systému 80/60°C v rozsahu 2,9 až 17,4 kW, max 19kW, ktorý je osadený na 1. NP 
v miestnosti H.2.07 – Technická miestnosť. Spaľovanie paliva v navrhovanom kotle je atmosférické, 
prostredníctvom modulovaného cylindrického horáka MatriX, ktorý vďaka tkanivu MatriX z 
ušlachtilej nehrdzavejúcej ocele má vysokú energetickú efektívnosť. Kotol je vybavený jednotkou 
elektronickej regulácie pre prevádzku podľa ekvitermiky, spalinovým ventilátorom s reguláciou 
otáčok.  
Kotol obsahuje obehové čerpadlo Grundfos UPM3 15-75. Na vratnom potrubí vykurovacej vody pre 
oba okruhy je osadený filter mechanických nečistôt a uzatváracie a vypúšťacie armatúry príslušnej 
svetlosti. Potrubné rozvody vykurovacej vody sú na najvyšších miestach opatrené automatickými 
odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších vypúšťacími kohútmi. 
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Kotol je zavesený na stene tak, aby bolo možné kotol pripojiť dymovodom na komín.  
 
Odvod spalín od každého navrhovaného plynového kotla je riešený nasledovne: dymovod Ø80 mm 
od plynového kotla je zaústený do trojvrstvového stavebnicového komína s vnútorným priemerom 
Ø125 mm. Trojvrstvový stavebnicový komín je vedený vertikálne vnútorným priestorom z 
miestnosti kotolne nad strechu haly a je ukončený vo výške +13 m, prevýšenie nad atikou strechy je 
0,6 m. Komín vedený vnútorným priestorom haly je v prípade potreby pripevnený k podpornej 
konštrukcii. Prestupy dymovodu a komína cez stavebné konštrukcie oddeľujúce požiarne úseky 
budú utesnené protipožiarnym tmelom s odpovedajúcou požiarnou odolnosťou v zmysle 
požiadaviek požiarnej ochrany. 
Kondenzát vytvorený počas prevádzky kondenzačných kotlov je odvádzaný do neutralizačného 
zariadenia a následne do kanalizácie z: 

 plynového kotla, 

 z komína a dymovodu. 

Okruh ústredného vykurovania 
Vykurovacia voda je z kotla dopravovaná integrovaným obehovým čerpadlom (súčasť kotla 
Viessmann) cez hlavné rozvodné potrubie vykurovacej vody vedené v podhľade prízemia 
administratívnej časti. Z hlavného ležatého rozvodu vykurovacej vody sú vyhotovené odbočky s 
prechodom na plasthliníkové potrubia vykurovacej vody pre napojenie vykurovacích telies 
osadených v jednotlivých miestnostiach na prízemí administratívnej časti. Potrubné rozvody 
vykurovacej vody sú na najvyšších miestach opatrené odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších 
miestach vypúšťacími kohútmi. 
Teplota vykurovacej vody pre okruh ústredného vykurovania je ekvitermicky regulovaná . 

Na vykurovanie administratívnych objektov sú namontované vykurovacie oceľové doskové telesá 
KORADO, typ VK so stavebnou výškou 400, 500, 600 a 900 mm a maximálnym pracovným 
pretlakom 600 kPa. Vykurovacie telesá budú pripojené zo steny prostredníctvom rohového 
radiátorového šroubenia tvaru H, typ HONEYWELL VERAFIX VKE s roztečou 50 mm a redukciou G 
1/2 na G 3/4. Prietok vykurovacej vody jednotlivými vykurovacími telesami je zaregulovaný 
prostredníctvom integrovanej ventilovej vložky 4360 s prednastavením, ktorá je súčasťou 
vykurovacích telies VK. Hodnoty prednastavenia na ventilových vložkách sú uvedené vo výkresovej 
časti PD.  
Teplotu v jednotlivých miestnostiach je možné regulovať termostatickými hlavicami HONEYWELL 
THERA-4 so závitom M30 x 1,5, ktoré sú osadené na každom vykurovacom telese. Teplotu je možné 
regulovať v rozsahoch 6 až 26 °C. Každé vykurovacie teleso je opatrené odvzdušňovacím ventilom. 
Teplá voda sa pripravuje pre: 

- administratívne priestory G1- zásobníkovom ohrievači vody Viessmann VITOCELL 100-V, 
CVA, objem 500 litrov. 

- administratívne priestory G2- v nabíjacom zásobníku 46 l, ktorý je integrovaný priamo 
v kotly. 

- administratívne priestory G3- zásobníkovom ohrievači vody Viessmann VITOCELL 100-V, 
CUGA, objem 100 litrov 

- administratívne priestory H - zásobníkovom ohrievači vody Viessmann VITOCELL 100-V, 
CUGB, objem 150 litrov 

 
Vetranie haly 
Pre vetranie  haly je vybudovaná 4/h  výmenu vzduchu a teplota bude v tomto priestore udržiavaná 
na 20 ° C v zimnom období. Pre každú zo štyroch častí je vybudovaná centrálna VZT jednotka, ktorá 
je umiestnená na streche objektu na oceľovej konštrukcii. VZT jednotka bude zložená z prívodného 
a odvodného ventilátora, filtrácie vzduchu, vysoko účinného doskového rekuperátora pre spätné 
získavania tepla z odpadového vzduchu. Výfukové a sacie komory VZT jednotiek sú otočené o 90 ° 
tak, aby sa sanie a výfuk vzduchotechniky minimálne ovplyvňovali. Vo vzduchotechnických  
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jednotkách sú osadené plynové ohrievače, s modulačnou reguláciou výkonu. 
Prívodné a odvodné potrubné trasy sú opatrené tlmičmi hluku, v prípade potreby regulačnými  
klapkami a po celej dĺžke prívodu vzduchu bude potrubie v priestore izolované. Vzduch je do 
priestoru privádzaný rovnomerne potrubným rozvodom vedeným pod úrovňou strechy a do 
priestoru je distribuovaný veľkoobjemovými výustkami. Odvod vzduchu je lokálne z priestoru pod 
stropom haly. VZT jednotky sú vybavené automatickou reguláciou.  
Sklad je vetraný podtlakovo. Odvod vzduchu je riešený dvomi strešnými ventilátormi s celkovým 
výkonom 2x9000 m3/h.  
3x Technické parametre rekuperačnej jednotky 1.101: 
Vzduchový výkon prívod           16 000 m3/h 
Vzduchový výkon odvod           16 000 m3/h 
Externá tlaková strata                        350 Pa 
Plynový ohrievač                                107 kW 

 
Vetranie jedálne 
Na vetranie miestností  slúži vzduchotechnické zariadenie so vzduchovým výkonom 3500 m3/h. 
VZT jednotka je zložená z prívodného a odvodného ventilátora, filtrácie vzduchu, vysoko účinného 
doskového rekuperátora pre spätné získavania tepla z odpadového vzduchu. Vzduchotechnické 
zariadenie sa nachádza na streche objektu.  
Prívodné a odvodné potrubné trasy sú opatrené tlmičmi hluku. Prívod vzduchu do vetraných 
miestností je zabezpečený regulovateľnými výustkami alebo kovovými tanierovými ventilmi 
napojenými cez ohybné izolované hadice. Odvod vzduchu je rovnako cez regulovateľné výustky 
alebo tanierové ventily napojené izolovanými ohybnými hadicami.  
VZT jednotka sú vybavené automatickou reguláciou.  
Technické parametre rekuperačnej jednotky 3.101: 
Vzduchový výkon prívod           3 500 m3/h 
Vzduchový výkon odvod           3 500 m3/h 
Externá tlaková strata                        350 Pa 
Elektrický ohrievač                                7 kW 
 
Vetranie šatní, zasadacích miestností a bezokenných miestností 
Na vetranie vybraných miestností šatní, kuchynky, zasadacej miestnosti a bezokenných miestností 
slúžia vzduchotechnické zariadenie so vzduchovým výkonom podľa výkresovej dokumentácie. 
Každá VZT jednotka je zložená z prívodného a odvodného ventilátora, filtrácie vzduchu, vysoko 
účinného doskového rekuperátora pre spätné získavania tepla z odpadového vzduchu a ohrievača 
vzduchu.  
Prívod vzduchu do vetraných miestností bude zabezpečený regulovateľnými výustkami alebo 
kovovými tanierovými ventilmi napojenými cez ohybné izolované hadice. Odvod vzduchu je riešený 
cez regulovateľné výustky alebo tanierové ventily napojené izolovanými ohybnými hadicami.  
VZT jednotka sú vybavené automatickou reguláciou.  
Technické parametre rekuperačnej jednotky 5.101: 
Vzduchový výkon prívod           400 m3/h 
Vzduchový výkon odvod           400 m3/h 
Externá tlaková strata                        250 Pa 
Elektrický ohrievač            2 kW 
Technické parametre rekuperačnej jednotky 6.101: 
Vzduchový výkon prívod           400 m3/h 
Vzduchový výkon odvod           400 m3/h 
Externá tlaková strata                        250 Pa 
Elektrický ohrievač                      2 kW 
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Chladenie miestností 
Potreba na chladenie priestorov jedálne je vypočítaná podľa STN 730548. Pre klimatizáciu je 
vybudovaný nezávislý okruh systému VRV. Systém sa skladá z vonkajšej kondenzačnej jednotky 
(umiestnenej na streche haly)  a vnútorných kazetových jednotiek.   
Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia 4.101: 

Typ                                                   SDV5-260EAS 
Výkon chladenia                        26,0  kW  

Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky 4.201: 
Typ                                                   SDV5-36CA 
Výkon chladenia                3,6 kW 

Pre chladenie daných priestorov sú vybudované chladiace multisplit systémy vo vyhotovení 
vnútorná jednotka v kazetovom  prevedení pričom vonkajšie jednotky sú umiestnené na streche 
vstavkov. 
 
Vetranie sociálnych zariadení 
Pri vetraní sociálnych zariadení je použitý podtlakový systém pomocou potrubného ventilátora 
osadeného v potrubí. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora je 
zabezpečená spätnou klapkou. Koncový distribučný prvok tvorí tanierový ventil. Prívod vzduchu je 
zabezpečený dverovými mriežkami alebo podrezanými prahmi dverí do okolitých miestností. 
Technické miestnosti sú vetrané podtlakovo. Odvod vzduchu je riešený axiálnym ventilátorom na 
fasáde objektu. Prívod vzduchu je cez dverové mriežky do exteriéru - stenové mriežky. Ovládanie 
bude pomocou snímača interiérovej teploty (rieši ELI). 
 
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody. 
Rozvádzače RMS1 – RMS4 sú napojené z trafostanice a sú umiestnené pri jednotlivých vstavkoch 
v hale.  Z uvedených rozvádzačov je napojené osvetlenie v príslušnej  časti haly, rozvádzače RS vo 
vstavkoch, zásuvkové skrine v hale, zásuvky pre brány a mostíky, zariadenia vzduchotechniky 
v hale.  Z rozvádzačov RS je napojené osvetlenie a zásuvkové obvody a tiež zariadenia 
vzduchotechniky vo vstavkoch. V každom vstavku sú dva rozvádzače RS, samostatne pre prízemie 
a samostatne pre poschodie.  
Napojenie zariadení vlastnej spotreby v technickom vstavku v časti „B“ je riešené z hlavného 
rozvádzača RH1. 
Skladová časť haly „S2“ je osvetlená pomocou svietidiel LED, umiestnených pod stropom objektu 
a radených do obvodov. Ovládanie svietidiel je z ovládacích skríň pri vstupoch a centrálne 
z riadiaceho systému. 
Rozvody vo vstavkoch sú vybudované nad podhľadmi na káblových roštoch. 
Svietidlá sú zapustené v podhľade. Ovládanie osvetlenia je riešené vypínačmi pri Typy svietidiel 
budú stanovené v rámci realizačného projektu. 
Zásuvky v kanceláriách sú riešené na stenách a v pod parapetných žľaboch. Ďalej sú tu napájané aj 
zariadenia vzduchotechniky. Každý vstavok má vybudovaný vlastný svetelný rozvádzač, ktorý je 
napájaný z rozvádzača RMS umiestneného v príslušnej sekcii.  
Núdzové osvetlenie  hale je zrealizované núdzovými svietidlami v hale, a vo vstavkoch na 
chodbách a v kanceláriách, ktoré sú vybavené modulom pre pripojenie na centrálny batériový 
systém. Okrem toho sú rozmiestnené núdzové svietidlá antipanické na únikových trasách, svietidlá 
s piktogramami na chodbách a nad únikovými dverami a tiež je riešené osvetlenie hydrantov 
a hasiacich prístrojov.  
Centrálny batériový systém je umiestnený v trafostanici v rozvodni VN + NN. Výška umiestnenia 
núdzových svietidiel je cca 2,5 m nad podlahou. 
V technickom vstavku vedľa vstavku „B“ sú núdzové svietidlá riešené s vlastným zdrojom. Tieto 
svietidlá ostávajú v prevádzke aj po vypnutí centrálneho batériového systému tlačidlom „TOTAL 
STOP“. 
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Uzemnenie haly je riešené ako mrežová sústava v betónovom základe haly. V spodnej časti 
betónového základu 5 cm nad dnom základu je položený pásik FeZn 30 x 4 mm. Pomocou tohto 
pásika je prepojené oceľové armovanie všetkých nosných stĺpov v hale. Na určených miestach je 
pásik vyvedený z betónového základu pre pripojenie bleskozvodného zariadenia, alebo elektrického 
zariadenia v hale. Pred vstavkami, kde sú umiestnené trafostanice je riešený potenciálový prah 
položením dvoch pásikov vzdialených od seba 2 m a vzájomne prepojených. Pásik uložený bližšie 
k trafostanici je v hĺbke 40 cm a pásik uložený ďalej od trafostanice je v hĺbke 70 cm. Obidva pásiky 
sú prepojené s uzemnením haly.  Na toto uzemnenie je pripojené vnútorné uzemnenie v trafostanici 
cez skúšobné svorky a vnútorné uzemnenie technologických zariadení v hale cez ekvipotenciálne 
svorkovnice. V hale je vyvedené uzemnenie na vybraných miestach pri nosných stĺpoch. Pri 
vyvedení pásika z betónu musí byť pásik chránený asfaltovým náterom min. 100 mm v betóne 
a 200 mm mimo betón. Uzemňovacia sústava musí je vyhotovená podľa STN 33-2000-5-54. 
Bleskozvodná sústava. 
Na streche objektu je umiestnená bleskozvodná lapacia sústava vytvorená pomocou bleskozvodu 
s včasnou iniciáciou výboja. Ochranné pásmo aktívneho bleskozvodu je dimenzované tak, aby 
zachytával do svojej ochrany všetky stavebné časti budovy v požadovaných výškach.  
Vonkajšia bleskozvodná sústava (LPS) pozostáva z častí :  
 -  3x aktívny zachytávač s príslušenstvom FC60  
 -  3x nadstavená nerezová tyč 3m HRI 3503,  
 -  3x nadstavená nerezová tyč 3m HRI 4203,  
 -  3x veľká trojnožka na plochú strechu TSH 4525  
 -  9x betónové tvárnice,  
 -  3x počítadlo zásahov IF3002,  
 -  3x skrinka počítadla zásahov ATS 237,  
 -  svorky na pripojenie zvodov 
 -  zberné vedenie na streche  
Vzhľadom k rozmerom a k vypočítanej úrovni ochrany LPL, bol výpočtom polomerov ochrán 
stanovený počet aktívnych zachytávačov na 3ks, vrátane ich umiestnení a výškami hrotu.  
Na základe analýzy rizika je stanovená trieda ochrany pred bleskom LPS  III.  
  

SO 203 Oplotenie 

Oplotenie je pletivové z poplastovaného pletiva výšky 2,0m, oká 50x50/2,2mm. Pletivo je 
inštalované na systémové poplastované stĺpiky. Jednotlivé úseky oplotenia obsahujú bežné (á=4m), 
jednostranne (koncové stĺpiky) a obojstranne (v priamom úseku á=24m v zalomení úsekov) 
podopreté stĺpiky. Stĺpiky sú osadené do pripravených výkopov a stabilizované zabetónovaním. 
Oplotenie je založené na základových pätkách 0,3/0,3m hlboké 0,9m a 0,8/0,8 m hlboké 1,0 m  
a 0,8/2,1 m hlboké 1,0 m  pod stĺpikmi brán. Betón C 16/20. 
Oplotenie kopíruj  jestvujúci resp. v niektorých miestach upravený terén a betónový oporný múr. 
Technické údaje:                       
Celková dĺžka oplotenia    : 1835,00 bm 
Výška oplotenia     : 2,0 m  
 

SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu 

Hlavný rozvod plynu - Jestvujúci rozvod plynu D 160 PE 350 kPa je ukončený guľovým kohútom 
DN100 v skrinke na stene budovy. Za guľovým uzáverom DN100 je umiestnený plynový filter DN40 
PN16. Za plynovým filtrom je uzatváracia klapka DN40 pred plynomerom DN40 G16 a uzatváracej 
klapky DN40 za plynomerom. Plynomer je vybavený obtokom DN40 v ktorom je inštalovaná 
uzatváracia klapka DN40. na výstupnej časti potrubia je osadený membránový bezpečnostný 
uzáver BAP DN40. Ovládanie BAP je riadené riadiacim systémom EPS ktorý na základe 
vyhodnotenia výskytu požiaru riadi vypínanie BAP. Za bezpečnostným uzáverom je inštalovaná 
uzatváracia klapka DN40 za touto klapkou vedie potrubie DN40 do haly kde smeruje ku trom 
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samostatným skrinkám z regulátorom a podružným meraním. Skrinka s hlavným meraním spotreby 
plynu pre celú halu je umiestená v samostatnej skrinke na fasáde. 
 
Hlavný plynomer P1  
Prietok plynu je meraný na STL časti pri pretlaku plynu 350kPa.  
Spotreba plynu je meraná rotačným plynomerom G16 DN40, PN16. Meradlo je osadené 
vo vertikálnej  polohe. Prepočet prietoku a pretečeného množstva plynu z plynomeru je 
zabezpečené cez elektronický prepočítavač MACBAT-5. Za plynomermi sú osadené guľové kohúty, 
zaústené do odfuku, na odtlakovanie meracej časti. Teplotný údaj pre prepočítavač je zabezpečený 
pomocou snímača teploty z potrubnej trasy pred meradlom. Aktuálny pretlak a teplotu plynu je 
možné sledovať na ukazovacom tlakomeri a teplomere pred plynomerom.   
Pomerné meradlo P2 
Na meranie spotreby plynu  je použitý membránový plynomer BK G25 DN50. Plynomer musí byť 
inštalovaný v zmysle STN 38 6442. Rozstup hrdiel  medzi vstupom do plynomera a výstupom je 335 
mm. Medzi hrdlami sa nachádza rozperka. Plynomer meria spotrebu plynu pri prevádzkovom 
pretlaku 2,5 kPa. Pred  plynomerom je umiestnený guľový kohút DN10 so zátkou na odber vzorky. 
Za plynomerom je umiestnená klapka  DN 50. Plynomer je predpripravený pre diaľkové snímanie 
spotreby plynu prostredníctvom možného výstupu reed kontaktu plynomera. Plynomer je 
umiestený v uzamykateľnej skrinke. 
Pomerné meradlo P3 
Na meranie spotreby plynu  je použitý membránový plynomer BK G16 DN40. Plynomer musí byť 
inštalovaný v zmysle STN 38 6442. Rozstup hrdiel  medzi vstupom do plynomera a výstupom je 280 
mm. Medzi hrdlami sa nachádza rozperka. Plynomer meria spotrebu plynu pri prevádzkovom 
pretlaku 2,5 kPa. Pred  plynomerom je umiestnený guľový kohút DN10 so zátkou na odber vzorky. 
Za plynomerom je umiestnený guľový kohút DN 40. Plynomer je predpripravený pre diaľkové 
snímanie spotreby plynu prostredníctvom možného výstupu reed kontaktu plynomera. Plynomer je 
umiestený v uzamykateľnej skrinke. 
Pomerné meradlo P4 
Na meranie spotreby plynu  je použitý membránový plynomer BK G16 DN40. Plynomer musí byť 
inštalovaný v zmysle STN 38 6442. Rozstup hrdiel  medzi vstupom do plynomera a výstupom je 280 
mm. Medzi hrdlami sa nachádza rozperka. Plynomer meria spotrebu plynu pri prevádzkovom 
pretlaku 2,5 kPa. Pred  plynomerom je umiestnený guľový kohút DN10 so zátkou na odber vzorky. 
Za plynomerom je umiestnený guľový kohút DN 40. Plynomer je predpripravený pre diaľkové 
snímanie spotreby plynu prostredníctvom možného výstupu reed kontaktu plynomera. Plynomer je 
umiestený v uzamykateľnej skrinke. 
Pomerné meradlo P5 
Na meranie spotreby plynu je použitý membránový plynomer BK G25 DN50. Plynomer musí byť 
inštalovaný v zmysle STN 38 6442. Rozstup hrdiel  medzi vstupom do plynomera a výstupom je 335 
mm. Medzi hrdlami sa nachádza rozperka. Plynomer meria spotrebu plynu pri prevádzkovom 
pretlaku 10 kPa. Pred  plynomerom je umiestnený guľový kohút DN10 so zátkou na odber vzorky. 
Za plynomerom je umiestnená klapka  DN 50. Plynomer je predpripravený pre diaľkové snímanie 
spotreby plynu prostredníctvom možného výstupu reed kontaktu plynomera. Plynomer je 
umiestený v uzamykateľnej skrinke. 
Regulácia tlaku plynu: 
Na zníženie pretlaku plynu STL 350 kPa na 2,5 kPa/10 kPa sú použité regulátory pretlaku plynu  R72 
a R25. Regulátory majú vstavaný poistný ventil a vstavaný bezpečnostný rýchlouzáver.  Bezpečnosť 
- pôsobenie uzatváracieho člena, uvedenie do bezpečného stavu (prerušenie prietoku plynu) pri 
prekročení prietoku, výstupný tlak je príliš nízky, vstupný tlak je príliš nízky, vážne poškodenie 
membrány na 2. stupni. V prípade prekročenia nastavených hodnôt, bezpečnostný rýchlouzáver 
uzatvorí prívod plynu. Odvetranie do atmosféry - výstupný tlak je príliš vysoký, jemné poškodenie 
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membrány na 2. stupni. Regulačné zariadenie  a inštalácia musí spĺňať podmienky TPP 609 01 .  
Regulátor tlaku plynu (RTP) zriaďuje žiadateľ o pripojenie. 
 
Na zníženie pretlaku plynu STL 350 kPa na 2,5 kPa/10 kPa sú použité regulátory pretlaku plynu  R72 
a R25. Regulátory majú vstavaný poistný ventil a vstavaný bezpečnostný rýchlouzáver.   
Na nových plynovodoch sa vykonali tlakové skúšky v súlade s kapitolou 6 STN EN 1775. Účelom 
tlakovej skúšky bolo preukázanie pevnosti a tesnosti zmontovaného plynovodu a prevádzkovú 
schopnosť. Skúšky uskutočnila autorizovaná osoba, ktorá je zodpovedná za ich vykonávanie. 
Protokoly o skúškach boli odovzdané ako prílohy k návrhu o kolaudáciu stavby. 
Rozvody plynovodu sú opatrené  náterom proti korózii a vrchným náterom žltej farby, podľa STN 67 
3067 v súlade s STN  13 0072. 
Odvzdušnenie plynovodu, napustenie plynu  a uvedenie plynovodu do prevádzky vykonal zhotoviteľ 
za účasti objednávateľa a po súhlase dodávateľa plynu podľa STN 38 6405. Postup pri 
odvzdušnením bol vykonaný v zmysle TPP 704 01 bod. č. 9.3. 
O napustení plynu do plynovodu zhotoviteľ zhotovil zápis a odovzdal objednávateľovi . 
Po skončení montáže a pred uvedením OPZ do prevádzky sa vykonala odborná prehliadka 
a odborná skúška /východzia revízia/ podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
Uvedenie spotrebiča do prevádzky vykonal odborne spôsobilý pracovník oprávnenej organizácie, 
ktorá má uzatvorenú zmluvu  s výrobcom daného typu spotrebiča. 
 

SO 309 Prípojka slaboprúdu – I. etapa 

Trasa optického kábla začína v technologickej miestnosti na vrátnici v bode A (južná hala), z ktorej 
je vedená chránička typu HDPE 40/30 mm smerom na sever. Chránička bola položená v prvej etape 
výstavby logistického parku a zabezpečuje pripojenie areálu na telekomunikačnú infraštruktúru 
spoločnosti Slovanet. Do tejto chráničky bola metódou zafukovania uložená nová mikrotrubička 
o priemere 12/8 mm, ktorá je vedená k bodu B (bod prepojenia novej trasy voči existujúcej trase).  
V bode B je umiestnená rúrová spojka typu MATRIX, ktorá zabezpečuje prepojenie mikrotrubičkovej 
trasy voči novej chráničke typu HDPE 40/32 mm, ktorá bola v priebehu výstavby novej haly 
pripravená za účelom inštalácie slaboprúdových rozvodov. Trasa následne pokračuje do 
technologickej miestnosti v bode C, kde je na nástennom optickom distribučnom boxe. 
Do pripravenej pasívnej trasy bol následne uložený 24-vláknový minikábel metódou zafuknovania. 
Jednotlivé vlákna boli ukončené v nižšie uvedených bodoch: 

- bod  A: existujúci dátový rozvádzač spoločnosti Slovanet 
- bod B: nový nástenný optický distribučný box 

Trasy chráničiek a ich spojky sú vyznačené rezonančnými markrami podľa predpisu pre označovanie 
optických trás. Trasy boli geodeticky zamerané.  
 

SO 310 Vonkajšie osvetlenie – I. etapa 

Vývody pre vonkajšie osvetlenie sú umiestnené v hlavnom  rozvádzači RH1 v trafostanici v hale S2. 
V rámci vonkajšieho osvetlenia sú riešené 4 vetvy. 

Vetva a– svietidlá na fasáde – 9 ks 
vetva b– svietidlá na fasáde – 10 ks 
vetva c– svietidlá na stožiaroch – 6 ks 
vetva d – svietidlá na stožiaroch – 20 ks 
Vetva a spolu s vetvou b sú istené spoločným ističom 

Použité svietidlá na fasáde sú 90 W. Použité svietidlá na stožiaroch v okolí objektu  sú 75 W. 
Pre vonkajšie osvetlenie na fasáde je použitý kábel AYKY 4 x 16 mm2.  Pre napojenie svietidiel na 
stožiaroch je použitý kábel typu AYKY 4 x 25 mm2.  
Osvetľovacie stožiare sú vzájomne prepojené uzemňovacím pásikom FeZn 30 x 4.  
Stožiare vonkajšieho osvetlenia sú pripojené k uzemňovaciemu pásiku vodičom FeZn D10. 
Uzemnenie stožiarov je pripojené na uzemnenie objektu haly.  Výška stožiarov je 10 m.  



SÚ Ch-V 017/2022-004/HuR - 15  
 

Ovládanie vonkajšieho osvetlenia je možné ručne alebo pomocou súmrakového spínača. Ručné 
ovládanie vonkajšieho osvetlenia je možné v hlavnom  rozvádzači v trafostanici  v hale S2. 
Káble vonkajšieho osvetlenia sú vedené voľne v zemi v pieskovom lôžku a sú zakryté tehlovým 
zákrytom. Hĺbka uloženia káblov vonkajšieho osvetlenia je 35-50 cm. Pod cestami sú káble 
vonkajšieho osvetlenia vedené v hĺbke 1 m, uložené sú v chráničke priemeru 60 mm. 
 

SO 313 Sadové úpravy – I. etapa 

Predmetom objektu sú sadové úpravy, ktorých riešenie sa vzťahuje na okolie SO 2-201 Logistická 
hala S2, ostatné sadové úpravy boli realizované v rámci prvej etapy výstavby. V rámci areálu sa 
vysadila doprovodná zeleň. Cieľom bolo vytvoriť funkčné vegetačné úpravy, ktoré zmiernia vplyvy 
tejto technickej stavby na krajinný ráz. Po dokončení prác sa voľné plochy zatrávnili s novou 
výsadbou vzrastlej zelene z drevín. Celkovo sa vysadilo 15 ks stromov. 
 

PS 603 Trafostanica – I. etapa 

V rozvodni 22kV v trafostanici je umiestnený rozvádzač 22 kV pozostávajúci z 5 skríň. Z tohto 
rozvádzača sú napojené transformátory T1, T2 a T3 v trafostanici. ´Dve skrine sú riešené ako 
prívodné a tri skrine sú vývody na transformátory. V skrini č. 1 a 2 sú privedné prívody 
z trafostanice v hale S1. Transformátory T1, T2 a T3 sú vzduchové, umiestnené 
v transformátorových komorách. transformátory sú o výkone 1000 kVA s prevodom 22/0,42 &lv. 
Prepoje medzi transformátormi a rozvádzačmi NN sú riešené jednožilovými káblami typu CHBU. 
Hlavné rozvádzače NN sú umiestnené v miestnosti rozvodne VNB a NN. prívody a vývody do 
rozvádzačov sú riešené káblami vrchom. Ku každému rozvádzaču je pripojený kompenzačný 
rozvádzač o výkone 200 kVAr. 
Káblové prepoje v trafostanici sú vedené pod stropom objektu v káblových žľaboch. Káble VN sú 
privedené z rozvádzača 22kV transformátora cez chráničku priemeru 160 mm a káblový kanál. 
Káblové rozvody NN sú vedené vrchom do rozvádzačov NN a vrchom sú vedené do skladovej haly. 
Fakturačné meranie je v univerzálnej skrini merania, ktorá je umiestnená v hlavnej trafostanici 
v objekte haly S1 v priestore rozvodne VN.  
         

Pre užívanie stavby sa podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov určujú 
tieto podmienky: 
 

1. Stavba bude užívaná v súlade s projektovaným účelom, každá zmena v užívaní stavby podlieha 
povoleniu stavebného úradu, podľa stavebného zákona. 

2. Užívateľ stavby trvale zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s § 86 ods.1 
stavebného zákona.  

3. Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných 
technických predpisov ako aj príslušných STN, rešpektovať záverečné ustanovenia uvedené 
v predložených odborných prehliadkach a skúškach . 

4. Stavbu treba užívať tak, aby nebolo ohrozované životné prostredie. 
5. Likvidáciu odpadu zabezpečí užívateľ v súlade so zákonom o odpadoch.  
6. Pri kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené drobné nedostatky, ktoré sa do vydania tohto 

rozhodnutia odstránili, čomu nasvedčujú vyjadrenia dotknutých orgánov v odôvodnení tohto 
rozhodnutia. 
 

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od PD overenej v stavebnom konaní boli zistené. 

 SO 201 logistická hala S2: 

 dobudovala sa miestnosť Bio odpadu G1.1.15. vo stavku pri osi I/85; 

 V priečke medzi halami na ose E sa zmenili pozície brán a doplnil sa jeden personálny 
prechod; 

 SO 306 Rozvod a prípojky plynu: 
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 zmenila sa dĺžka trasy z pôvodnej dĺžky 784,47 bm na novú dĺžku 716,5 bm, bod napojenia 
a aj ukončenia vrátane trasy sa nezmenili; 

  SO 309 Prípojka slaboprúdu: 

 zmenila sa trasa prípojky, bod napojenia a aj ukončenia v zrealizovanej časti haly S2; 

 pôvodná dĺžka 2110 m sa skrátila na 273 m; 
 

 Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.  

 

Odôvodnenie: 
 

Navrhovateľ (stavebník):  
SIHOTPARK,  s r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 53479393, v zastúpení PIO 
KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 36 308 862,  podal dňa 
01.02.2022 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu : 
 

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

SO 2-201 Logistická hala S2 – I. etapa (sekcie G a H) 
SO 203 Oplotenie 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu 
SO 309 Prípojka slaboprúdu – I. etapa 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie – I. etapa 
SO 313 Sadové úpravy – I. etapa 
PS 603 Trafostanica – I. etapa                                                                 

 

Návrh bol posúdený na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 
04. marca 2022. 
 

K návrhu sa vyjadrili : 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, zo dňa 09.03.2022,  
pod značkou číslo RUVZ/2022/01235-002 ; 

vydáva toto       z á v ä z n é      s t a n o v i s k o  
Návrhu SIHOTPARK s.r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 53 479 939 v zastúpení 
PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 36 308 862, zo dňa 
11.02.2022 sa vyhovuje a s návrhom na kolaudáciu stavby „Logistický park Sihoť – Chocholná-
Velčice – Logistická hala S2“ v k. ú. Chocholná-Velčice, podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 
355/2007 Z. z. sa súhlasí.  
Prevádzkovateľovi  sa zároveň pripomína:  
Po vydaní právoplatného rozhodnutia ku kolaudácii stavby príslušným stavebným úradom, je 
potrebné požiadať RÚVZ Trenčín o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, podľa 
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.  
 

Inšpektorát práce Trenčín, zo dňa 07.03.2022,  
pod značkou číslo IPTN/IPTN_ODD BOZP/KON/2022/542-2022/4078 

Inšpektorát práce Trenčín v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii 
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať rozhodnutie o zmene v užívaní 
stavby a    s ú h l a s í    s jeho vydaním. 
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Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, zo dňa 28.02.2022, pod zn.č. OU-TN-OSZP3-2022/010236-002 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia s vydaním kolaudačného rozhodnutia na vyššie uvedenú 
stavbu, „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice“ – Logistická Hala S2, stavebné objekty : 
SO 2-201 Logistická hala S2 – I. etapa (sekcie G a H), SO 203 Oplotenie, SO 306 Rozvod a prípojka 
STL plynu, SO 309 Prípojka slaboprúdu – I. etapa, SO 310 Vonkajšie osvetlenie – I. etapa, SO 313 
Sadové úpravy – I. etapa, PS 603 Trafostanica – I. etapa   z hľadiska odpadového hospodárstva 
súhlasí.  
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP – úsek ochrany ovzdušia 
zo dňa 04.02.2022, pod č. OU-TN-OSZP3-2022/006524-002                                                                  

vydáva súhlas na užívanie časti stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene.  
Správny orgán preskúmal žiadosť ako aj ostatné podkladové materiály a dospel k záveru, že 
uvedená časť zdroja znečisťovania ovzdušia spĺňa podmienky a kritériá vyplývajúce z právnych 
predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné na užívanie časti stavby stredného zdroja 
znečisťovania ovzdušia po zmene. 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, EIA , zo dňa 09.03.2022, pod zn.č. OU-TN-OSZP3-2022/010786-002 

vydáva podľa § 38 ods. 4 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ku kolaudačnému konaniu 
stavby „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ - Logistická hala S2, SO 2-201 Logistická hala S2 – 
I. etapa (sekcie G a H), SO 203 Oplotenie, SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu, SO 309 Prípojka 
slaboprúdu – I. etapa, SO 310 Vonkajšie osvetlenie – I. etapa, SO 313 Sadové úpravy – I. etapa, PS 
603 Trafostanica – I. etapa(ďalej len „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ - Logistická hala S2: 
SO 2-201 Logistická hala S2 – I. etapa (sekcie G a H), SO 203, SO 306, SO 309, SO 310, SO 313, PS 
603“) toto záväzné stanovisko:  
Na základe predložených podkladov – projektu skutočného vyhotovenia stavby: Logistický park 
Sihoť – Chocholná-Velčice: SO 201 Logistická hala S2, SO 306 Rozvod a prípojky STL plynu, SO 310 
Vonkajšie osvetlenie, vypracovaného PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín, v 01/2022; projektu 
skutočného vyhotovenia stavby: Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice: PS 603 Trafostanica, 
vypracovaného PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín, v 12/2021; projektu skutočného vyhotovenia 
stavby: Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice: SO 313 Sadové úpravy, vypracovaného PIO 
KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín, v 03/2022; Vyhodnotenia podmienok určených v rozhodnutí 
vydanom v zisťovacom konaní č. OU-TN-OSZP3-2017/002019-023 zo dňa 03. 01. 2017, 
vypracovaného PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín, Ing. Marekom Štefancom a Ing. Henrichom 
Pavlíkom dňa 31. 01. 2022, a doplňujúcich podkladov (oznámenie o začatí kolaudačného konania, 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmena č. 1 k rozhodnutiu o umiestnení líniovej 
stavby, stavebné povolenie, zmena stavby pred dokončením,), 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 kolaudačného konania 
stavby „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ - Logistická hala S2: SO 2-201 Logistická hala S2 – 
I. etapa (sekcie G a H), SO 203, SO 306, SO 309, SO 310, SO 313, PS 603“, 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-
2017/002019-023 zo dňa 03. 01. 2017. 
Podľa predložených podkladov je možné konštatovať, že zmena č. 1 k rozhodnutiu o umiestnení 
líniovej stavby zo dňa 24. 09. 2018 spočívala v zlúčení logistických hál SO 2-201 Logistická hala S2, 
SO 3-201 Logistická hala S3 a SO 4-201 Logistická hala S4 do jednej vysokokapacitnej haly SO 2-201 
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Logistická hala S2 a prispôsobení priľahlej vonkajšej infraštruktúry navrhovaného logistického 
parku. Zmena stavby pred jej dokončením pre stavbu „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice“ – 
Logistická hala S2 zo dňa 19. 10. 2021 sa týkala zmeny etapovitosti výstavby (časti haly H a G), 
dispozičného a prevádzkového riešenia haly v týchto častiach haly. Podľa oznámenia o zmene 
stavebníka od obce Chocholná-Velčice zo dňa 25. 11. 2021 novým stavebníkom bude SIHOTPARK 
s.r.o. Rázusova 125, Vranov nad Topľou. Podľa Vyhodnotenia podmienok rozhodnutia zo 
zisťovacieho konania možno konštatovať, že podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 
OU-TN-OSZP3-2017/002019-023 zo dňa 03. 01. 2017 boli zohľadnené a v rozsahu pre uvedené 
kolaudačné konanie splnené. 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 kolaudačného povolenia stavby: „Logistický park Sihoť 
Chocholná-Velčice“ - Logistická hala S2: SO 2-201 Logistická hala S2 – I. etapa (sekcie G a H), SO 
203, SO 306, SO 309, SO 310, SO 313, PS 603“, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-TN-
OSZP3-2017/002019-023 zo dňa 03. 01. 2017. 
 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, zo dňa 08.03.2022,  
pod značkou číslo KRHZ-TN-OPP-2022/000003-018 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 27 písm. b) 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhl. 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov realizáciu stavby „Logistický park Sihoť Chocholná – Velčice  – Logistická hala S2, 
pozostávajúcu zo stavebných objektov a prevádzkového súboru: 
SO 2-201 Logistická hala S2 – I. etapa (sekcie G a H), 
SO 203 Oplotenie, 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu, 
SO 309 Prípojka slaboprúdu – I. etapa, 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie – I. etapa, 
SO 313 Sadové úpravy – I. etapa, 
PS 603 Trafostanica – I. etapa a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

SVP, š.p. , OZ povodie Váhu, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany, do zápisnice dňa 04.03.2022  

S kolaudáciou SO 312 súhlasíme bez pripomienok. Monika Maligová – pracovník SVP, š.p. 
 

ŽSR, SEE Vrútky, do zápisnice dňa 04.03.2022  

S kolaudáciou SO 312 súhlasíme bez pripomienok. Martin Stronček – pracovník ŽSR, SEE Vrútky. 
 

Stanoviská nie sú záporné ani protichodné.  
 

K návrhu bolo doložené: 
1. žiadosť – návrh na kolaudačné konanie 
2. stavebné povolenie – kópia 
3. zmena stavby pred dokončením – kópia 
4. oznámenie – zmena stavebníka - kópia 
5. plnomocenstvo na vykonanie IČ medzi SIHOTPARK  a PIO KERAMOPROJEKT  
6. Zoznam všetkých stavbou dotknutých pozemkov  
7. doklad o úhrade správneho poplatku  
8. vyjadrenia  dotknutých orgánov ku kolaudácii stavby  
9. protokol o odovzdaní a prevzatí stavby 
10. geometrický plán + adresný bod 
11. oprávnenie na činnosť organizácie 
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12. protokoly o funkčných a komplexných skúšok 
13. certifikáty a atesty všetkých použitých materiálov 
14. prehlásenie o nakladaní s odpadmi  
15. osvedčenia pracovníkov na činnosti 
16. revízne správy 
17. projekt skutočného vyhotovenia 
 
V konaní zo dňa 04.03.2022 sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa overenej projektovej 
dokumentácie v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré však nemajú zásadný vplyv na 
charakter, užívanie a účel stavby. Drobné odchýlky sú zakreslené v projekte skutočného 
vyhotovenia. 

 
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 
 

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. 
 
Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších 
predpisov, v sume  530,- EUR, slovom päťstotridsať eur,  zaplatený dňa 07.02.2022 na účet Obce 
Chocholná-Velčice. 

Poučenie: 
  
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Podľa ust. § 26 správneho poriadku sa doručenie 
verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí na úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce po dobu 15 dní, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53, § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), v znení neskorších predpisov sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Chocholná-Velčice. 
 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.  
 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     Ing. Ľubomír Škriečka 
                            starosta obce 
                        Chocholná- Velčice 
 
 
 
 
VYVESENÉ:   ………………………………….. 
 

ZVESENÉ: ………………………………….. 
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Doručí sa: 
 
Účastníci konania : 

1. SIHOTPARK, s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou 
2. PIO KERAMOPRO JEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín – v zastúpení  

 
Na vedomie: 

3. Obec Chocholná – Velčice, 913 04 Chocholná – Velčice  
4. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, divízia civilného  letectva, 823 05 Bratislava 
5. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  
6. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 
7. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
9. Letecké opravovne a.s., Legionárska    160, 911 01 Trenčín 

10. Michlovský, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
11. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 
12. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 
13. Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo Ha ZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 
14. Ministerstvo vnútra SR – prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 

Bratislava 
15. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
16. Okresné riaditeľstvo PZ SR – ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 
17. Okresný úrad Trenčín, odbor CDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
18. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
19. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín - EIA 
20. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
21. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
22. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 
24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
25. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
26. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 
27. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 
28. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
29. SVP, š.p. , OZ povodie Váhu, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany 
30. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 
31. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
32. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka 
33. Železnice SR Bratislava, GR, odbor expertíz, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
34. Železnice SR Bratislava, OR Žilina, sekcia elektrotechn. a energetiky, ul. Čsl. Brigády 46 038 61 Vrútky 
35. Železnice SR Bratislava, OR Žilina, sekcia oznam. a zabezpečovacej techniky, ul. 1. Mája, 010 01 Žilina 
36. Železnice SR Bratislava, OR Žilina, ul. 1. Mája 34, 010 01 Žilina 

 


