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

 

SÚ Ch-V 132/2022-006/HuR                                                                                                  dňa 26.09.2022 

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:  

Navrhovateľovi (stavebníkovi) SIHOTPARK, s.r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 
53 479 939, v zastúpení spoločnosťou PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, 
IČO: 36 308 862 

p o v o ľ u j e 
 

uskutočnenie stavby :  

„Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ – Logistická hala S2 
zmena stavby pred dokončením – sekcia B haly S2 

SO 2-201 – Logistická hala     S2 SO 203 – Oplotenie (bez zmeny) 
SO 306 – Rozvod a prípojky STL plynu   SO 308 – Prípojka NN (bez zmeny) 
SO 309 – Prípojka slaboprúdu (bez zmeny)  SO 310 – Vonkajšie osvetlenie 
SO 313 – Sadové úpravy     PS 601 – Skladovanie (bez zmeny) 
PS 603 – Trafostanica     PS 604 – Stabilné hasiace prístroje 

 

umiestnenej v katastrálnom území Chocholná-Velčice na pozemkoch KN-C  ... 
 

 parcelné číslo   LV druh   pozemku 

1957/510    3985    orná pôda 
1957/511    3985    orná pôda 
1957/512    3985    ostatná plocha 
2172/27    3985    zastavaná plocha a nádvorie 
2200/40    3985    ostatná plocha 
2200/41    3985    ostatná plocha 
1960/57    3985    ostatná plocha 
1960/59    3985    ostatná plocha 
1960/2    3985    ostatná plocha 
1960/242    3985    ostatná plocha 
1960/55    3985    ostatná plocha 
1960/243    3985    ostatná plocha 
1960/16    3985    ostatná plocha 
1960/13    3985    ostatná plocha 
1960/54    3985    ostatná plocha 

 
Všetky pozemky sú vo vlastníctve navrhovateľa.    
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I. Popis stavby (stavba obsahuje): 

 
Zmena stavby pred dokončením sa týka: 
 
Etapovitosti výstavby:  V pôvodnom projekte pre stavebné povolenie sa uvažovalo s rozdelením 
výstavby haly do ôsmich etapách:  
- v 1. etape sa realizuje  časť haly B s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “1-29“ / “A-E“.   
- v 2. etape sa realizuje  časť haly A s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “1-29“ / “E-I“.   
- v 3. etape sa realizuje  časť haly D s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “29-57“ / “A-E“.   
- v 4. etape sa realizuje  časť haly C s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “29-57“ / “E-I“. 
- v 5. etape sa realizuje  časť haly F s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “57-85“ / “A-E“.   
- v 6. etape sa realizuje  časť haly E s rozmermi 96 x 168 m, medzi osami “57-85“ / “E-I“.   
- v 7. etape sa realizuje  časť haly H s rozmermi 96 x 156 m, medzi osami “85-111“ / “A-E“.   
- v 8. etape sa realizuje  časť haly G s rozmermi 96 x 156 m, medzi osami “85-111“ / “E-I“. 
 

Etapy 7 a 8 sú už zrealizované a skolaudované. 
 

Vdruhej fáze začne výstavba časti haly  medzi osami “1-29“, teda bude realizovaná časť haly B, 
ktorá sa pôvodne uvažovala realizovať v 1. etape. Projekt zmeny stavby rieši zmenu dispozičného 
a prevádzkového riešenia haly v týchto častiach haly. 
 

SO 2-201 – Logistická hala 
- Zmena dispozičného riešenia haly 
Blok B sa rozdelí na 3 prevádzkovo nezávislé časti – B1, B2, B3. V osi 9 budú časti B1 a B2 od seba 
oddelené stenou z minerálnych panelov a v osi 19 budú časti B2 a B3 od seba oddelené pletivovým 
oplotením. Pri osi A/14 - pre časť B2 je doplnený vstavok vytvorený z 3 modulových kontajnerov. 
Protipožiarna stena v osi 29 pôvodne navrhovaná ako ŽB prefabrikovaná stena bude zo 
sendvičových panelov s požiarnou odolnosťou podľa projektu PO. Do obvodovej steny v osi 1 boli 
doplnené 2 vstupy pre vjazd nákladnej dopravy do haly. 
 

- Zmena dispozičného riešenia vstavkov  
Vo vstavku pri osi A/1 (časť B1) sú na prízemí situované vstupné priestory – recepcia a chodba, 
denná miestnosť, kancelária, WC zamestnancov, šatne mužov a žien, umyvárne mužov a žien spolu 
s WC,  technická miestnosť, schodisko a sklad výživových doplnkov. S prístupom zvonku budú tu aj 
miestnosti pre trafostanice a VN + NN rozvodňa . Na poschodí prístupnom zo samotnej chodby sa 
budú nachádzať kancelária , sklad, serverovňa a WC zamestnancov. 
Nový vstavok pri osi A/14 (časť B2) budee vytvorený z 3 modulových kontajnerov. V 1. kontajnery 
bude kancelária a WC zamestnancov, v 2. kontajnery bude šatňa mužov vrátane sprchy a WC a  v 
3. kontajnery bude šatňa žien vrátane sprchy a WC. 
 

Vo vstavku pri osi A/29 (časť B3) budú na prízemí situované vstupné priestory – chodba, zasadacia 
miestnosť, kancelária, šatne mužov a žien, umyvárne mužov a žien, WC zamestnancov, 
upratovačka, sklad, technická miestnosť a schodisko. Na poschodí prístupnom zo samotnej chodby 
sa budú nachádzať:  kancelária, zasadacia miestnosť, kuchynka, šatňa, umyváreň, archív, 
serverovňa a WC zamestnancov. 
Nové dispozičné riešenie vstavkov je zrejmé z výkresovej časti projektu. 
 

- Zmeny na fasáde haly 
Prefa sokle na fasáde haly budú znížené z +0,400 na +0,300, pôvodne navrhované fasádne 
sendvičové panely sú zmenené z 1200 mm na 1100 mm. V juhozápadnej fasáde budú doplnené 
okná  a 2 brány pre vjazd nákladnej dopravy do haly. 
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-Zmena riešenia komunikácií a parkovania – podrobne viď situácia stavby a jednotlivé stavebné 
objekty – rieši samostatné konanie.  
 

Nosná konštrukcia objektu bude realizovaná ako prefabrikovaná železobetónová konštrukcia 
tvorená votknutými stĺpmi, strešnou konštrukciou a konštrukciou podlaží vstavkov. Vo vstavkoch 
budú zvislé nosné konštrukcie v mieste schodiska doplnené o ŽB prefabrikované steny. Hala bude v 
pozdĺžnom smere rozdelená na 7 dilatačných celkov, v priečnom smere na 2 dilatačne celky. 
Dilatácia bude realizovaná posuvným uložením nosných prvkov v mieste dilatácie. Raster hlavných 
stĺpov je v pozdĺžnom smere 55x12,0m a v priečnom smere 8x24,0m. Raster obvodových stĺpov je 
v pozdĺžnom smere 110x6,0m a v priečnom smere 32x6,0m.  Stĺpy vstavku budú vo vzájomných 
vzdialenostiach 6,0m. Pomocné stĺpy pre uchytenie deliacich stien z minerálnych panelov budú 
oceľové stĺpy HEA 200 osadené medzi prefabrikované stĺpy. 
Obvodový plášť haly bude realizovaný zo sendvičových panelov hr. 120mm s výplňou z minerálnej 
vlny. Panely budú kladené vodorovne a ukotvené k stĺpom prefabrikovanej konštrukcie. Po obvode 
budú uložené na prefabrikované sendvičové základové nosníky na úrovni +0,40 ktoré zároveň 
tvoria sokel haly. Zvislé škáry budú prekryté typovou lištou v rovnakom farebnom odtieni ako 
panel. Všetky klampiarske výrobky sú systémovou dodávkou obvodového plášťa. V mieste 
vyrovnávacích mostíkov bude obvodový plášť tvorený prefabrikovanými  sendvičovými panelmi hr. 
280mm. Obvodový plášť vstavkov bude riešený ako skladaný s izoláciou z minerálnej vlny celkovej 
hrúbky 120mm. Vnútorné deliace steny budú realizované 3 spôsobmi:  
- zo sendvičových panelov hr. 120mm s výplňou z minerálnej vlny Panely budú ukotvené k stĺpom 

prefabrikovanej konštrukcie a na pomocné oceľové stĺpy HEA 200 osadené vo vedľajších osiach 
medzi prefabrikované stĺpy. 

- zo ŽB panelov hrúbky 130mm zasúvaných do drážok deliacich stĺpov.  
- z pletivového oplotenia. 
Požiarna odolnosť stien podľa projektu PO.  
Strešný plášť haly bude realizovaný ako ľahký, skladaný, montovaný v skladbe PVC fólia, tepelná 
izolácia z minerálnej vlny, parozábrana, trapézový plech. 
Podlahu haly bude tvoriť drátkobetónová bezškárová doska hrúbky 180mm. Do dilatačných škár 
medzi celkami bezškárovej dosky budú vložené dilatačné profily potrebnej únosnosti. Pod doskou 
bude zrealizovaný násyp zo štrkodrvy v hrúbke 220mm. Parametre podložia pod doskou haly musia 
byť dosiahnuté  Edef,2 > 100MPa a Edef,2/Edef,1 < 2,3. 
Vstavky sú od haly oddelené výplňovým murivom hrúbky 300mm z pórobetónových tvaroviek na 
lepidlo. Priečky vstavku sú navrhnuté sádrokartónové v rôznych hrúbkach na kovovej nosnej 
konštrukcii. Všetky priečky budú obojstranne opláštené a vyplnené minerálnou vatou. 
Železobetónové stĺpy objektu budú založené na pilótach s priemerom 900mm s hornou hranou pilót 
na úrovni 1,63 respektíve -1,73 pri vnútorných stĺpoch v hlavných osiach a -2,83 v mieste 
vyrovnávacích mostíkov.  
Stĺpy budú kotvené do pilót cez kruhové monolitické kalichy priemeru 1,5m. Výška monolitických 
kalichov je navrhnutá 1,4m pre vnútorné stĺpy a 1,3m pre stĺpy po obvode haly. Dvojice stĺpov na 
rozhraní vstavkov a samotnej haly budú kotvené do pilót cez monolitické kalichy 1,25x1,9m výšky 
1,3m Po obvode haly budú na kalichy uložené sendvičové základové nosníky šírky 280mm. V mieste 
vstupných brán budú monolitické kalichy prepojené monolitickým základovým trámom prierezu 
400x500mm, vzhľadom na prenos účinkov od nápravy vozidla. 
Vo vstavkoch a trafostanici po obvode, pod prefabrikované steny schodiska a nástupné rameno 
budú realizované železobetónové základové pásy prierezu 500x500 a 600x500mm.  
Vyrovnávacie mostíky budú realizované ako prefabrikované ŽB konštrukcie s hrúbkou stien 200mm. 
Pod mostík bude realizovaný železobetónový základový pás prierezu 700x500mm. Mostíky budú 
doplnené o monolitické dno v spáde hr. 200mm. 
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Montované prefabrikované základové nosníky a soklové panely budú prevádzané na pieskové 
podsypy. Kvôli podmŕzaniu bude pod základovými nosníkmi a soklovými panelmi zrealizovaný 
štrkový vankúš zo štrkodrvy. V miestach zemných prác bude prevedené dosypanie po úroveň HTÚ 
zo zhutnenej štrkodrvy eventuálne z adekvátneho zhutniteľného materiálu. Tento podsyp, 
dorovnanie v mieste výkopov a ďalšie zemné práce súvisiace s montážou skeletu budú súčasťou  
stavebného riešenia. 
Výkopy budú minimálneho rozsahu. Jedná sa najmä o výkopy pre pilótové základy a monolitické 
základové kalichy. Tieto výkopy budú z malej časti realizované v násypoch zemnej dosky, ktorá je 
súčasťou HTÚ a taktiež v pôvodnom teréne. Výkopy budú okrem výkopov pre pilóty a kalichy 
otvorené svahované. Výkopy pre pilóty budú realizované vo výpažnici. Trieda ťažiteľnosti pre ílovitý 
a piesčitý štrk 3. 
Otvorené výkopy sú uvažované mimo úroveň hladiny podzemnej vody. Úroveň hladiny podzemnej 
vody je podľa geologického prieskumu na úrovni  3,77=194,41m.n.m. Výkopy pre pilóty zasiahnu do 
úrovne spodnej vody. 
 
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, ktorý končí 
v hale na ose B/1 - HUO.  
 

ROZVOD VODY V HALE 
Areálový rozvod pitnej vody (vetva pitného vodovodu „V1“ – HDPE, SDR11/PN16 – D75x6,8) končí 
v hale na ose B/1, kde je na potrubí DN65 osadený HUO - hlavný uzáver objektu. Na vstupe do haly 
za HUO bude osadená vodomerná zostava tvorená vodomerom, filtrom hrubých nečistôt, spätnou 
klapkou, vypúšťacím kohútom, tlakomerom a uzatváracou armatúrou. Vyššie uvedené armatúry 
zabezpečujú nepretržité napájanie objektu filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích 
telies (konope, piesok). Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému 
prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie podľa STN EN 1717. 
 

Všetky potrubia vodovodu budú 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. Povrch tepelných izolácií bude 
upravený proti mechanickému poškodeniu a podľa požiadaviek protipožiarnej ochrany budov. 
Prestup potrubia vodovodu do budovy bude izolovaný proti podzemnej vode v závislosti od jej 
tlaku. Prestupy potrubí cez požiarne deliace konštrukcie budú opatrené systémovými požiarnymi 
uzávermi podľa profilu a materiálu potrubí. 
  

Rozvod pitnej vody v hale. 
Za vodomernou zostavou potrubie pitného vodovodu D75 stúpa po stĺpe B/1 pod strechu haly. Tu je 
osadená odbočka D25 určená pre účely oplachu strechy. Odbočka D25 pokračuje k ose C2/1. Po 
stĺpe je potrubie zvedené cca 1,3 m nad podlahu haly, kde osadená vodomerná zostava a následne 
je potrubie D25 po stĺpe C2/1 vedená pod strechu haly. Pod strechou haly je potrubie vedené cca 2 
m smerom k ose C1/1 a následne prestupuje cez strechu a cca 30 cm nad strechou je ukončené 
záhradným. Časti potrubia, ktoré budú vystavené vonkajším poveternostným podmienkam budú 
zhotovené pozinkovanej rúrky DN20. Aby počas zimných mesiacov nedošlo k zamrznutiu vody 
u záhradného ventilu, bude potrebné vodu z prívodného potrubia na začiatku zimného obdobia 
vypúšťať.  
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Hlavné potrubie D75 je vedené ku vstavku MT Baker, kde medzi osami A2/1 a A1/1 je osadená 
odbočka D50 pre vstavok. Potrubie D50 je za odbočkou vedené k ose do A/1 a následne klesá do 
technickej miestnosti vstavku MT Baker, kde je ukončené guľovým kohútom a vodomernou 
zostavou. Hlavné potrubie D75 je za odbočkou redukované na D63 a potrubie pokračuje okolo 
vstavku k ose A/4 a v tejto ose pokračuje k ose A/14. Tu je osadená odbočka D40 pre kontajnerové 
vstavky, ktorá je zvedená cca 1,5 m a ukončená vodomernou zostavou. Vodomerná zostava pre 
kontajnerové vstavky môže byť umiestnená i kontajnerovom vstavku (toto treba vyriešiť pri 
realizácii).  
Hlavné potrubie D63 za odbočkou pokračuje v os A ku vstavku Cargo. V ose 26 vstavok obchádza až 
k ose A2/29, kde klesá na úroveň cca +3,5 m a následne je vedené do technickej miestnosti vstavku. 
V technickej miestnosti je potrubie redukované na D50 a následne je na potrubie osadený hlavný 
uzáver vstavku a vodomerná zostava (filter hrubých nečistôt, spätná klapka, vodomer, vypúšťací 
kohút a uzatváracia armatúra). 
Každá vodomerná zostava je tvorená uzatváracou armatúrou, filtrom hrubých nečistôt, spätnou 
klapkou, vodomerom, vypúšťacím kohútom a uzatváracou armatúrou a tlakomerom. Vyššie 
uvedené armatúry zabezpečujú nepretržité napájanie objektu filtrovanou vodou. Jemný filter 
zastaví vnikanie cudzích telies (konope, piesok). Spätný ventil chráni vodovodný systém proti 
spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín ohrozujúcich zdravie podľa STN EN 1717. 
 

VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “MT Baker“ 
Príprava teplej vody pre administratívny vstavok “MT Baker“ je riešená centrálne. Teplá voda bude 
akumulovaná v stojatom zásobníku teplej vody typ Viessmann Vitocell 100-V o objeme 200 litrov. 
Návrh prípravy teplej vody je riešený v samostatnej časti PD (viď PD časť ÚK). Armatúry na 
prívodnom potrubí studenej pitnej vody do zásobníka musia spĺňať podmienky STN 060830 a STN 
EN 1717. Cirkuláciu teplej vody bude zabezpečovať cirkulačné potrubie teplej vody o svetlosti D20 s 
cirkulačným čerpadlom Grundfos COMFORT 15-14 B PB, 1x 230 V, 50/60 Hz, 0.07 A, 7 W. Čerpadlo 
bolo navrhnuté na nasledujúce parametre: hmotnostný prietok Mcv = 190 kg/h, dispozičný tlak dp 
= 5077 Pa.  

 

VNÚTORNÝ VODOVOD KONTAJNEROVÉHO VSTAVKU 
Rozvod studenej a teplej vody, ako aj príprava TÚV je súčasťou kontajnerových vstavkov. 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “CARGO“ 
Príprava teplej vody pre vstavok “CARGO“ je riešená centrálne prostredníctvom plynového kotla. 
Teplá voda bude akumulovaná v stojatom zásobníku teplej vody typ Viessmann Vitocell 100-V 
o objeme 200 litrov. Návrh prípravy teplej vody je riešený v samostatnej časti PD (viď PD časť ÚK). 
Armatúry na prívodnom potrubí studenej pitnej vody do zásobníka musia spĺňať podmienky STN 
060830 a STN EN 1717. Cirkuláciu teplej vody bude zabezpečovať cirkulačné potrubie teplej vody 
o svetlosti D20 s cirkulačným čerpadlom Grundfos COMFORT 15-14 B PM, 1x 230 V, 50/60 Hz, 0.07 
A, 7 W. Čerpadlo bolo navrhnuté na nasledujúce parametre: hmotnostný prietok Mcv = 199 kg/h, 
dispozičný tlak dp = 6991 Pa.  
 
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. 
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Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov teplej vody a cirkulácie teplej vody je predpísaná vyhláškou č. 
14/2016 Z.z. pre potrubie vedené v priestore objektu.  

Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry Minimálna hrúbka izolácie 

do 22 mm 20 mm 

od 23 mm do 35 mm 30 mm 

od 36 mm do 100 mm Rovnaká ako vnútorný priemer potrubia 

nad 100 mm 100 mm 

Uvedené hrúbky tepelnej izolácie sa týkajú rozvodov potrubia v podhľade. V SDK stenách 
a predstenách, ktoré sú vyplnené tepelnou izoláciou, je možné hrúbku tepelnej izolácie znížiť na 9 
mm pre všetky priemery, aby bolo možné izolované potrubie do steny resp. predsteny vmestiť.    
 
VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
Vnútorná splašková kanalizácia bude odvedená prípojkami do vonkajšej areálovej splaškovej 
kanalizácie. Do splaškovej kanalizácie budú odvádzané odpadové vody z hygienických zariadení, 
kuchyniek a kondenzát z klimatizačných jednotiek jednotlivých vstavkov.  
Odpadové vody budú 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 budú 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 technických miestnostiach je riešený odvod kondenzátu od kondenzačných kotlov, 
resp. od 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. 
Všetky prestupy potrubia do zeme sú izolované proti podzemnej vode v závislosti od jej tlaku 
a v koordinácii s hydroizolačným systémom stavby.  Prestupy vetracieho kanalizačného potrubia 
strešnou konštrukciou sú izolované proti dažďovej vode v koordinácii s riešením stavebnej časti.  
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 budú vykonané skúšky podľa príslušných 
platných noriem. 
Revízne šachty s čistiacimi otvormi budú osadené na zvislom potrubí vo výške 1 m nad podlahou. 
Revízne šachty K-ID400 (alebo iný ekvivalent) sú navrhnuté v úseku ležatého potrubia, ktoré je od 
kontajnerového vstavku vedené cez halu do vstavku MT Baker. 
 

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. 
Uloženie kanalizácie 

 splašková kanalizácia: pripevňovacie prvky s gumenou výstelkou 

 prestupy potrubí cez strechy sú zaizolované v súlade so skladbou strešného plášťa 
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 prestupy potrubí do zeme sú zaizolované v súlade s hydroizolačným systémom stavby 
a tlakom podzemnej vody.  

 
TEPLO A PALIVÁ              
VÝPOČET SPOTREBY ZEMNÉHO PLYNU  
A) Spotreba zemného plynu na vykurovanie skladovej časti Client 5: 
Ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie skladovej časti Client 5 predstavuje 10 704 m3/rok. 
B) Spotreba zemného plynu na vykurovanie administratívnej časti Client 5: 
Ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie administratívnej časti Client 5 predstavuje 2579 
m3/rok. 
C) Spotreba zemného plynu na prípravu TÚV administratívnej časti Client 5: 
Ročná spotreba zemného plynu na prípravu TÚV administratívnej časti Office G1 predstavuje 2315 
m3/rok. 
Ročná spotreba zemného plynu pre potreby vykurovania a prípravy TÚV administratívnej časti 
Client 5 predstavuje 4894m3/rok. 
 
VYKUROVANIE SKLADOVEJ ČASTI HALY 
Skladová časť Client 3 
Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania (12°C) sú inštalované 2ks- Hoval TopVent TP-
9-M/ST.D cirkulačná a prívodná jednotka na vykurovanie. Kondenzačné jednotky budú zavesené na 
podperách v exteriéry na streche haly (+12,2m), vnútorné jednotky budú inštalované pod stropom 
haly, Max. tepelný výkon 47,1 kW (2ks x 47,1= 94,2kW) 
Regulácia výkonu jednotiek je zónová pomocou regulátorov. 
Pri návrhu umiestnenia jednotiek budú rešpektované minimálne odstupy od horľavých materiálov.  
Priestory haly Client 3 budú dokurované v časti nad vstupnými bránami pomocou 4 ks elektrických 
infrapanelov FÉNIX ECOSUN S+30. Spodná hrana infrapanelu bude vo výške +8m nad podlahou 
haly.  
Priestory haly Client 3 budú dokurované zónovo nad časťou Pick Pack pomocou 12 ks elektrických 
infrapanelov FÉNIX ECOSUN S+30. Spodná hrana infrapanelu bude vo výške +4m nad podlahou 
haly. 
Celkový inštalovaný výkon v časti haly  priestorov Client 3 je 135 kW. 
 
Skladová časť Client 5 
Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania skladovej časti (12°C) je uvažovaných 6 ks 
tmavých plynových žiaričov s pretlakovými horákm. Plynové žiariče budú zavesené v horizontálnej 
polohe na nosnú časť stropnej konštrukcie, spodná hrana žiariča vo výške +10,20m nad podlahou 
halovej časti. Prevádzka plynových žiaričov bude nezávislá na vnútornom vzduchu. Prívod vzduchu 
a odvod spalín pre jednotlivé plynové žiariče bude zabezpečený koncentrickými dymovodmi 

100/150mm, ktoré budú vedené od plynových žiaričov nad strechu haly. Ukončenie 
koncentrických dymovodov bude minimálne 0,6m nad atikou strechy vo výške +13,00m. Regulácia 
výkonu plynových žiaričov bude zónová pomocou regulátorov dodávaných k plynovým žiaričom ako 
príslušenstvo. 
V prípade, že nie je možné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti, navrhujeme exponované 
časti regálového systému vhodne zatieniť pred osálaním, napr. matným hliníkovým plechom. 
Pri návrhu umiestnenia žiaričov budú rešpektované minimálne odstupy od horľavých materiálov.  
 
VYKUROVANIE ADMINISTRATÍVNYCH VSTAVKOV - ZDROJ TEPLA Client 3 
Ako zdroj tepla pre účely vykurovania a prípravy TÚV pre administratívu Client 3 je inštalované 
tepelné čerpadlo vzduch/voda  
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VODA VIESSMANN typ VITOCAL 150-A AWO-E-AC-AF 151.A16;  MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 
P=(3,0÷13,7) kW, elektrický príkon 2kW, prevádzkový tlak 0,3MPa, S REGULÁCIOU- EKVITERMICKY 
RIADENÁ REGULÁCIA TEP. ČERPADLA S ČIDLOM VONKAJŠEJ TEPLOTY 
Tepelné čerpadlo vnútorná jednotka je osadená na prízemí v technickej miestnosti č. B1.1. 
Vonkajšia jednotka bude osadená na streche haly podľa výkresovej dokumentácie. /oceľový rám na 
strechu dodávka stavby/ 
Podrobné technické parametre tepelného čerpadla a montážne predpisy sú uvedené v technickej 
dokumentácii kotla. 
Tepelné čerpadlo obsahuje obehové čerpadlo Grundfos. 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. 
Rozvodňa NN je vykurovaná elektrickým konvektorom podľa výkresovej dokumentácie. 
 
ZDROJ TEPLA A KOTLOVÝ OKRUH VSTAVKU Client 5  
Ako zdroj tepla pre účely vykurovania a prípravy TÚV pre administratívu Client 5 je inštalovaný 
plynový nástenný kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF, s menovitým tepelným 
výkonom v rozsahu 3,2 až 19 kW, max 19kW, ktorý je osadený na PRÍZEMÍ v miestnosti B3.1.05 – 
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 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 (dodávka Viessmann) a uzatváracie 
a vypúšťacie armatúry príslušnej svetlosti. Potrubné rozvody vykurovacej vody budú 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. Pri 
umiestňovaní plynových kotlov je potrebné rešpektovať STN 90 0300, požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť v miestne odvodu spalín a na ochranu pred ich vniknutím do miestnosti podľa 
príslušných predpisov. 
 
ODVOD SPALÍN A KONDENZÁTU 
Odvod spalín od 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 bude odvádzaný do 
kanalizácie buď z plynového kotla, alebo z komína a dymovodu. 
 
Okruh ústredného vykurovania 
Vykurovacia voda je z kotla, tepelného čerpadla dopravovaná integrovaným obehovým čerpadlom 
(súčasť kotla, tepelného čerpadla Viessmann) cez hlavné rozvodné potrubie vykurovacej vody 
vedené v podhľade prízemia administratívnej časti. Z hlavného ležatého rozvodu vykurovacej 
vodybudú vyhotovené odbočky s prechodom na plast-hliníkové potrubia vykurovacej vody pre 
napojenie vykurovacích telies osadených v jednotlivých miestnostiach na prízemí administratívnej 
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časti. Potrubné rozvody vykurovacej vody budú na najvyšších miestach opatrené odvzdušňovacími 
ventilmi a na najnižších miestach vypúšťacími kohútmi. 
Teplota vykurovacej vody pre okruh ústredného vykurovania je ekvitermicky regulovaná (zabezpečí 
kotlová regulácia). 
Na vykurovanie administratívnych objektov budú použité vykurovacie oceľové doskové telesá 
KORADO, typ VK so stavebnou výškou 400 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 budú osadené na každom vykurovacom telese. Teplotu je 
možné regulovať v rozsahoch 6 až 26 °C. Každé vykurovacie teleso je opatrené odvzdušňovacím 
ventilom. 
 
Príprava teplej vody 
Teplá voda sa bude pripravovať pre: 
administratívne priestory Client 3 – v integrovanom zásobníkovom ohrievači vody VIESSMANN 
objemu 190 LITROV  
administratívne priestory Client 5 - v zásobníkovom ohrievači vody VIESSMANN VITOCELL 100-W 
TYP CVAA; OBJEM V=200 litrov; HMOTNOSŤ m=97kg 
Armatúry na prívodnom potrubí studenej pitnej vody do zásobníka musia spĺňať podmienky STN 
060830 a STN EN 1717. 
TLAKOVÉ POMERY VYKUROVACIEHO SYSTÉMU 
Vo vykurovacom systéme budú nasledujúce tlakové pomery: 
statický pretlak v sústave    pstat =   70 kPa 
počiatočný pretlak v sústave    po =     80 kPa 
minimálny prevádzkový pretlak v sústave   ppmin = 120 kPa 
maximálny prevádzkový pretlak v sústave  ppmax = 250 kPa 
maximálny pretlak v sústave    pmax =  300 kPa 
NÚTENÝ OBEH VYKUROVACEJ VODY 
Nútený obeh vykurovacej vody v okruhoch vykurovacích telies budú zabezpečovať integrované 
vysokoúčinné teplovodné obehové čerpadlo (súčasť kotla/ tepelného čerpadla) Grundfos UPM3 15-
75, popis je uvedený vo výkresovej dokumentácii. 
 
ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE 
Pre kompenzáciu objemovej rozťažnosti vykurovacej vody v systéme ÚK a pre kompenzáciu 
objemovej rozťažnosti v systéme prípravy teplej úžitkovej vody sú navrhnuté expanzné nádoby 
a poistné ventily. 
 
Zabezpečovacie zariadenia pre vykurovací systém administratíva Client 3 
Zmena objemu sústavy v systéme je riešená tlakovou expanznou nádobou s membránou, pričom 
výpočet expanznej nádoby je uskutočnený podľa STN EN 12828.. 
Pre kompenzáciu objemovej rozťažnosti vykurovacej vody je navrhnutá expanzná nádoba výrobcu 
REFLEX typ N 18/4 s objemom 18 litrov a max. pracovným tlakom 400 kPa, teplota 120 °C, 
s plniacim pretlakom 1,5 bar. Odporúča sa expanznú nádobu pripojiť cez guľový kohút so zaistením 
a vypúšťaním Reflex MK 3/4“. 
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Zabezpečovacie zariadenia pre vykurovací systém administratíva Client 5 
Pre kompenzáciu objemovej rozťažnosti vykurovacej vody v systéme ÚK a pre kompenzáciu 
objemovej rozťažnosti v systéme prípravy teplej úžitkovej vody sú navrhnuté expanzné nádoby 
a poistné ventily. 
Zmena objemu sústavy v systéme je riešená tlakovou expanznou nádobou s membránou, pričom 
výpočet expanznej nádoby je uskutočnený podľa STN EN 12828  
V kotly je zabudovaná expanzná nádoba 8 litrov. Pre kompenzáciu objemovej rozťažnosti 
vykurovacej vody doplňujeme expanznú nádobu výrobcu REFLEX typ N 25/4 s objemom 25 litrov a 
max. pracovným tlakom 400 kPa, teplota 120 °C, s plniacim pretlakom 1,5 bar. Odporúča sa 
expanznú nádobu pripojiť cez guľový kohút so zaistením a vypúšťaním Reflex MK 3/4“. 
Navrhnutý plynový kotol VIESSMANN je certifikovaný a obsahuje poistný ventil, (otvárací pretlak 
poistného ventilu je 300 kPa). 
 
Udržiavanie tlaku v sústave Client 5 
Udržiavanie tlaku vo vykurovacej sústave sa bude zabezpečovať ručne. 
Zabezpečovacie zariadenia pre zásobníkový ohrievač Client 5  
Na základe výpočtu bola navrhnutá expanzná nádoba s vakom Refix DD 12, 10 bar, 70 °C 
s objemom 12 litrov, pripojovací závit G ¾ a poistný ventil Flamco Prescor B 1/2", 6 bar. 
 
POTRUBIA A ARMATÚRY 
Potrubné rozvody vykurovacej vody sú zhotovené oceľových potrubí, spájanie oceľových potrubí je 
zváraním. Prípojné potrubia vykurovacej vody k vykurovacím telesám sú zhotovené z 
plasthliníkových potrubí, spájanie potrubí je uvažované pomocou lisovacích tvaroviek. Na 
najvyšších miestach sú osadené odvzdušňovacie ventily, na najnižších miestach vypúšťacie 
armatúry. Spádovanie potrubí je uvažované 0,2 %. 
Tepelné izolácie. Oceľové a plasthliníkové potrubia vykurovacej vody sú tepelne izolované tepelnou 
izoláciou na báze polyetylénu, hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé dimenzie je u potrubí 
vedeného v podhľade 20 mm. Hrúbka izolácie plasthliníkového potrubia v SDK priečkach, resp. v 
podlahách je 9 alebo 13 mm (podľa potreby a miesta). 
Závesy potrubí. Rozvody vykurovacej vody sú zavesené na závesných objímkach s gumovou 
výstelkou. 
Armatúry. Sú navrhnuté bežné potrubné armatúry, uzatváracie kohúty, regulačné ventily, spätné 
klapky, filtre,... 
HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY 
Pre zabezpečenie hydraulickej stability vykurovacieho systému sú: 
Všetky vykurovacie telesá opatrené integrovanou termostatickou vložkou 4360 s prednastavením a 
rohovým pripojovacím dielom HONEYWELL VERAFIX VKE s možnosťou uzatvorenia, vypustenia 
Rp1/2''xG3/4'. 
Pre výpočet hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy bol použitý výpočtový program DIMOSW. 
Po zadaní vykurovacích telies, dĺžok potrubia, odporov a dimenzií program automaticky vypočítal 
stupeň prednastavenia integrovaných termostatických vložiek na vykurovacích telesách.  
Hydraulický výpočet bol uskutočnený pre teplotný spád vykurovacej vody 70/50 °C a teplotu okolia 
podľa charakteru jednotlivých miestností.  
Nastavenie všetkých regulačných prvkov je uvedené vo výkresovej časti v projektovej dokumentácii 
(PD). 
 
Elektrická Požiarna Signalizácia - EPS 
V areáli logistického parku bude realizovaný systém EPS spol. Schrack Seconet. V logistickom parku 
sa predpokladá výstavba 5 hál. Táto PD rieši výstavbu haly S2B ( SO 1-201).  
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Miesto stálej služby bude zriadené v objekte existujúcej vrátnice. Z tohto dôvodu je vo vrátnici 
inštalovaná hlavná ústredňa. V ostatných halách budú inštalované samostatné ústredne EPS. Na 
hlavnej ústredni v mieste stálej služby budú hlásené všetky správy a poplachy z celého systému EPS. 
Ako hlavná ústredňa UEPS00 vo vrátnici bola použitá ústredňa Schrack Seconet Integral CX (BX).  
Ako vedľajšie ústredne v jednotlivých halách, vrátane riešenej, budú použité ústredne Integral MX.  
V riešenej hale S2 bude inštalovaná ústredňa Integral MX, ktorá bude umiestnená vo vstavku 
s trafostanicou v miestnosti NN rozvodne.  
 
Detekcia požiaru - strop 
Priestory haly budú chránené hlásičmi požiaru Schrack - automatickými bodovými hlásičmi 
MTD533. Hlásiče požiaru budú inštalované pod stropom haly. Rozmiestnenie hlásičov viď pôdorysy. 
Rozmiestnenie rešpektuje dymové úseky systému ZOTaSH. 
 
Detekcia požiaru - vstavky 
Vstavky budú chránené automatickými multisenzorovými hlásičmi MTD533 umiestnenými na 
strope.  Na vybraných miestach a na únikových cestách budú inštalované tlačidlové hlásiče požiaru.  
 
Ovládanie požiarnotechnických zariadení 
Pre ovládanie požiarnotechnických zariadení a snímanie ich stavu budú inštalované reléové 
moduly. Moduly sú napájané cez záložné zdroje 1-5A/ 24V DC. Zdroje sú vybavené 2ks batérií 
s veľkosťou podľa veľkosti zdroja. 
 

Pre spúšťanie ZOTaSH bude do panelov SPECO-x privedený 1x signál. V prípade požiadavky na 
monitoring systému ZOTaSH systémom EPS, bude z každého panela SPECO-x zbieraný 1x signál. 
Taktiež budú do vybraných brán privedené signály pre otvorenie brán, ktoré slúžia na prívod 
vzduchu. Podrobné ovládanie ako aj pozície ovládaných zariadení sú rozpracované v pôdorysoch.  
Systém EPS sníma stavy zariadenia SHZ. V strojovni SHZ a ventilových staniciach SHZ budú 
inštalované vstupné moduly, kde sú zaústené signály od SHZ. Počet snímaných signálov je na 
základe požiadavky profesie SHZ. V riešenom objekte sú priamo systémom EPS ovládané a/alebo 
monitorované nasledovné zariadenia: 
ZOTaSH - Otvorenie svetlíkov + otvorenie brán pre prívod vzduchu, splnenie podmienky súčasného 
poplachu od hlásiča EPS v príslušnom DÚ + signál z SHZ (ventil) 
HSP – spustenie evakuácie v priestore nájomcu pri poplachu od hlásiča EPS v priestore nájomcu 
(aktuálne rozdelené na 3 nájomcov podľa stavebného delenia haly + technický vstavok - energo 
blok) 
RH – vypnutie rozvádzača RH pri poplachu od hlásiča EPS (nasávacieho systému) v priestore 
rozvodne NN, VN, kompresorovne a v miestnostiach pre transformátory. 
RMS – vypnutie podružného rozvádzača RMS pri poplachu od hlásiča EPS alebo signálu z SHZ 
(ventil) v priestore nájomcu pre daný požiarny úsek 
BAP – uzatvorenie hlavného uzáveru plynu vypnutím napájania v rozvádzači RH pri poplachu od 
ľubovoľného hlásiča EPS alebo signálu z SHZ. 
  

Spôsob vyhlasovania poplachu. 
Pre vyhlasovanie požiaru budú v priestoroch objektu SO 1-201 inštalované reproduktory – systém 
HSP je navrhovaný a riešený ako samostatná časť tejto dokumentácie.  
Ak v stavbe nebude zriadená nepretržitá stála služba aj v čase mimo pracovnú dobu, potom v 
mimopracovnom čase musí byť zabezpečený diaľkový prenos dát z ústredne EPS do iného miesta so 
stálou službou – napr. panel centrálnej ochrany v zmluvne zabezpečenej bezpečnostnej službe 
alebo na ohlasovňu požiarov miestne príslušnej jednotky Hasičského a záchranného zboru. 
Diaľkovo sa signalizuje stav poplachu, poruchy, deaktivácie, skúšania a pokoja. 
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Signalizácia požiaru systémom EPS: 
- V režime deň je od automatických hlásičov signalizovaný úsekový poplach, ktorý musí obsluha 
potvrdiť v čase T1 a overiť v čase T2. V prípade nedodržania nastavených časov vyhlási ústredňa 
všeobecný poplach. Od tlačidlových hlásičov bude signalizovaný všeobecný poplach v oboch 
režimoch. 
- V režime noc bude poplach vyhlasovaný ihneď. Obsluha sa  musí pri vyhlásení úsekového,  alebo 
všeobecného poplachu riadiť  požiarno-technickými  smernicami,  ktoré  si  musí  užívateľ 
vypracovať alebo dať vypracovať.  
 
Pri signalizácii poplachu sa uvedú do činnosti všetky náväzné zariadenia: 

- optická a akustická signalizácia vzniku požiaru 
- otvorenie vetracích svetlíkov a otvorov na prívod vzduchu (ZOTaSH) 
- otvorenie dverí a brán na prívod vzduchu 

 
Popis systému a prvkov EPS: 

Ústredňa EPS 
Ako ústredňa EPS je  použitá ústredňa Integral IP MX. Ústredňa jevybavená ovládacím panelom.  

Ústredňa je modulárna, môže byť vybavené 13 modulmi, ktoré sa umiestňujú do slotov.  
Slot č. 1 je obsadený základnou procesorovou kartou B5MCU. Slot č. 2  je vybavený modulom pre 
sieťové pripojenie B5-LAN. Sloty 3 -8 môžu byť obsadené kartami pre kruhové linky a pod. Slot 9 je 
určený pre ovládacie karty napr. B5-BAF ak je ústredňa vybavená reléovými kartami. Slot č. 10 je 
určený pre napájací modul B5-PSU. Sloty č. 11-13 sú určené pre reléové karty. 

V rámci objektu sú inštalované kruhové linky, ktoré sú použité pre signalizáciu a zvlášť je 
inštalovaná kruhová linka pre ovládanie. Kruhová linka X-line umožňuje pripojiť až 250 zariadení na 
linku o max. dĺžke 3500 

Napájanie ústredne realizuje projekt silnoprúdu. Ako náhradný zdroj je použitý akumulátor 
2x=12V, 38Ah. 

 
Hlásiace a ovládacie linky 
Hlásiče sa pripájajú na dvojvodičové vedenie kruhových  liniek. Adresácia hlásičov sa realizuje SW. 
V riešených priestoroch sú použité adresovateľné hlásiče: 
 

- Tlačidlový hlásič MCP 533X-1 - Tlačidlový hlásič MCP je určený pre manuálne spustenie 
požiarneho poplachu podľa EN 54-11 (Typ B) a EN 54-17 a je vhodný na pripojenie do 
technológie Integral X-LINE. Hlásič je vhodný k prehľadnému a viditeľnému umiestneniu na 
únikovej ceste, pre zaistenie úniku a odbavenie hlásenia požiarneho poplachu.  

- Multisenzorový hlásič požiaru MTD 533X - Hlasič MTD je možne použiť ako opticko-dymový 
hlásič, teplotný hlásič alebo podľa požiadavky ako kombinovaný opticko-dymový/teplotný  
hlásič a týmto spôsobom nastaviť a naprogramovať na základe špecifických podmienok 
prostredia. Hlásič deteguje dútnajúce a otvorené ohne už v počiatočnom štádiu so 
schopnosťou merať a vyhodnocovať charakteristiky ohňa a dymu (na základe Tyndallovho 
princípu) a tiež teploty (princíp NTC senzora). Citlivosť hlásiča je nastaviteľná pomocou 
softwaru v rozsahu parametrov daných EN 54. 

 

Vstupno výstupné moduly (I/O moduly): 
- Modul BX-O2I4 – pracuje ako prvok vedenia X_LINE . Umožňuje rozšíriť počet vstupov a 

výstupov ústredne. 2x výstup (NO/NC -230V/2A), 4x kontrolovaný/nekontrolovaný vstup 
- Modul BX-OI3 – pracuje ako prvok vedenia X_LINE . Umožňuje rozšíriť počet vstupov  

ústredne. 1x výstup (1x NO/NC -230V/2A) , 3x kontrolovaný/nekontrolovaný  vstup 
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- Modul BX-IM4 – pracuje ako prvok vedenia X_LINE . Umožňuje rozšíriť počet vstupov  
ústredne. 4x kontrolovaný/nekontrolovaný  vstup 

- Modul BX-REL4 – pracuje ako prvok vedenia X_LINE . Umožňuje rozšíriť počet výstupov   
 

Hlásiče sa budú uchytávať do pätice s adresným modulom, ktorá bude uchytená skrutkami  
na  strop, resp. na znížený podhľad.  

 

Elektroinštalácia EPS 
Podľa vyhl. 225/2012 a STN 92 0203:2010  Musí byť kabeláž EPS zhotovená káblami. Vnútorné 
rozvody EPS sú prevedené káblami zodpovedajúcimi požiadavkám tzn. funkčnými v čase požiaru J-
H(St)H-V E30 na povrchu v trubkách resp. v samostatných certifikovaných príchytkách. Vo všetkých 
úsekoch sú  použité káble s funkčnosťou počas požiaru s triedou funkčnej odolnosti min. E30. 
Uchytenie káblov je  pre zachovanie funkčnej odolnosti kovovými príchytkami na kovových 
rozperkách v zmysle STN 92 0205 čl. 7.3.3.3. Tiež vedenia EPS je nad konštrukciami ostatných 
vedení – elektro, vody, plynu, kúrenia a VZT...., aby nedošlo k znefunkčneniu kabeláže EPS 
roztrhnutím padajúcou konštrukciou. Vedenie pri prechode požiarne deliacou priečkou je utesnené 
podľa Vyhl. MV SR 94/2004 §40 – protipožiarnou maltou HILTI.  
Svorkovacie resp. rozvodné škatule, inštalačné komponenty (rozperky a pod.) sú s požiarnou 
odolnosť najmenej 30 minút v zmysle platných noriem a TP. 

 

HSP Hala S2B 
Veľká koncentrácia osôb v budovách kladie mimoriadne nároky na skorú a spoľahlivú identifikáciu 
požiaru pomocou systémov elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), ako aj správnu a účinnú 
organizáciu evakuácie osôb v ohrozenej oblasti pomocou hlasovej signalizácie požiaru (HSP). 
Okrem presnej a spoľahlivej lokalizácie a signalizácie požiaru je nutné aktívne riadiť evakuáciu 
osôb, ako aj iné požiarno-technické zariadenia. Z vyššie uvedených dôvodov boli prostredníctvom 
harmonizovaných noriem EN54-16 a EN54-24 zaradené tieto systémy do EPS. 
Hlasová signalizácia požiaru slúži k bežnému prevádzkovému hláseniu do selektívne volených 
lokalít objektu, k reprodukcii hudby a k riadeniu evakuácie v prípade požiaru. Systém hlasovej 
signalizácie požiaru a ozvučenia bude v objekte používaný pre automatické alebo manuálne 
riadenie vysielania poplachových, evakuačných, služobných, reklamných hlásení, ako informačný 
rozhlas pre zákazníkov a púšťanie náladovej hudby, prípadne rádia a iných zvukových signálov do 
všetkých reproduktorových zón.  
Systém hlasovej signalizácie požiaru musí spĺňať náročné požiadavky vyplývajúce z normy STN EN 
60849 a STN EN 54 a to neustála kontrola ústredne, prepínanie na náhradné zálohové zosilňovače, 
kontrola reproduktorových liniek (skrat, prerušenie), nahrávanie a prehrávanie digitálnych správ, 
prepojenie s ústredňou elektrickej požiarnej signalizácie a diaľkové ovládanie.  
V predmetnom objekte je navrhnutý rozvod HSP od TOA. 
Reproduktory:  
Na ozvučenie jednotlivých priestorov sú navrhnuté reproduktory viacerých typov, s vlastnosťami 
vhodnými na ozvučenie jednotlivých priestorov. Podľa STN EN 60849 je povinné inštalovať výkon 
reproduktorov tak, aby bola zabezpečená úroveň hlásení o 6 až 25 dB nad úroveň okolitého hluku. 
Evakuačné reproduktory musia byť certifikované podľa EN54-24. 
Skrinkový reproduktor, EN54-24 v prevedení EVAC s keramickou svorkovnicou a tepelnou poistkou, 
s výbornou reprodukciou hudby a reči.  
Stropný reproduktor, EN54-24. Kompaktný a výkonný stropný reproduktor v prevedení EVAC 
s keramickou svorkovnicou a tepelnou poistkou, vhodný na prenos reči a hudby. Reproduktor je 
určený na montáž do podhľadu. 
Tlakový reproduktor, EN54-24 v prevedení EVAC s keramickou svorkovnicou a tepelnou poistkou, 
s výbornou reprodukciou hudby a reči. 
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Náhradný zdroj: 
Ústredňa HSP má vlastný náhradný záložný zdroj (AKU batérie), ktorý zabezpečí napájanie 
zariadení HSP po dobu min. 24 hodín v prípade výpadku sieťového napätia 230V AC. 
 
V priestoroch kde sú inštalované automatické hlásiče požiaru, je zakázaná fajčiť a používať oheň, 
aby nedošlo k vyhláseniu planého poplachu.  
Pred uvedením do prevádzky sa zariadenie EPS riadne odskúšalo a o jeho spôsobilosti je vydaná 
správa o vykonaní prvej odbornej prehliadky a skúšky podľa STN 33 2000-6 a vyhl 726/2002Z.z. 
Odovzdanie zariadenia EPS sa vykonalo po vypracovaní revíznej správy, komplexných skúškach , 
zaškolení osôb a predložení prevádzkovej knihy EPS s podpismi osôb zodpovedných za prevádzku 
a osôb poverených obsluhou a údržbou.  
 
VETRANIE  A CHLADENIE     
Hala MT Biker bude vetraná pomocou strešného ventilátora umiestneného v strešnej konštrukcii. 
Strešný ventilátor sa skladá aj zo spätnej klapky a sitom na konci, ventilátor bude slúžiť na odvod 
vzduchu. Výkon ventilátora bol navrhnutý na násobnosť výmeny vzduchu (0,5.násobná).  

4xTechnické parametre odvodného strešného ventilátora  01.01: 
4x DHA 400 E4 30 
Vzduchový výkon odvod      :   2100 m3/h 
Externá tlaková strata:                      150 Pa 
Prúd                               :  2,3  A 
Napätie                             :              230V/50Hz 
Príkon   :  456W 
 

Hala Free space bude vetraná pomocou strešného ventilátora umiestneného v strešnej konštrukcii. 
Strešný ventilátor sa skladá aj zo spätnej klapky a sitom na konci, ventilátor bude slúžiť na odvod 
vzduchu. Výkon ventilátora bol navrhnutý na násobnosť výmeny vzduchu (0,5.násobná).  

4xTechnické parametre odvodného strešného ventilátora  02.01: 
4x DHA 500 E4 30 
Vzduchový výkon odvod      :   5100 m3/h 
Externá tlaková strata:                      150 Pa 
Prúd                               :  2,3  A 
Napätie                             :              230V/50Hz 
Príkon   :  456W 

 
Vetranie a odvetranie šatne ženy, šatne muži, sklad nutričných doplnkov bude zabezpečené 
vetracou rekuperačnou jednotkou osadenou na streche skladovej haly. Vzduchotechnická jednotka 
bude zložená z doskového rekuperátora spätného získavania tepla, filtrami.  Súčasťou jednotky je 
kompletná MaR. Výkon jednotky bol navrhnutý na násobnosť výmeny vzduchu a na dávku vzduchu 
na skrinku v šatni. Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu 
budú zabezpečovať vírivé difúzory. 

Technické parametre rekuperačnej jednotky 1.01: 
Vzduchový výkon prívod  :   750 m3/h 
Vzduchový výkon odvod  :   750 m3/h 
Externá tlaková strata:                      250 Pa 
Napätie                            :              230V/50Hz 
 

Pri vetraní sociálnych zariadení bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného ventilátora 
(s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom opatreným sitom nad 



SÚ Ch-V 132/2022-006/HuR - 15 

 

strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora bude 
zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod 
vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do okolitých miestností. 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 
WC  ....................... 50 m3/h 
Pisoár  .................... 30 m3/h 
Umývadlo  ............. 25 m3/h 
Výlevka  ................ 50 m3/h 
Sprcha   ................ 100 m3/h 
 
1xTechnické parametre potrubného ventilátora 3.01: 
1x LINEO 160 VO 
 
Vzduchový výkon odvod  :   280 m3/h 
Externá tlaková strata   :                      130Pa 
Napätie                            :              220-240V 
 

Vetranie a odvetranie B1.1.07 Umyváreň ženy 
Pri vetraní umyvárne zariadení bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného ventilátora 
(s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom opatreným sitom nad 
strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora bude 
zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod 
vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do okolitých miestností. 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 
WC  ....................... 50 m3/h 
Pisoár  .................... 30 m3/h 
Umývadlo  ............. 25 m3/h 
Výlevka  ................ 50 m3/h 
Sprcha   ................ 100 m3/h 
 
1xTechnické parametre potrubného ventilátora 2.01: 
1x LINEO 160 VO 
Vzduchový výkon odvod  :   250 m3/h 
Externá tlaková strata:                      130Pa 
Napätie                            :              220-240V 
 

Vetranie a odvetranie B 1.1.10 Technická miestnosť bude vetraná podtlakovo. Odvod vzduchu bude 
potrubným ventilátorom s výkonom 100  m3/h. Ovládanie bude pomocou vypínača na stene. 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 8.01: 
1x LINEO 125 
Vzduchový výkon odvod  :   100 m3/h 
Externá tlaková strata:                      80Pa 
Napätie                            :              220-240V 
B1.1.16 NN Rozvodňa 
Zar. č. 7.01 -  Vetranie a odvetranie B1.1.16 NN Rozvodňa 
 

Vetranie rozvodnej stanice bude zabezpečené potrubným odťahovým ventilátorom. Výkon 
ventilátora bol dimenzovaný na výmenu vzduchu (5x/hod). Na fasáde bude umiestnená kovová 
protidažďová žalúzia. Ventilátor sa pripojí a spustí snímačom teploty umiestneným na stene. 
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1xTechnické parametre potrubného ventilátora 7.01: 
1x RIS -200 
Vzduchový výkon odvod  :   600 m3/h 
Externá tlaková strata:                      150Pa 
Napätie                            :              220-240V 

 
Vetranie a odvetranie B1.1.17 Transformátor - Vetranie rozvodnej stanice bude zabezpečené 
axiálnym stenovým ventilátorom. Výkon ventilátora bol dimenzovaný na výmenu vzduchu (5x/hod). 
Na fasáde bude umiestnená kovová pretlaková žalúzia. Ventilátor sa pripojí a spustí snímačom 
teploty umiestneným v interiéri na stene. 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 5.01: 
1x HXBR/2-200 
Vzduchový výkon odvod  :   300 m3/h 
Externá tlaková strata:                      80Pa 
Napätie                            :              230V 
 

Vetranie a odvetranie B1.1.18 Transformátor - Vetranie rozvodnej stanice bude zabezpečené 
axiálnym stenovým ventilátorom. Výkon ventilátora bol dimenzovaný na výmenu vzduchu (5x/hod). 
Na fasáde bude umiestnená kovová pretlaková žalúzia. Ventilátor sa pripojí a spustí snímačom 
teploty umiestneným v interiéri na stene. 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 6.01: 
1x HXBR/2-200 
Vzduchový výkon odvod  :   300 m3/h 
Externá tlaková strata:                      80Pa 
Napätie                            :              230V 
 

Vetranie a odvetranie B1.1.15 VN Rozvodňa - Vetranie rozvodnej stanice bude zabezpečené 
axiálnym stenovým ventilátorom. Výkon ventilátora bol dimenzovaný na výmenu vzduchu (5x/hod). 
Na fasáde bude umiestnená kovová pretlaková žalúzia. Ventilátor sa pripojí a spustí snímačom 
teploty umiestneným v interiéri na stene. 

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 4.01: 
1x HXBR/2-200 
Vzduchový výkon odvod  :   300 m3/h 
Externá tlaková strata:                      80Pa 
Napätie                            :              230V 
 

Vetranie a odvetranie B2.03 WC Ženy, B2.04 WC Muži - Pri vetraní wc ženy, wc muži, bude použitý 
podtlakový systém pomocou potrubného ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, 
ktoré ústi výfukovým kusom opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému 
prúdenie vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový 
distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové 
mriežky do okolitých miestností. 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 
WC  ....................... 50 m3/h 
Pisoár  .................... 30 m3/h 
Umývadlo  ............. 25 m3/h 
Výlevka  ................ 50 m3/h 
Sprcha   ................ 100 m3/h 
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1xTechnické parametre potrubného ventilátora 10.01: 
1x LINEO 160 VO 
Vzduchový výkon odvod  :   180 m3/h 
Externá tlaková strata:                      120Pa 
Napätie                            :              220-240V 
 

Vetranie a odvetranie B2.05 Sklad - Pri vetraní skladu bude použitý podtlakový systém pomocou 
potrubného ventilátora osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom opatreným sitom nad 
strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora bude 
zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil.  

Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do okolitých miestností. 
1xTechnické parametre potrubného ventilátora 9.01: 
1x LINEO 100 
Vzduchový výkon odvod  :   60 m3/h 
Externá tlaková strata:                      80Pa 
Napätie                            :              220-240V 
 

Chladenie B1.1.12 Kancelária - Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 
730548. Pre klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému multisplit. Systém sa skladá 
z vonkajšej kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútorných  kazetových 
jednotkách.  V systéme chladenia je použité  chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou 
izolovaným medeným potrubím. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa 
jedná o  technické zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 
sa jedná o priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci systém 
s kompresormi, odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. 
Použité chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať 
v zmysle STN EN 378. 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 2.01: 
1x SINCLAIR MV-E21BI2 
Výkon chladenia               :  6,1 kW 
Príkon                             :  2,9 kW 
Napätie                            :              220-240 V 
 
2x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 
Výkon chladenia               :  3,5 Kw 
 

Chladenie B1.1.14 Sklad nutričných doplnkov - Potreba chladu na chladenie priestorov je 
vypočítaná podľa STN 730548. Pre klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému unisplit. 
Systém sa skladá z vonkajšej kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútornej 
kazetovej jednotky.  V systéme chladenia je použité  chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude 
pomocou izolovaným medeným potrubím. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť 
IV sa jedná o  technické zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 
378 sa jedná o priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci systém 
s kompresormi, odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. 
Použité chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať 
v zmysle STN EN 378. 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 1.01: 
1x PANASONIC U-60PZH3E5 
Výkon chladenia               :  6 kW 
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Príkon                             :  6,7 kW 
Napätie                            :              220-240 V 
 
1x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 
Výkon chladenia               :  6,0 kW 
 

Chladenie B2.07 Kancelária - Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 
730548. Pre klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému multisplit. Systém sa skladá 
z vonkajšej kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútorných  kazetových 
jednotkách.  V systéme chladenia je použité  chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou 
izolovaným medeným potrubím. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa 
jedná o  technické zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 
sa jedná o priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci systém 
s kompresormi, odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. 
Použité chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať 
v zmysle STN EN 378. 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 11.01: 
1x SINCLAIR MV-E42BI2 
Výkon chladenia               :  12,1 kW 
Príkon                             :  5 kW 
Napätie                            :              220-240 V 
4x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 
Výkon chladenia               :  3,5 Kw 
 

Chladenie B2.06 Server - Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. 
Pre klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému unisplit. Systém sa skladá z vonkajšej 
kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútornej nástennej jednotky.   
V systéme chladenia je použité chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou izolovaným 
medeným potrubím. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  
technické zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 sa jedná 
o priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C.  Chladiaci systém s kompresormi, 
odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. Použité chladivo 
R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať v zmysle STN EN 
378. 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 10.01: 
1x SINCLAIR SOH -18BIT 
Výkon chladenia               :  5,2 kW 
Príkon                             :  1,53 kW 
Napätie                            :              220-240 V 
1x Technické parametre vnútornej nástennej jednotky: 
Výkon chladenia               :  5,2 kW 
 

Vetranie a odvetranie sklad, šatňa ženy, archív, kuchynka, šatňa bude zabezpečené vetracou 
rekuperačnou jednotkou osadenou na streche skladovej haly. Vzduchotechnická jednotka bude 
zložená z doskového rekuperátora spätného získavania tepla, filtrami.  Súčasťou jednotky je 
kompletná MaR. Výkon jednotky bol navrhnutý na násobnosť výmeny vzduchu a na dávku vzduchu 
na skrinku v šatni. Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový vírivý difúzor prípadne kovový 
tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať vírivé difúzory. 
 



SÚ Ch-V 132/2022-006/HuR - 19 

 

Technické parametre rekuperačnej jednotky 1.01: 
Ventra Amber air compact CXP 
Vzduchový výkon prívod  :   1200 m3/h 
Vzduchový výkon odvod  :   1200 m3/h 
Externá tlaková strata:                      200 Pa 
Napätie                            :              230V/50Hz 
 

Pri vetraní sociálnych zariadení bude použitý podtlakový systém pomocou potrubného ventilátora 
(s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom opatreným sitom nad 
strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora bude 
zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod 
vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do okolitých miestností. 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 
WC  ....................... 50 m3/h 
Pisoár  .................... 30 m3/h 
Umývadlo  ............. 25 m3/h 
Výlevka  ................ 50 m3/h 
Sprcha   ................ 100 m3/h 
1xTechnické parametre potrubného ventilátora 2.01: 
1x LINEO 200 VO 
Vzduchový výkon odvod  :   385 m3/h 
Externá tlaková strata:                      200Pa 
Napätie                            :              220-240V 
 

Vetranie a odvetranie B 3.1.13 Umyváreň muži - Pri vetraní umyvárne zariadení bude použitý 
podtlakový systém pomocou potrubného ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, 
ktoré ústi výfukovým kusom opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému 
prúdenie vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový 
distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové 
mriežky do okolitých miestností. 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 
WC  ....................... 50 m3/h 
Pisoár  .................... 30 m3/h 
Umývadlo  ............. 25 m3/h 
Výlevka  ................ 50 m3/h 
Sprcha   ................ 100 m3/h 
 
1xTechnické parametre potrubného ventilátora 3.01: 
1x LINEO 125 VO 
Vzduchový výkon odvod  :   175 m3/h 
Externá tlaková strata:                      80Pa 
Napätie                            :              220-240V 
 

Technická miestnosť bude vetraná podtlakovo. Odvod vzduchu bude potrubným ventilátorom s 
výkonom 100  m3/h. Ovládanie bude pomocou vypínača na stene. Prívod vzduchu bude potrubným 
ventilátorom s výkonom 100  m3/h.  

1xTechnické parametre potrubného ventilátora 4.01: 
1x LINEO 160 
Vzduchový výkon odvod  :   100 m3/h 
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Externá tlaková strata:                      80Pa 
Napätie                            :              220-240V 
1xTechnické parametre prívodného potrubného ventilátora 4.02: 
1x LINEO 160 
Vzduchový výkon prívod  :   100 m3/h 
Externá tlaková strata:                      80Pa 
Napätie                            :              220-240V 
1xTechnické parametre elektrického potrubného ohrievača vzduchu 4.03: 
1x EKA NV 160-3,0-1f PTC/PS- DN160 
Príkon   :                      3,0kW 
 

Vetranie a odvetranie B 3.2.04 wc muži, B 3.2.03 WC ženy - Pri vetraní umyvárne zariadení bude 
použitý podtlakový systém pomocou potrubného ventilátora (s časovým dobehom) osadeného 
v potrubí, ktoré ústi výfukovým kusom opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti 
spätnému prúdenie vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. 
Koncový distribučný prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať 
dverové mriežky do okolitých miestností. 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 
WC  ....................... 50 m3/h 
Pisoár  .................... 30 m3/h 
Umývadlo  ............. 25 m3/h 
Výlevka  ................ 50 m3/h 
Sprcha   ................ 100 m3/h 
 
1xTechnické parametre potrubného ventilátora 5.01: 
1x LINEO 160 VO 
Vzduchový výkon odvod  :   180 m3/h 
Externá tlaková strata:                      125Pa 
Napätie                            :              220-240V 
 

Vetranie a odvetranie B 3.2.11 umyváreň - Pri vetraní umyvárne zariadení bude použitý podtlakový 
systém pomocou potrubného ventilátora (s časovým dobehom) osadeného v potrubí, ktoré ústi 
výfukovým kusom opatreným sitom nad strechou objektu. Ochranu proti spätnému prúdenie 
vzduchu v prípade nečinnosti ventilátora bude zabezpečovať spätná klapka. Koncový distribučný 
prvok bude tvoriť kovový tanierový ventil. Prívod vzduchu budú zabezpečovať dverové mriežky do 
okolitých miestností. 

Odvod vzduchu na zariaďovací predmet: 
WC  ....................... 50 m3/h 
Pisoár  .................... 30 m3/h 
Umývadlo  ............. 25 m3/h 
Výlevka  ................ 50 m3/h 
Sprcha   ................ 100 m3/h 
 
1xTechnické parametre potrubného ventilátora 6.01: 
1x LINEO 100 VO 
Vzduchový výkon odvod  :   75 m3/h 
Externá tlaková strata:                      70Pa 
Napätie                            :              220-240V 
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Chladenie B 3.2.06 Server - Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 
730548. Pre klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému unisplit. Systém sa skladá 
z vonkajšej kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  a vnútornej nástennej jednotky.   
V systéme chladenia je použité chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou izolovaným 
medeným potrubím.  Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  
technické zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 sa jedná 
o priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci systém s kompresormi, 
odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. Použité chladivo 
R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať v zmysle STN EN 
378. 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia CH 10.01: 
1x SINCLAIR SOH-13BIT 
Výkon chladenia               :  3,5 kW 
Príkon                             :  1,55 kW 
Napätie                            :              220-240 V 
1x Technické parametre vnútornej nástennej jednotky: 
Výkon chladenia               :  3,5 kW 
 

Chladenie B 3.1.14 kancelária, B 3.1.03 Zasadacia miestnosť - Potreba chladu na chladenie 
priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre klimatizáciu je navrhnutý nezávislý okruh systému 
multisplit. Systém sa skladá z vonkajšej kondenzačnej jednotky (umiestnenej na streche haly)  
a vnútorných kazetových jednotiek.  V systéme chladenia je použité  chladivo  R32.  Prepojenie 
jednotiek bude pomocou izolovaným medeným potrubím. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, 
príloha č. 1, časť IV sa jedná o  technické zariadenie plynové do množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a). 
V zmysle STN EN 378 sa jedná o priamy uzavretý systém chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci 
systém s kompresormi, odlučovačmi kvapaliny a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom 
priestranstve. Použité chladivo R32 patrí do bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné 
zaobchádzať v zmysle STN EN 378. 

Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia 8.01: 
1x SINCLAIR MV-E28BI2 
Výkon chladenia               :  8 kW 
Príkon                             :  3,6 kW 
Napätie                            :              220-240 V 
 
1x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 
Výkon chladenia               :  5,0 Kw 
 
1x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 
Výkon chladenia               :  3,5 kW 
 

Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre klimatizáciu je 
navrhnutý nezávislý okruh systému multisplit. Systém sa skladá z vonkajšej kondenzačnej jednotky 
(umiestnenej na streche haly)  a vnútorných  kazetových jednotkách.   V systéme chladenia je 
použité  chladivo  R32.  Prepojenie jednotiek bude pomocou izolovaným medeným potrubím. Podľa 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV sa jedná o  technické zariadenie plynové do 
množstva plynu  3 kg  (skupiny C/a).V zmysle STN EN 378 sa jedná o priamy uzavretý systém 
chladenia v objekte kategórie C. Chladiaci systém s kompresormi, odlučovačmi kvapaliny 
a kondenzátormi sú umiestnené na voľnom priestranstve. Použité chladivo R32 patrí do 
bezpečnostnej skupiny A2/L. So zariadením je potrebné zaobchádzať v zmysle STN EN 378. 
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Technické parametre vonkajšieho chladiaceho zariadenia 9.01: 
1x SINCLAIR MV-E42BI2 
Výkon chladenia               :  12,1 kW 
Príkon                             :  5 kW 
Napätie                            :              220-240 V 
4x Technické parametre vnútornej kazetovej jednotky: 
Výkon chladenia               :  3,5 Kw 

 

BLESKOZVOD                                                                

Uzemnenie a bleskozvod – Pod celou halou, bude vytvorená mrežová uzemňovacia sústava 
pozostávajúca z pásikov FeZn 30 x 4, ktoré budú uložené v základovom betóne. Uloženie pásikov v 
betóne musí zodpovedať STN 33 2000-5-54. K uzemňovacej sústave bude pripojené armovanie 
všetkých nosných stĺpov.  Pri každom nosnom stĺpe v hale bude pásik vyvedený pre pripojenie 
technologických zariadení. Na streche haly bude vytvorená zachytávacia sústava tvorená vodičom 
AlMgSi, ktorá bude doplnená jímacími tyčami na ochranu svetlíkov umiestnených na streche. Zvody 
budú tvoriť oceľové armatúry nosných stĺpov v hale, ktoré budú pripojené v hornej časti na 
zachytávaciu sústavu cez skúšobné svorky a v spodnej časti budú stĺpy pripojené na uzemňovaciu 
sústavu. V objekte haly bude riešená koordinovaná ochrana pred prepäťovými javmi pomocou 
prepäťových ochrán  SPD. 
 
PLYNOINŠTALÁCIA                                                              
STL plynovod, regulácia tlaku a inštalácia spotrebičov je podľa nižšie uvedenej špecifikácie  v zmysle 
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z, zaradený do skupiny B f,g,h podľa miery ohrozenia.  
Jestvujúci stav:  
Jedná sa o plynofikáciu priemyselnej haly. V súčasnosti STL miestny rozvod plynu: 
 D 110 PE - PN 300 kPa je ukončený pred obvodovou stenou budovy. Potrubie je zakončené 
guľovým kohútom DN100. (presné umiestenie je zrejme z výkresovej dokumentácie)  
Nový stav:  
Miesto napojenia - Za jestvujúcim guľovým uzáverom DN100 bude umiestnený plynový filter DN40 
PN16. Za plynovým filtrom bude uzatváracia klapka DN40 pred plynomerom DN40 G40 
a uzatváracia klapka DN40 za plynomerom. Plynomer bude vybavený obtokom v ktorom bude 
inštalovaná klapka DN40.  Na výstupnej časti potrubia bude osadený regulátor tlaku plynu R72 
ktorý bude regulovať vstupný pretlak plynu 300 kPa na 5 kPa za týmto regulátorom sa osadí 
uzatváracia klapka DN80 za touto klapkou sa osadí bezpečnostný membránový uzáver BAP DN80. 
Za membránovým uzáverom bude osadená uzatváracia klapka DN80 (HUP pre halu). Celé 
zariadenie (RZ) bude umiestnené v samostatnej budove umiestnenej na vonkajšej fasáde logistickej 
haly. Za uzatváracou klapkou DN80 povedie potrubie DN80/DN50/DN25 do haly kde bude 
smerovať k jednotlivým spotrebičom (presné rozmiestnenie je zrejme z výkresovej dokumentácie). 
Každý plynový spotrebič musí byť opatrený guľovým uzáverom. STL a NTL rozvod plynu bude 
vybudovaný v zmysle STN EN 1775. 
 
POŽIARNA BEZPEČNOSŤ  
Technická správa (TS) požiarnej bezpečnosti stavby tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej 
dokumentácie, overenej stavebným úradom v tomto konaní o zmene stavby pred dokončením 
stavby „Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ – Logistická hala S2, zmena stavby pred 
dokončením – sekcia B haly S2. 
 

Záver TS - požiadavky protipožiarnej bezpečnosti: 
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Zmena účelu využitia stavby, zmena charakteru stavby z jednopodlažného skladu na výrobnú alebo 
nevýrobnú stavbu bude mať zásadný vplyv na stanovenie požiadaviek na požiarnu odolnosť 
stavebných konštrukcií, únikové cesty, medzné plochy požiarnych úsekov a podobne. 
 
1) hasiace prístroje (rozmiestnenie viď výkres PO) 
Hasiace prístroje na hraniciach požiarnych úsekov sú započítané navzájom pre susediace požiarne 
úseky. Do skladovacej haly je potrebné rozmiestniť 14 prenosných hasiacich prístrojov práškových s 
náplňou hasiva 6 kg. Do rozvodne v energobloku je potrebné rozmiestniť 1 prenosný hasiaci prístroj 
snehový s náplňou hasiva 5 kg. Pri vstupe do skladu výživových doplnkov je potrebné rozmiestniť 1 
prenosný hasiaci prístroj snehový s náplňou hasiva 5 kg. Do chodby na obidvoch podlažiach v 
obidvoch dvojpodlažných vstavkoch je potrebné rozmiestniť 2 prenosné hasiace prístroje práškové s 
náplňou hasiva 6 kg. 
Požiadavky podľa vyhlášky MV SR č. 719/2002 Zz a STN 92 0202-1: 
- stanovisko prenosného hasiaceho prístroja musí byť v blízkosti technického a technologického 
zariadenia, na chodbách, schodiskách a manipulačných plochách 
- stanovisko prenosného hasiaceho prístroja musí byť viditeľné a trvale prístupné  
- stanoviskom prenosného hasiaceho prístroja je miesto pre prenosný hasiaci prístroj označené 
značkou pre hasiaci prístroj 
- prenosný hasiaci prístroj sa umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na 
podlahe, rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou 
- prenosný hasiaci prístroj musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a 
nepriaznivými účinkami prostredia. 
- umiestnenie prenosných hasiacich prístrojov môže byť v prípade potreby zmenené technikom PO 
kvôli rozmiestneniu technológie alebo zariaďovacích predmetov, avšak všetky zmeny musia byť 
v súlade s vyhláškou MV SR č. 719/2002 Z.z. a STN 92 0202-1. 
2) Požiadavky na elektroinštaláciu a núdzové osvetlenie časť č. 9  TS  požiarna bezpečnosť.. 
3) Požiadavky na požiarnu vodu časť 11 TS  požiarna bezpečnosť.. 
4) Požiadavky na vykurovanie časť 7 TS  požiarna bezpečnosť.. 
5) Požiadavky na VTZ časť 8 TS  požiarna bezpečnosť.. 
6) Požiarne uzávery a dvere na únikovej ceste. 
Dvojkrídlový požiarny uzáver musí byť vybavený koordinátorom zatvárania. 
Všetky požiarne uzávery medzi skladmi a existujúcimi priestormi a medzi budúcimi skladmi 
navzájom sú typu EW-C/60D1 (kovové so samozatváracím mechanizmom). Všetky požiarne 
uzávery v teraz jednopodlažnom administratívnom vstavku, ohraničujúce únikovú cestu z budúceho 
poschodia, sú na prízemí typu EW-C/30D3 (drevené so samozatváracím mechanizmom).Požiarny 
uzáver typu D3 (drevený) môže byť nahradený požiarnym uzáverom typu D1 (kovový). Konkrétne 
umiestnenie požiarnych uzáverov viď pôdorys PO. 
Požiadavky podľa vyhlášky MV SR č. 478/2008 Zz: 
- automatické uzatváracie zariadenie automaticky uzatvára požiarny uzáver bezprostredne po 
každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku požiaru (nepožaduje sa v bytoch) 
- prevádzkovateľ udržiava požiarne uzávery vo funkčnom a neporušenom stave počas ich životnosti 
podľa prevádzkových pokynov výrobcu. Z požiarnych uzáverov sa v priebehu prevádzkovania 
nemôžu odstrániť žiadne ich súčasti a bez súhlasu výrobcu alebo dovozcu sa nemôžu vykonávať 
zmeny alebo úpravy požiarnych uzáverov. 
- potrebné údaje o údržbe, opravách a kontrolách požiarnych uzáverov sa zaznamenávajú 
v prevádzkovom denníku, ktorý vedie prevádzkovateľ. Sprievodnú dokumentáciu prevádzkovateľ 
požiarnych uzáverov uchováva počas životnosti požiarnych uzáverov a na požiadanie orgánov 
vykonávajúcich štátny požiarny dozor túto predkladá k nahliadnutiu. 
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- prevádzkovateľ požiarnych uzáverov zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol požiarnych 
uzáverov najmenej raz za dvanásť mesiacov, ak výrobca, dovozca alebo prevádzkovateľ požiarnych 
uzáverov vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu. Kontrolou zistený stav požiarnych 
uzáverov sa zaznamenáva do prevádzkového denníka spolu s dátumom jej vykonania, čitateľným 
menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu vykonala aj s návrhmi opatrení na odstránenie 
nedostatkov v prípade ich zistenia. Osoby na vykonávanie prevádzkovej údržby a opráv požiarnych 
uzáverov určuje prevádzkovateľ požiarnych uzáverov písomne a priebežne aktualizovaný menný 
zoznam týchto osôb tvorí neoddeliteľnú súčasť prevádzkového denníka. 
- požiarne uzávery (dvere) zabudované v stavbe musia byť označené nápisom POŽIARNE DVERE 
prípadne aj ÚNIKOVÝ VÝCHOD. Nápis sa umiestňuje buď priamo na požiarny uzáver alebo v jeho 
tesnej blízkosti. 
 7) Požiadavky na požiarnotechnické zariadenia a hlasovú signalizáciu požiaru časť 10 TS  požiarna 
bezpečnosť.. 
8) Úniková cesta z priestorov, kde nie je východ zo stavby priamo viditeľný, musí byť vyznačená 
značkami až po východy zo stavby. 
 
Požiadavky počas užívania stavby 
Ďalšia kontrola prenosných hasiacich prístrojov sa podľa § 21 ods. 1 vyhl. MV SR č. 719/2002 Zz 
vykonáva najmenej raz za 24 mesiacov, ak výrobca prenosných hasiacich prístrojov v technickej 
dokumentácii, vzhľadom na vplyv prostredia, neurčil kratšiu lehotu. O vykonaní kontroly a o jej 
výsledku vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontrolu prenosných hasiacich prístrojov 
potvrdenie. Na vonkajšej strane tlakových nádob prenosných hasiacich prístrojov umiestni osoba 
s osobitným oprávnením štítok o vykonaní kontroly. 
Prevádzkovateľ elektrických zariadení, bleskozvodov a vykurovacích zariadení zabezpečuje 
vykonávanie pravidelných kontrol týchto zariadení najmenej v lehotách uvedených v osobitných 
predpisoch. 
Prevádzkovateľ zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 
Zz, § 15 zabezpečuje vykonávanie pravidelnej kontroly zariadení raz za 12 mesiacov, ak výrobca 
jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. O vykonaní kontroly a o jej výsledku vydá fyzická 
osoba potvrdenie. 
Prevádzkovateľ požiarnych uzáverov zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol požiarnych 
uzáverov najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca alebo dovozca požiarnych uzáverov alebo 
prevádzkovateľ požiarnych uzáverov vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu. Kontroly 
požiarnych uzáverov zabezpečuje prevádzkovateľ osobami podľa § 9 vyhl. MV SR č. 478/2008 Zz v 
rozsahu, ktorý je ustanovený v prílohe č. 5 vyhlášky. 
 
SO 306 – Rozvod a prípojky STL plynu 
Nová prípojka pre halu S2-201 je navrhnutá ako podzemné  potrubné vedenie. Elektrotvarovkové 
klenuté dno MV110 za guľovým kohútom KHP100 bude demontované. Za guľový kohút z PE s 
dlhými ramenami, KHP110 so zemnou súpravou KH-ZS 63-225 bude osadená objímka MB110. 
Napojenie objímky sa vykoná podľa technologického postupu spracovaného odborným 
pracovníkom dodávateľa schváleného prevádzkovateľom. Za objímkou bude  potrubie RCTE PE-100 
RC SDR 17,6, D110x6,3 vedené v zemi k bočnej stene haly S2-201. Dĺžka PE potrubia je 68 m. Pred 
stenou haly S2-201 bude na potrubie osadená pr echodka PE/oceľ USTR110/100, potrubie DN100 
bude vyvedené 0,5 m nad terén, kde bude osadená oceľová príruba DN100/16 a guľový uzatvárací 
kohút GK100, PN16. Potrubie pred stenou haly S2 bude uložené v oceľovej chráničke. Technológiou 
zvárania pre montáž plynovodov z polyetylénu je zváranie natupo a elektrofúzne zváranie. Pred 
montážou plynovodu musia byť k dispozícii technologické postupy zvárania schválené 
prevádzkovateľom plynovodu. Trasa plynovodu v zemi bude vyznačená orientačnými stĺpikmi  
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a štítkami. Pre zváranie PE sú potrebné skúšky odbornej spôsobilosti zváračov. Zváranie spojov z 
termoplastov v zmysle STN EN 13067. 
Na prípojku STL plynu použiť polyetylénové potrubie materiál potrubie RCTE PE-100 SDR 17,6 RC, 
D110x6,3 v dĺžke 68 m. 
Pri stavebných a montážnych prácach postupovať podľa normy STN EN 12007-2 a     TPP 702 01 čl. 
5. Montáž plynovodu môže vykonávať len organizácia, ktorá má oprávnenie k tejto činnosti podľa 
Vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z.  Pri zemných prácach postupovať podľa normy TPP 702 01 čl. 
6.1 až čl. 6.3. Pred zahájením zemných prác dodávateľ zabezpečí vytýčenie podzemných sietí 
v trase plynovodu za účasti majiteľov alebo správcov týchto sieti. Pre uloženie prípojky v zemi 
previesť výkop ryhy šírky 0,6m, hĺbky 1,0 - 1,15m. 
Dno výkopu dôkladne ručne zarovnať a zbaviť kameňov. Do výkopu uložiť plynové potrubie, po 
uložení potrubia pred zásypom previesť porealizačné geodetické zameranie plynovodu. Nad PE 
potrubie plynu uložiť a pripevniť signalizačný vodič CE4. Previesť obsyp a zásyp potrubia 
prehodenou zeminou so zhutnením, hrúbka vrstvy zhutneného obsypu a zásypu je 0,4m nad povrch 
plynového potrubia.  Uzávery a armatúry sa zasypú pieskom až do výšky podkladných betónových 
dosiek poklopov. Pred obsypom potrubia urobí poverený pracovník dodávateľa kontrolu potrubia 
na dne výkopu. Výsledok zaznamená do stavebného denníka. Obsyp a zásyp uzáverov a armatúr sa 
vykoná až po tlakovej skúške. Previesť zásyp vykopanej ryhy v spevnenej ploche štrkopieskom so 
zhutnením, po zhutnení zhotoviť podklad pod cestu a spevnené plochy v zmysle projektu ciest 
a spevnených plôch.  
V nespevnenej ploche previesť obsyp a zásyp potrubia prehodenou zeminou so zhutnením, hrúbka 
vrstvy zhutneného obsypu a zásypu je 0,4m nad povrch plynového potrubia a uložiť výstražnú fóliu. 
Výkop zasypať prehodenou zeminou so zhutnením. Prevedie sa konečná povrchová úprava povrchu 
do pôvodného stavu.  
Pri uložení plynového potrubia v zemi dodržať odstupové vzdialenosti od podzemných sietí podľa 
normy STN 73 6005. 
Prevádzkovateľ plynovodu musí zaistiť, aby sa prevádzkovaný systém podrobil vhodnej tlakovej 
skúške pred jeho uvedením do prevádzky. Postupy tlakovej skúšky na preukázanie neporušiteľnosti 
plynovodov a prípojok musí zvoliť prevádzkovateľ plynovodu podľa STN EN 12327:2013 s 
hodnotami skúšobného tlaku vhodnými pre veľkosť potrubia, materiály, skúšaný objem a 
maximálny prevádzkový tlak. 
 
SO 310 – Vonkajšie osvetlenie 
Káblová trasa. Vývody pre vonkajšie osvetlenie sú umiestnené v hlavnom  rozvádzači RH 
v trafostanici v hale S2A. V rámci vonkajšieho osvetlenia budú riešené 2 vetvy. 

Vetva a– svietidlá na fasáde – 10 ks 
vetva b– svietidlá na fasáde – 8 ks +  1 ks  svietidlo na stožiari pri priechode pre chodcov 

Použité svietidlá na fasáde objektu  budú od firmy ALPHALIGHTING – 90 W. 
Použité svietidlo na stožiari na priechode pre chodcov budú od firmy ALPHALIGHTING –   75 W. 
Pre vonkajšie osvetlenie na fasáde bude použitý kábel CYKY-J 5 x 6 mm2.  Na pojenie svietidla na 
stožiari bude riešené tiež káblom CYKY-J 5 x 6, odbočením z fasády do zeme a v zemi v ochrannej 
rúrke  s priemerom 40 mm ku stožiaru – trasa v zemi cca 18 m. 
Osvetľovací stožiar bude pripojený uzemňovacím pásikom FeZn 30 x 4 k uzemneniu logistickej haly.  
Stožiar vonkajšieho osvetlenia je pripojený k uzemňovaciemu pásiku vodičom FeZn D10. Výška 
stožiarov bude 8 m.  
Ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude možné ručne alebo pomocou súmrakového spínača. Ručné 
ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude možné v hlavnom  rozvádzači v trafostanici  v hale S2A. 
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SO 313  Sadové úpravy 
Po dokončení prác budú voľné plochy zatrávnené s novou výsadbou vzrastlej zelene z drevín, 
stanovištne vhodných pre spoločenstvá lužných lesov s preferovaním pôvodných vegetačných 
typov. Nespevnené plochy v priestore výstavby sa upravia zatrávnením a to ručným výsevom 
parkovacej zmesi v množstve 0,05 kg/m2. V rámci areálu sa vysadí doprovodná zeleň. Cieľom je 
vytvoriť funkčné vegetačné úpravy, ktoré zmiernia vplyvy tejto technickej stavby na krajinný ráz. 
Druhové zloženie bude špecifikované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  
Projekt ozelenenia areálu bude vychádzať zo zásad stanovených v dokumente Zmeny a doplnky 
ÚPN SÚ Chocholná – Velčice v nadväznosti na nadradené systémy ekologickej stability.  
 
PS 603  Trafostanica 
Trafostanica bude riešená vo vstavku v hale. V samostatnej miestnosti bude umiestnená rozvodňa 
VN s rozvádzačom pozostávajúcim zo štyroch polí. Dve polia sú prívodné – prívod z hlavnej 
trafostanice v hale S1 a prívod z podružnej trafostanice v hale S2D. Dve polia rozvádzača VN tvoria 
vývody na transformátory 630 kVA. Dva transformátory 630 kVA – vzduchové, zaliate v epoxide 
budú umiestnené v transformátorových komorách. V rozvodni NN bude umiestnený rozvádzač RH, 
pozostávajúci zo štyroch polí. Dve polia sú prívodné od transformátorov a dve polia sú vývodové. 
Obidve sekcie rozvádzača NN sú spojené pozdĺžnou spojkou. 
 
PS 604  Stabilné hasiace zariadenie 
Projekt sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia [ďalej „SHZ“] rieši aktívnu požiarnu 
ochranu skladovej haly. Rozsah chráneného priestoru vychádza z riešenia protipožiarnej 
bezpečnosti stavby.     
Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie so sprinklerovými hlavicami ESFR je samočinné 
požiarnotechnické zariadenie, ktoré vzniknutý požiar skôr likviduje ako kontroluje už v prvej fáze, 
bez zásahu ľudského činiteľa. Sprinklerové hlavice ESFR sú určené pre hasenie regálových skladov. 
Ich použitie pre hasenie materiálov skladovaných v blokovom skladovaní nie je vhodné. Zariadenie 
pozostáva zo zdroja vody, riadiacej ventilovej stanice, poplachového a monitorovacieho zariadenia 
a potrubných rozvodov so sprinklerovými hlavicami. V potrubí medzi ventilovou stanicou 
a sprinklerovými hlavicami je udržiavaný konštantný tlak vody. Sprinklerová hlavica sa pri 
dosiahnutí otváracej teploty tepelnej tavnej poistky (pre použité hlavice je to 74°C) samočinne 
otvorí, prichádza k poklesu tlaku v rozvodnom potrubí, následnému otvoreniu riadiaceho ventilu 
a spusteniu sprinklerového hasiaceho zariadenia. Po otvorení sprinklerovej hlavice dochádza 
k výtoku vody vo forme sprchového prúdu. Otvoria sa len sprinklerové hlavice, ktoré sú nad 
ohniskom požiaru alebo v jeho blízkosti, t.j. len tie, ktorých funkčnosť je nevyhnutná k haseniu. 
Zariadenie je dimenzované v zmysle normy FM Global a technickej dokumentácie výrobcu na 
spustenie 12 kusov sprinklerových hlavíc typu ESFR. Po otvorení riadiaceho ventilu sa samočinne 
spustí poplachové zariadenie. Dodávku hasiacej vody do sprinklerového systému zabezpečuje 
nevyčerpateľný zdroj vody a dieselové čerpadlo. 
Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie pracuje samočinne, nevyžaduje okrem pravidelných 
kontrol, skúšok a údržby pracovné sily. 
 

II. Technické údaje stavby:  
 

1. Technické údaje stavby sú zakreslené a uvedené v  Projekte zmeny stavby pred dokončením na 
stavebné povolenie zmeny stavby pred dokončením stavby , „Logistický park Sihoť - Chocholná-
Velčice“ – Logistická hala S2, zmena stavby pred dokončením – sekcia B haly S2.  

 

Celková zastavaná plocha:                 127.666,95 m2 
Obostavaný priestor objektov:          1.593.794,20 m3 
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Predpokladaná doba výstavby:   do apríl 2023. 
 
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. Henrich Pavlík, 4406*Z*1   - architek. a stravebné riešenie 
Ing. Andrej Častulín 
Ing. Trško Dušan , špec. PO reg.č. 20/2018 BČO - požiarno-bezpečnostné riešenie 
doc.Ing. Marián Mikulík, PhD. 6176*I4  - zdravotechnická inštalácia 
Ing. Miroslav Sitár, 2171*AS*5-2   - vetranie 
Ing. Ján Bilka, 2134*A*5-3,    - umelé osvetlenia a silnoprúdové rozvody 
Ing. Marián Polakovič, 3596*I4   - EPS a HSP 
Ing. Ján Bilka, 2134*A*5-3,    - bleskozvod 
Andrej Soják 0131/20/21/PZ/P*Ad,e,f,g,h*Bb,e,f,g,h,   - plynoinštalácia  
Ing. Andrej Blaho     - dopravné riešenie 
 

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 katastrálnej mapy, výkres B.2 VÝKRESY,   stavba:, Logistická 
park Sihoť – Chocholná-Velčice - Logistická hala S2) – Situácia stavby na podklade 
katastrálnej mapy, por. č.v.3, v mierke M 1:1500, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, 
overenej stavebným úradom, ktorá tvorí 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  50.000,- EUR.  
6. Stavba bude ukončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
7. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky, stavebník oznámi zhotoviteľa stavebnému úradu 

do 15 dní po ukončení výberového konania.  
8. 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.  
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 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 28.06.2022 pod číslom  SÚ Ch-V 109/2022-002 
 

Po nahliadnutí a preštudovaní predmetnej projektovej dokumentácie, vypracovanej projektovo 
inžinierskou spoločnosťou PIO Keramoprojekt dňa 05/2022, arch. číslo 9506, a.s., IČO 36308862, 
zodp. inžinier projektu Ing. Henrich Pavlík, Obec Chocholná – Velčice vydáva súhlasné stanovisko 
k projektovej dokumentácii pre zmenu stavby pred dokončením stavby „Logistický park Sihoť – 
Chocholná-Velčice“ – Logistická hala S2, v k.ú. Chocholná-Velčice. 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve,  
 zo dňa 30.06.2022 pod číslom  OU-TN-OSZP3-2022/024548-002 
 

Z hľadiska orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva nemá Okresný úrad námietky k 
predloženému projektu zmeny stavby za dodržania podmienok určených vo vyjadrení Okresného 
úradu č. OU-TN-OSZP3-2019/018051-002 SLI zo dňa 22. mája 2019 a platnej legislatívy. 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny,  
 zo dňa 15.07.2022 pod číslom  OU-TN-OSZP3-2022/024536-002 
 

vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona toto 
z á v ä z n é     s t a n o v i s k o 

Predložená projektová dokumentácia pojednáva o zmene dispozičného riešenia haly a zmene 
dispozičného riešenia vstavkov, o zmene fasády haly a zmene riešenia komunikácii a parkovania. 
Na základe predložených skutočností a predloženej dokumentácie možno konštatovať, že stavba sa 
plánuje realizovať na území, na ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona a uplatňujú sa 
tu ustanovenia § 3 až §10 tohto zákona. Uvedené sa dotýka logistického areálu Sihotpark v obci 
Chocholná-Velčice, kde danou zmenou nedôjde k stratu so záujmami chránenými zákonom. 



SÚ Ch-V 132/2022-006/HuR - 29 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej 
dokumentácie nemá k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby v súlade s § 82 ods. 12 
zákona pripomienky. 
Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona a nenahrádza záväzné 
stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 
103 ods. 6 zákona a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona je jeho 
obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona). 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej vodnej správy  
 zo dňa 24.08.2022 pod číslom  OU-TN-OSZP3-2022/026325-002 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy 
podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, podľa § 61 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona 
nasledovné 
v y j a d r e n i e 
k projektovej dokumentácii zmeny stavby „Logistický park Sihoť - Chocholná - Velčice – Logistická 
hala S2“ pred dokončením, pre spoločnosť PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Dolný Šianec 1, 911 48 
Trenčín. 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania 
nasledovných podmienok: 
1. Na zmenu stavebných objektov SO 301 Prípojka a areálový rozvod vody, SO 302 Splašková 
kanalizácia a SO 303 Dažďová kanalizácia, ktoré sú vodnými stavbami je potrebné povolenie na 
zmenu vodných stavieb podľa § 26 vodného zákona, ktoré vydá Okresný úrad Trenčín, odbor 
starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti stavebníka, projektovej dokumentácie vodnej 
stavby a územného rozhodnutia. Žiadosť musí obsahovať prílohy vyplývajúce zo stavebného zákona 
a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. Projektovú dokumentáciu musí vypracovať osoba s oprávnením na 
projektovanie vodných stavieb.  
2. Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami počas výstavby a užívania stavby bude stavebník a 
užívateľ stavby rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej vodnej správy  
 zo dňa 17.08.2022 pod číslom  OU-TN-OSZP3-2022/028445-002 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany 
ovzdušia v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 26 ods. 1 zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení vydáva  

s ú h l a s  
podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení splnomocnenému žiadateľovi 
PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín pre stavebníka SIGNUM Ltd, spol. 
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s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov na Topľou na povolenie zmeny stavby stredného zdroja 
znečisťovania ovzdušia: 
Vykurovanie logistickej haly S2 (zmena technologických zariadení v sekcii B). 
 

Predmetom súhlasu sú nasledovné podmienky: 
K žiadosti o súhlas na užívanie zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť  
a) postup výpočtu množstva emisií zo zdroja znečisťovania so žiadosťou o schválenie tohto postupu 
pre nové technologické zariadenia, 
b) prevádzkovú evidenciu pre nové technologické zariadenia a 
c) aktualizovaný prevádzkový poriadok. 
 
 

Správny orgán preskúmal žiadosť ako aj ostatné podkladové materiály a dospel k záveru, že 
navrhované riešenie zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia spĺňa podmienky a kritériá vyplývajúce z 
právnych predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné na povolenie zmeny stavby stredného 
zdroja znečisťovania ovzdušia.  
Tento súhlas je podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení 
záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 
 zo dňa 25.07.2022 pod číslom  KRHZ-TN-OPP2022/000113-003 

 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 27 písm. a) 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b 
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby 
pre stavebné povolenie „Logistický park Sihoť, Logistická hala S2 1.etapa (sekcia B) – zmena stavby 
pred dokončením“ pozostávajúcu zo stavebných objektov a prevádzkových súborov:  
SO 101 Hrubé terénne úpravy,  
SO 102 Odstránenie zavlažovacieho vodovodu,  
SO 2-201 Logistická hala S2 – 1. etapa (sekcia B),  
SO 203 Oplotenie (bez zmeny),  
SO 301 Prípojka a areálový rozvod vody,  
SO 302 Splašková kanalizácia,  
SO 303 Dažďová kanalizácia,  
SO 306 Rozvod a prípojky STL plynu,  
SO 307 Prípojka VN,  
SO 308 Prípojka NN,  
SO 309 Prípojka slaboprúdu,  
SO 310 Vonkajšie osvetlenie,  
SO 312 Komunikácie a spevnené plochy,  
SO 313 Sadové úpravy,  
PS 601 Skladovanie (bez zmeny),  
PS 603 Trafostanica,  
PS 604 Stabilné hasiace zariadenie,  
na pozemkoch registra C parcela číslo 1957/214, 1957/346, 1957/510, 1957/511, 1960/2, 1960/13, 
1960/16, 1960/55, 1960/57, 1960/254, 1960/257, 1960/292, 1960/340, 2172/16, 2200/50 v 
katastrálnom území Chocholná-Velčice v obci Chocholná-Velčice a s riešením protipožiarnej 
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
 



SÚ Ch-V 132/2022-006/HuR - 31 

 

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava 
 zo dňa 20.07.2022 pod číslom  3560/4/2022 

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto 
odborné stanovisko: 
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebne doriešiť 
a odstrániť v procese výstavby: 
Pripomienky a upozornenia: 
2.1 Pri výpočte expanzných nádob nebola použitá platná norma STN EN 12828+A1:2014.(TZ) 
2.2 Prúdové chrániče v rozvádzači RH nie sú predistené istiacim prvkom, ktorý zodpovedá 
prúdovej zaťažiteľnosti prúdového chrániča. (EZ) 
2.3 O určení vonkajších vplyvov je potrebne vypracovať písomný protokol v zmysle čl. N1.3.4 
STN 332000-5-51:2010. (EZ) 
SO 2-201: 
2.4 Vstupné dvere môžu byť zasklené až od výšky 400 mm, alebo musia byť zasklené 
nerozbitným sklom, riešte v zmysle bodu 1.6.2 prílohy k vyhláške č. 532|2002 Z.z. (STA) 
2.5 Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 
k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA) 
2.6 Keramické podlahy (spoločné priestory, hygienické zariadenia) musia mat protišmykovú 
opravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky d. 532/2002 Z.z. (STA) 
2.7 Schodisko - prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky 
odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130. (STA) 
2.8 Schodisko Širšie ako 1200 mm musí byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami, 
riešte v súlade s § 27 ods. 8, výšky zábradlí alebo držadiel riešte v súlade s § 28 ods. 4 
vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA) 
2.9 Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia na schodisku, je potrebné 
riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305 (chýba 
výkres zámočníckych výrobkov). (STA) 
2.10 Priehľadné alebo priesvitné steny a priehľadné dvere sa musia primerane označiť' v Úrovni 
očí zamestnanca, riešte v súlade s čl. 9.4 a čl. 11.2 nariadenia vlády č. 391/2006 Z.Z.(STA) 
2.1 1 Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak 
sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi  
1.1 až 1.4 prílohy č . 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. (STA) 
2.12 Rebrík - v mieste čelného výstupu rebríka musí byť voľný priechod najmenej 600 mm 
a rebrík musí presahovať nad úroveň strechy minimálne 1'100 mm so sklonom bočníc 15°, 
riešte v súlade s čl. 48 a čl. 49 STN 74 3282. (STA) 
2.13 Okraje sekčnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s § 15 ods. 7 
vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA) 
2.14 Skladovacie plochy je potrebné riešiť v súlade s § 232 vyhlášky č.59/1982 Zb. v nadväznosti 
na STN 26 9030 a STN 26 9010. (STA) 
so 301: 
2.15 V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatne predpisy na zaistenie BOZP:  
- Zákon č. 330/1996 Z.z., ktorý bol nahradený zákonom č . 124/2000 Z.z. (STA) 
 - Nariadenie vlády č. 510/2001 2.2., ktoré bolo nahradené nariadením vlády č. 396/2006 Z.z.(STA) 
so 302, so 303: 
2.16 V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy na zaistenie BOZP: - Vyhláška 
č.374/1990Zb., ktorá bola nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (ST A) 
 - Nariadenie vlády č.510/2001 Z.z.., ktoré bolo nahradené nariadením vlády č.396/2006 Z.z.(STA) 



SÚ Ch-V 132/2022-006/HuR - 32 

 

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 prací: 
Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - plynového zariadenia - Bf, Bg, 
Bh; elektrického zariadenia – A/c je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 
508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 
 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - plynovom 
zariadení - Bg (PE); elektrickom zariadení – A/c vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky 
č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 
Dodávateľ  vykonávajúci montážne prace technologického zapojenia vyhradeného technického 
zariadenia - tlakového zaradenia - sk. B zabezpečí realizačný  projekt podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č.. 
508/2009 Z.z. 
Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia vykurovania je 
potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
Technické zariadenie - zdvíhacie zariadenie - Vyrovnávacie mostíky, Sekcionalne brány sú určenými 
výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na 
trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu. 
Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 
 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany 
 zo dňa 18.07.2022 pod číslom  CS SVP OZ PN 7070/2022/2;   CZ 22997/210/2022 

Ako správca upraveného vodohospodársky významného vodného toku Chocholnica, č. hydrolog. 
poradia 4-21-08, identifikátor č. 1858, v správcovstve pod č. 112, k predloženej PD (Ing. Pavlík, 
05/2022) nemáme pripomienky. Podmienky z nášho vyjadrenia list. pod. zn. CS SVP OZ PN 
4788/2019/2 CZ 18756/210/2019 zo dňa 10.09.2021 zostávajú i naďalej v platnosti a požadujeme 
ich pri výstavbe dodržať. S vydaním rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením súhlasíme. 
 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.  
 zo dňa 18.08.2022 pod číslom  VTIR-2022/1542-2 

Vzhľadom na to, že navrhovanou zmenou stavby pred dokončením nedôjde k nárastu počtu 
zamestnancov oproti pôvodnému počtu (367 zamestnancov) schválenom vyjadrení 
VTIR2021/2344-2 zo dňa 19.10.2021, s navrhovanou zmenou stavby pred dokončením súhlasíme. 

 

PPA Power DS s. r. o., Bratislava 
zo dňa 22.08.2022, pod číslom OP-2022-0684  

S technickým návrhom zmeny stavby pred dokončením „LP Sihoť Chocholná-Velčice-Logistická Hala 
S2“           súhlasíme  
Za nasledovných podmienok:  
1. Žiadame dodržanie technickej špecifikácie uvedenej v predloženej projektovej dokumentácii so 
zapracovaním nasledovných podmienok.  

2. Odberné miesto a napojenie ZP pre logistickú halu S2 musí spĺňať technické a zmluvné 
podmienky: o samostatne meraný úsek klienta,  

o osadené membránové meradlo  

o meranie inštalované na tlakovej hladine 30 kPa  

o možnosť odpočtu meradla zo zeme (max. do 160 cm)  
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o dodržať tlakové pomery pre dané plynomery a plynomery doplniť o impulzné výstupy  

o na odbernom mieste musí byť uzatvorená zmluva na dodávku ZP.  
3. Odberné miesto a napojenie EE pre logistickú halu S2 musí spĺňať technické a zmluvné 
podmienky: o meranie požadujeme umiestniť pred istenie každého vývodu z hlavného rozvádzača 
(RH) transformačnej stanice  

o prevod MTP bude presne definovaný po zmluvnom stanovení parametrov odberu  

o všetky meracie sústavy (na schémach PJ1, PJ2, ...) musia byť istené plombovateľným 
poistkovým odpínačom alebo ističom o menovitej veľkosti 6 A  

o osadený/é elektromer/y musia spĺňať požiadavky na pokročilú funkcionalitu IMS typ 3. fázový 
SCHRACK DIZ-S1E3 / DIZ-S1ED / LZQJ-XC (priame alebo polopriame meranie)  

o v meracej zostave uvažovať so skratovacou svorkovnicou ZS1B  

o meranie hlavného zvodu transformačnej stanice  

o overené meracie transformátory prúdu (MTP) s triedou presnosti minimálne 0,5S. Prevod 
MTP bude definovaný po zmluvnom stanovení parametrov odberu,  

o meracie transformátory prúdu umiestniť pred hlavný vypínač, pred vlastnú spotrebu 
trafostanice  

o na odbernom mieste musí byť uzatvorená zmluva na dodávku EE.  
4. Odberné miesto a napojenie pitnej a zrážkovej vody pre logistickú halu S2 musí spĺňať 
 technické a zmluvné  

o samostatne meraná spotreba pitnej vody klienta,  

o možnosť odpočtu meradla zo zeme (max. do 160 cm)  

 meradlo osadené impulzným výstupom o na odbernom mieste musí byť uzatvorená zmluva 
na dodávku pitnej a odvod splaškovej vody.  

5. Pred zahájením zemných prác je Zhotoviteľ povinný zaistiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.  
6. Vzhľadom na skutočnosť, že v tesnej blízkosti realizovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete 
musia byť zemné práce v mieste dotyku so sieťami realizované ručne.  
7. Po ukončení stavby žiadame, aby stavebník predložil správcovi projekt skutočného vyhotovenia a 
geodetické zameranie 1x papierovej forme a 1x v digitálnej formáte vo formáte dwg.  
 

Národná diaľničná spoločnosť, a s.  
zo dňa 18.08.2022, pod zn. číslo 3349/59482/40103/2022 

NDS sa k Stavbe už vyjadrovala listami č. 7467/31145/30700/2018 zo dňa 6.4.2018, 
č. 5705/73078/40603/2019 zo dňa 29.7.2019 a č. 3528/59909/40103/2021 zo dňa 22.9.2021 a na 
Stavbu bolo vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR) povolenie výnimky zo zákazu 
činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 č. 18116/2018/SCDPK/53759. 
Vo vzťahu k NDS sa navrhované zmeny oproti pôvodnému DSP zásadne nedotýkajú, resp. 
neovplyvňujú, vzhľadom k tomu NDS ako vlastník a správca diaľnice D1, po preštudovaní Vašej 
žiadosti a predloženej PD, nemá námietky s uvedenými zmenami pred dokončením predmetnej 
Stavby za predpokladu, že budú dodržané podmienky z hore uvedených vyjadrení, okrem tých, 
ktoré už boli splnené. 
V prípade, že dôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, v zmysle ktorého bolo toto stanovisko 
vydané alebo dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, je potrebné, aby investor stavby 
požiadal o opätovné vyjadrenie. 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, oddelenie  ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia,  zo dňa 16.09.2022 pod číslom  OU-TN-OSZP3-2022/033019-002 

Na základe predložených podkladov – projektu zmeny stavby pred dokončením: Logistický park 
Sihoť – Chocholná-Velčice - Logistická hala S2“, vypracovaného PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín, 
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zodpovedným projektantom Ing. Henrichom Pavlíkom v 05/2022; 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 29. 07. 2022, a doplňujúcich podkladov (oznámenie o začatí stavebného 
konania o zmene stavby pred jej dokončením, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu 
dokončenej stavby, zmena č. 1 k rozhodnutiu o umiestnení líniovej stavby, stavebné povolenia, 
zmena stavby pred dokončením, kolaudačné rozhodnutia), 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 konania o 
zmene stavby pred jej dokončením „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ – Logistická hala S2 – 
zmena stavby pred dokončením – sekcia B haly S2“, 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 predmetom zmeny stavby pred dokončením zmena dispozičného 
riešenia haly v časti B (blok B sa rozdelí na 3 prevádzkovo nezávislé časti – B1, B2, B3), zmena 
dispozičného riešenia vstavkov, zmeny na fasáde haly, zmena riešenia objektu SO 313 Sadové 
úpravy (zatrávnenie sa zrealizuje len v okolí realizovanej časti B haly S2, výsadba stromov bude len 
na realizovaných parkoviskách), zmena riešenia objektu PS 604 Stabilné hasiace zariadenie, 
súvisiaca zmena vonkajšej a vnútornej infraštruktúry. 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 
konanie splnené. Na základe predložených podkladov možno konštatovať, že sa nejedná o zmeny, 
ktoré by mohli mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.  
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 konania o zmene stavby pred jej dokončením „Logistický park Sihoť 
Chocholná-Velčice“ – Logistická hala S2 – zmena stavby pred dokončením – sekcia B haly S2“, 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. 
 
K žiadosti bolo doložené:  

 projektová dokumentácia stavby;  
 doklad o zaplatení správneho poplatku;  
 kópia - právoplatné stavebné povolenie  
 kópia - právoplatné stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením 
 kópia - právoplatné kolaudačné rozhodnutie  
 plnomocenstvo; 
 vyhodnotenie podmienok – EIA;  
 výpis z listu 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. 
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IV. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania: boli vznesené 
 

Dotknutá verejnosť  - Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava ako 
účastník konania, doručil dňa 06.09.2022 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. 
 

Pripomienka č.6 :  
citujem: „Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej 
biodiverzity dotknutého územia.“  
Uvedenej pripomienke stavebný úrad vyhovel. 
 

Pripomienka č.7: 
Nesúhlasíme so zmenou stavby, ktorá zmenší výmeru nazastavaných plôch či ich úpravu oproti 
tomu, jako bolo určené v procese EIA. 
Uvedenej pripomienke stavebný úrad nevyhovel. 
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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 na zmenu stavby pred dokončením na stavbu, zo 
dňa 04.08.2021 na stavbu:  

 

„Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ – Logistická hala S2 
zmena stavby pred dokončením – sekcia B haly S2 

SO 2-201 – Logistická hala     S2 SO 203 – Oplotenie (bez zmeny) 
SO 306 – Rozvod a prípojky STL plynu   SO 308 – Prípojka NN (bez zmeny) 
SO 309 – Prípojka slaboprúdu (bez zmeny)  SO 310 – Vonkajšie osvetlenie 
SO 313 – Sadové úpravy     PS 601 – Skladovanie (bez zmeny) 
PS 603 – Trafostanica     PS 604 – Stabilné hasiace prístroje 

 
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.  
 

Stavebník písomne vyhodnotil podmienky z Rozhodnutia č. OU-TN-OSZP-2017/002019-023 TBD zo 
zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti pre zmenu stavby před dokončením a pre 
zmenu dokončenej časti stavby „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice – Logistická hala S2“ 
v nasledujúcom rozhsahu dotknutých SO:  SO 2-201 – Logistická hala, SO 306 – Rozvod a prípojky 
STL plynu, SO 310 – Vonkajšie osvetlenie, O 313 – Sadové úpravy, PS 603 – Trafostanica, PS 604 – 
Stabilné hasiace prístroj, pričom toto vyhodnotenie bolo predložené povoľujúcemu orgánu, t.j. 
stavebnému úradu obce Chocholná-Velčice, ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie zmeny 
stavby pred dokončením na  predmetnú stavbu.  
Stavebník zároveň doložil záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o 
životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako 
príslušného orgánu štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) podľa § 38 ods. 4 písm. c) 
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zo dňa 16.09.2022, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia, a 
tvorí prílohu  k žiadosti o stavebné povolenie zmeny stavby pred dokončením na  predmetnú stavbu. 
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Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:  boli vznesené 
 

Dotknutá verejnosť  - Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava ako 
účastník konania, doručil dňa 06.09.2022 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.  
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 -  SO 312 Komunikácie a spevnené plochy – II. etapa) je v súlade 
s overenou projektovou dokumentáciou príslušného 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 o zmene stavby pred 
dokončením. 
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 MŽP SR 
č. 1827/2021-1.7/pb, 4788/2021 zo dňa 27.01.2021 vo vzťahu k predmetnému konaniu, pričom toto 
vyhodnotenie bolo predložené povoľujucemu orgánu, t.j. špeciálnemu stavebnému úradu obce 
Chocholná- Velčice, ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie zmeny stavby pred dokončením na 
predmetnú stavbu podanej dňa 19.08.2022. 
 
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. 
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Špeciálny stavebný úrad Chocholná-Velčice oznámil Združeniu domových samospráv 
prostredníctvom portálu verejnej správy slovensko.sk samostatným listom zo dňa 07.09.2022 pod 
zn. č. SU Ch-V 143/2022-004/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. 
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. Podiel zelene na celkovej ploche dobudovaného areálu bude cca 20%. 
Kladie sa dôraz hlavne na funkčnú stránku navrhovanej zelene. Náveh na zelenú strechu haly S2 bol 
preskúmaný, avšak zo statického hradiska neprípustný.    
 
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 stavebník preukazuje vydaným 
Rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2019/002783-010 zo dňa 03.05.2019 vydaným podľa §16a vodného 
zákona, ktorého záverom bolo, že 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. 
Pri technickom riešení parkovacích  plôch  pri  hale  S2 bude použitá  konštrukcia  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. 
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Pripomienka č.7: 
Nesúhlasíme so zmenou stavby, ktorá zmenší výmeru nazastavaných plôch či ich úpravu oproti 
tomu, jako bolo určené v procese EIA. 
Uvedenej pripomienke stavebný úrad nevyhovel. 
Navrhovaná činnosť bola posúdená MŽP SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového 
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom proces posudzovania bol 
ukončený vydaným Záverečným stanoviskom č. 1827/2021-1.7/pb, 4788/2021 zo dňa 27.01.2021, 
kde sa v rámci celého areálu navrhovanej stavby v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti zvýši 
počet parkovacích miest na celkovo 1101 miest pre osobné automobily (OA) a 64 miest pre 
nákladné automobily (NA).  
V rámci doterajšej výstavby bolo vybudovaných a skolaudovaných celkovo 341 parkovacích miest 
pre OA a 11 parkovacích miest pre NA. Aktuálna zmena stavby pred dokončením rieši  dobudovanie 
ďalších 36 parkovacích miest pre OA. Do celkového počtu chválených miest z procesu EIA zostáva 
nezrealizovaných 742 parkovacích miest pre OA a 53 parkovacích miest pre NA. 
Z toho vyplýva, že v rámci navrhovanej zmeny stavby pred dokončením nedôjde k navýšeniu 
parkovacích miest, a teda nedôjde k zmenšeniu výmery nezastavaných plôch oproti tomu, ako bolo 
určené v právoplatne ukončenom procese EIA.   
 
 

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 100,- EUR, zaplatený dňa 10.08.2022 prevodným príkazom na účet Obce 
Chocholná- Velčice. 
 

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

1. SIHOTPARK s.r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou 
2. PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín – v zastúpení 
3. PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín – Ing. Henrich Pavlík – hl.inž.projektu 
4. Obec Chocholná-Velčice – starostka obce, 913 04 Chocholná – Velčice  

Na vedomie: 
5. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, divízia civilného letectva, 823 05 Bratislava 
6. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia CDaPK, Nám. slobody 6, 810 05 BA 
8. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 
9. Krajské riaditeľstvo Ha ZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 
10. Ministerstvo vnútra SR – prezídium PZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava 
11. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
12. Okresné riaditeľstvo PZ SR – ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 
13. Okresný úrad Trenčín, odbor CDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
14. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
15. Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín - EIA 
16. Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
17. Okresný úrad Trenčín, PLO, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
18. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
19. PPA Power DS s. r. o. Vajnorská 137 830 00 Bratislava 
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
22. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 
23. SVP, š.p. , OZ povodie Váhu, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany 
24. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
25. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 
26. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 


