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

 
 

SÚ Ch-V 185/2022-004/HuR                                                                   dňa 16.12.2022 

 

KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE 
 

Navrhovateľ (stavebník) SIHOTPARK, s r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 
53479393, v zastúpení PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 
36 308 862,  podal dňa 14.10.2022 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu : 
 

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

 

SO 2-201 Logistická hala S2 – II. etapa (sekcie B) 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu – II. etapa 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie – II. etapa 
SO 313 Sadové úpravy – II. etapa 
PS 603 Trafostanica – II. etapa            
PS 604 Stabilné hasiace prístroje – II. etapa                                                                  
 

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Chocholná-Velčice, pod zn. č. SÚ Ch-V 100/2019-
003/HuR zo dňa 23.09.2019, právoplatného 28.10.2019, oznámenie o zmena stavebníka pod zn. č. 
SÚ Ch-V 189/2021-002 zo dňa 25.11.2021 a rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred 
dokončením, pod zn. č. SÚ Ch-V 132/2022-006/HuR zo dňa 26.09.2022, právoplatného 14.10.2022. 
 
Obec Chocholná-Velčice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona 

povoľuje 
 

užívanie  stavby:  
 

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

 

SO 2-201 Logistická hala S2 – II. etapa (sekcie B) 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu – II. etapa 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie – II. etapa 
SO 313 Sadové úpravy – II. etapa 
PS 603 Trafostanica – II. etapa            
PS 604 Stabilné hasiace prístroje – II. etapa                                                                  

                                                                                                                            
realizovanej na  pozemkoch KN-C parc. číslo: 
 

1960/475 1960/460 1960/510 1960/511 2172/35 2172/34 2200/69 1960/463 1960/466 

1960/468 2200/68 1960/476 1960/516 1960/477 1960/483 1960/2 1960/55 1960/484 

1960/515 1960/487 1960/488 1960/491 1960/464 1960/465 2200/70 2172/36 2200/71 
 

katastrálneho územia Chocholná-Velčice, vedených na LV 3985, zameraných spoločnosťou GEO3 
Trenčín, IČO: 36315583 dňa 31.10.2022, číslo GP č. 36315583-120-2022, Ing. Branislav Novák, 
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úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Ing. Rastislav Mojžiš, dňa 
16.12.2022 pod číslom 1611/22.  
 
 

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

Popis stavby:  
 

SO 2-201 Logistická hala S2 – II. etapa (sekcia B) 

 
Predmetom kolaudácie je v druhej etape vybudovaná hala medzi osami “1-29“/“A-E“, hala B, 
pôdorysných rozmerov obdĺžnika s rozmermi 96x168m s maximálnou výškou haly 12,4m nad 
terénom. Svetlá výška haly po väzník je 10,1m. Vstupy do haly sú zabezpečené  priemyselnými 
bránami pre vjazd nákladnej dopravy. V rohoch jednotlivých častí haly sú situované samostatné 
jedno a dvojpodlažné administratívno-sociálne vstavky, v rámci ktorých sú vstupy pre 
zamestnancov a návštevníkov. 
 

Jednotlivé zmeny stavby voči pôvodnému projektu pre stavebné povolenie: 

 V dispozícií halových priestorov boli zmenené len strany otvárania únikových dverí – 
v osiach E, 9, a 29. 

 Vo vstavku pri osi A/1 (časť B1) sa nerealizovalo 2.NP a prefa schodisko na 2.NP, pre ktoré 
sa realizovala len príprava. Otvor v strope sa protipožiarne uzatvoril - PO podľa projektu 
PBRS. Priestor pre výhľadové schodisko bol pričlenený ku kancelárii B1.1.12. Na prízemí sú 
situované vstupné priestory – recepcia a chodba, denná miestnosť, kancelária, WC 
zamestnancov, šatne mužov a žien, umyvárne mužov a žien spolu s WC,  technická 
miestnosť a sklad výživových doplnkov. S prístupom zvonku sú tu aj miestnosti pre 
trafostanice a VN + NN rozvodňa . 

 Vstavok pri osi A/14 (časť B2) je vytvorený z 3 modulových kontajnerov. Upravená je šírka 
kancelárskeho vstavku na 2,350m. V miestnostiach WC a šatní vo vstavkoch sú doplnené 
okná. 

 Vo vstavku pri osi A/29 (časť B3) sa vstupná chodba na 1.NP rozdelila dvojkrídlovými 
presklenými dverami na dve miestnosti „B3.1.02 Zádverie“ a „B3.1.02.1 Chodba“. 
V priestore pod schodiskom sa vytvorila nová miestnosť B3.1.06.1 Sklad. Ďalej tu bola 
upravená veľkosť technickej miestnosti, vstup do technickej  miestnosti cez sklad bol 
zrušený, nový vstup do tech. miestnosti je z haly (PO dverí podľa PBRS). Na 2.NP sa 
v kancelári B3.2.08 doplnila kuchynská linka, od kancelárie sa oddelila pol priečkou. Na 
prízemí sú situované vstupné priestory – zádverie, chodba, zasadacia miestnosť, kancelária, 
šatne mužov a žien, umyvárne mužov a žien, WC zamestnancov, upratovačka, 2x sklad, 
technická miestnosť a schodisko. Na poschodí prístupnom zo samotnej chodby sa 
nachádzajú kancelária, zasadacia miestnosť, kuchynka, šatňa, umyváreň, archív, 
serverovňa a WC zamestnancov. 

 

Nosná konštrukcia objektu je realizovaná ako prefabrikovaná železobetónová konštrukcia tvorená 
votknutými stĺpmi, strešnou konštrukciou a konštrukciou podlaží vstavkov. Vo vstavkoch sú zvislé 
nosné konštrukcie v mieste schodiska doplnené o ŽB prefabrikované steny. 
Raster hlavných stĺpov je v pozdĺžnom smere 55x12,0m a v priečnom smere 8x24,0m. Raster 
obvodových stĺpov je v pozdĺžnom smere 110x6,0m a v priečnom smere 32x6,0m. Stĺpy vstavku sú 
vo vzájomných vzdialenostiach 6,0m. Pomocné stĺpy pre uchytenie deliacich stien sú oceľové stĺpy 
HEA 200 osadené medzi prefabrikované stĺpy. 
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Strešná konštrukcia haly je tvorená priečnymi prefabrikovanými predpätými sedlovými väzníkmi 
prierezu I výšky 1050-1400mm na rozpon 24,0m vo vzájomných vzdialenostiach 12,0m.  Strešný 
plášť bude tvorený trapézovým plechom TR 150/280 hrúbky 0,88mm. 
Stropné konštrukcie vstavkov sú tvorené pozdĺžnymi prefabrikovanými prievlakmi prierezu 
400x600, na ktoré sú uložené predpäté panely SPIROLL hr. 265mm. 
Podlahu haly tvorí drátkobetónová bezškárová doska hrúbky 180mm.  V mieste administratívnych 
vstavkov podlahu na teréne tvorí železobetónová doska hrúbky 150mm, ktorá je vystužená pri 
spodnom povrchu sieťovinou. 
Obvodový plášť haly je realizovaný zo sendvičových panelov hr. 120mm s výplňou z minerálnej 
vlny. Panely sú kladené vodorovne a ukotvené k stĺpom prefabrikovanej konštrukcie. Všetky 
klampiarske výrobky sú systémovou dodávkou obvodového plášťa. Sendvičové panely sú výšky 
1100 mm. Obvodový plášť vstavkov bude riešený ako skladaný s izoláciou z minerálnej vlny celkovej 
hrúbky 120mm.   
Vnútorné deliace steny sú 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. 
Strešný plášť haly je realizovaný ako ľahký, skladaný, montovaný v skladbe: 

 PVC fólia hrúbky 1,5mm mechanicky kotvená k podkladu 

 tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 150mm 

 parozábrana 

 trapézový plech TR 153/290 hrúbky 0,88mm 
Trapézové plechy sú kotvené k  nosnej betónovej konštrukcii. Spádovanie strechy je vytvorené v ŽB 
nosnej konštrukcii. Pri atikách sú osadené protispádové kliny. V úžľabiach sú osadené vpuste 
podtlakového systému . Vpuste sú s dohrievaním. 
V ploche strechy sú umiestnené bodové svetlíky na presvetlenie haly, ktoré tvoria 2% celkovej 
podlahovej plochy haly. Zariadenia na odvod dymu a tepla. 
Murovacie konštrukcie – Jedná sa o výplňové murivo prefabrikovanej nosnej konštrukcie 
administratívnych vstavkov, nosné murivo a deliace priečky trafostanice. Nosné a výplňové 
pórobetónové murivo hr. 300 mm, deliace pórobetónové murivo hr. 200 mm. 
SDK priečky - Sú v rôznych  hrúbkach na kovovej  nosnej konštrukcii. Všetky priečky sú obojstranne 
opláštené a vyplnené minerálnou vlnou. V miestnostiach s vlhkou prevádzkou sú použité 
impregnované SDK dosky so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti. Ako zvuková a tepelne izolačná 
vrstva v SDK priečkach je použitá minerálna vlna.  
Vo všetkých miestnostiach vstavku je realizovaný obklad murovaných stien a prefabrikovaných 
stĺpov. Obklad je jednoduchý na sekundárnej konštrukcií, bez výplne. 
Zavesený podhľad v administratívnom vstavku je zhotovený z bežných kazetových panelov hrúbky 
12mm s povrchovou textúrou a viditeľnými kovovými lištami tvoriacimi mriežku, vrátane stenových 
okrajových líšt, biela farba, rozmer mriežky 625x625mm. 
Keramické obklady stien sú z glazovaných obkladačiek. V miestnostiach s mokrou prevádzkou 
(umyvárne, toalety) sú obklady prevedené do výšky dverí. Rohy sú opatrené nárožnými plastovými 
a kúty vyplnené TP silikónovým tmelom, odolným proti plesniam. Obklady sú vo vodotesnom 
prevedení s hydroizolačnou stierkou. V miestnostiach, kde nenadväzuje na keramickú dlažbu 
keramický obklad, je prevedený sokel z keramických soklových tvaroviek. 
Pohľadový betón je natretý  ochranným, transparentným, akrylátovým náterom.  
Deliace výplňové murivo medzi vstavkom a halou je opatrené penetračnou vrstvou a 
jednovrstvovou vápeno-cementovou omietkou hladenou. Vnútorné maľby sú disperzné,                      
s bezprašnou, umývateľnou farbou. 
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Oceľové výmeny pre brány a dvere sú opatrené ochranným náterom základnou antikoróznou 
farbou a syntetickým vrchným emailom, odtieň svetlo šedý.  
Bezpečnostné stĺpiky, hrany a ďalšie prvky sú opatrené žltou aktívnou farbou resp. žltočiernym 
bezpečnostným náterom. Ostatné zámočnícke prvky vonku i vo vnútri budovy budú žiarovo 
zinkované a ponechané bez náteru. 
Okenne prvky sú s otváravo-sklopnými okennými krídlami na každom druhom okne, vyrobené z 
izolovaných plastových profilov a tepelnoizolačného skla. 
Vonkajšie okenné parapety - hliníkové parapetne profily osadene s nízkym sklonom. 
Vnútorné dvere sú drevené plné, bez poldrážky do plechovej lisovanej zárubne s tesnením. Dverné 
krídla sú dodané kompletizované. V objekte nie sú použité dverné prahy. Všetky rozhrania podláh 
vrátane výškových rozdielov sú riešené prechodovými dilatačnými lištami. 
Hliníkové vstupné dvere sú dvojkrídlové, s otváraním smerom von, s rámovou konštrukciou s 
prerušeným tepelným mostom, štandardná výbava, vrátane k kovania a tesnení na napojenie k 
priľahlým konštrukčným prvkom.  
Dvere únikových východov s oceľovými zárubňami s farebným náterom. Pozinkovane dverné krídla 
s tepelnou izoláciou s farebným náterom. 
Elektricky ovládané sekčne brány k vyrovnávacím mostíkom, majú s tepelnú izoláciou hrúbky 
40mm. 
Protipožiarne dvere v hale sú umiestnené v deliacej stene medzi halami a na vstupe do vstavkov z 
haly, Požiarne dvere vo vstavkoch sa nachádzajú na vstupe do kancelárií, skladov a šatní z chodby 
vstavkov na oboch podlažiach. Dvere s požiarnou odolnosťou sú dodané systémové, atestované 
vrátane zárubne. 
 

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

Materiál vodovodu 

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

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

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

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

 
VNÚTORNÝ VODOVOD 
 

Rieši rozvody vnútorného pitného vodovodu, rozvody teplej vody a cirkulácie teplej vody. Vodovod 
vo vnútri budovy je rozvodná sieť pitnej vody umiestnená po prúde v smere od miesta napojenia na 
areálový vodovod. Tento vodovodný systém je zložený z ležatých potrubí, stúpacích a pripojovacích 
potrubí. Voda na pitné a hygienické potreby bude odoberaná z areálového vodovodu, ktorý končí 
v hale na ose B/1 - HUO.  
 
ROZVOD VODY V HALE 
Areálový rozvod pitnej vody (vetva pitného vodovodu „V1“ – HDPE, SDR11/PN16 – D110x10) končí 
v hale na ose D3/1, kde je na potrubí DN100 osadený HUO - hlavný uzáver objektu. Na vstupe do 
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haly za HUO je  osadená vodomerná zostava tvorená vodomerom, filtrom hrubých nečistôt, 
spätnou klapkou, vypúšťacím kohútom a uzatváracou armatúrou. Vyššie uvedené armatúry 
zabezpečujú nepretržité napájanie objektu filtrovanou vodou. Jemný filter zastaví vnikanie cudzích 
telies. Spätný ventil chráni vodovodný systém proti spätnému tlaku a spätnému prietoku kvapalín 
ohrozujúcich zdravie. 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “ MT Baker“ 
Príprava teplej vody pre administratívny vstavok “MT Baker“ je centrálna. Teplá voda je 
akumulovaná v integrovanom zásobníku teplej vody o objeme 200 litrov, ktorý je súčasťou 
tepelného čerpadla. Cirkuláciu teplej vody je zabezpečená cirkulačným potrubím teplej vody 
o svetlosti D20 s cirkulačným čerpadlom Grundfos COMFORT.   
Celý vnútorný vodovod bude pravidelne odkalovaný a dezinfikovaný podľa prevádzkového poriadku 
užívateľa. Preplachovaná voda bude vypúšťaná priamo do kanalizácie. 
Vo vstavku sú rozvody studenej pitnej vody (SV) v súbehu s teplou vodou (TV) a cirkuláciou teplej 
vody (CV) vedené od zásobníka TV k jednotlivým zariaďovacím predmetom na 1.NP. Hlavné rozvody 
vody sú vedené v podhľade 1. NP, pripájacie potrubia vodovodu sú vedené v drážkach zasekaných 
do muriva, alebo v inštalačných predstenách. Na hlavných odbočkách SV a TV sú osadené 
uzatváracie armatúry príslušnej svetlosti, na cirkulačnom potrubí TV sú osadené vyvažovacie 
armatúry OVENTROP Aquastrom C DN15. Umiestnenie a prednastavenie vyvažovacích ventilov je 
zrejmé z výkresovej dokumentácie. 
Všetky potrubia vodovodu sú obalené tepelnou izoláciou podľa príslušných platných noriem. 
Rozvody vody: teplá voda proti ochladzovaniu vody a stratám tepla a studená voda proti 
ohrievaniu a kondenzácii vodných pár na povrchu potrubia. Povrch tepelných izolácií je upravený 
proti mechanickému poškodeniu a podľa požiadaviek protipožiarnej ochrany budov. Prestup 
potrubia vodovodu do budovy je izolovaný proti podzemnej vode v závislosti od jej tlaku. Prestupy 
potrubí cez požiarne deliace konštrukcie sú opatrené systémovými požiarnymi uzávermi podľa 
profilu a materiálu potrubia (systém HILTI). Pre meranie spotreby vody vstavku G3 je osadený 
viacvtokový mokrobežný vodomer. 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD KONTAJNEROVÉHO VSTAVKU 
Rozvod studenej a teplej vody, ako aj príprava TÚV je súčasťou kontajnerových vstavkov. Pre 
meranie spotreby vody vstavku G3 je osadený viacvtokový mokrobežný vodomer. 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD VSTAVKU “CARGO“ 
Príprava teplej vody pre vstavok “CARGO“ je centrálna prostredníctvom plynového kotla. Teplá 
voda je  akumulovaná v stojatom zásobníku teplej vody o objeme 200 litrov. Cirkuláciu teplej vody 
zabezpečuje 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 má nasledovné parametre: 
hmotnostný prietok Mcv = 199 kg/h, dispozičný tlak dp = 6991 Pa.  
Celý vnútorný vodovod je pravidelne odkalovaný a dezinfikovaný podľa prevádzkového poriadku 
užívateľa. Preplachovaná voda je vypúšťaná priamo do kanalizácie. 
Vo vstavku sú rozvody studenej pitnej vody (SV) v súbehu s teplou vodou (TV) a cirkuláciou teplej 
vody (CV) vedené od zásobníka TV k jednotlivým zariaďovacím predmetom na 1.NP a 2.NP. Hlavné 
rozvody vody sú vedené v podhľade 1. NP, pripájacie potrubia vodovodu sú vedené v drážkach 
zasekaných do muriva, alebo v inštalačných predstenách. Na hlavných odbočkách SV a TV sú 
osadené uzatváracie armatúry príslušnej svetlosti, na cirkulačnom potrubí TV sú osadené 
vyvažovacie armatúry OVENTROP Aquastrom C DN15. Umiestnenie a prednastavenie vyvažovacích 
ventilov je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 
Všetky potrubia vodovodu sú obalené tepelnou izoláciou podľa príslušných platných noriem. 
Rozvody vody: teplá voda proti ochladzovaniu vody a stratám tepla a studená voda proti 
ohrievaniu a kondenzácii vodných pár na povrchu potrubia. Povrch tepelných izolácií je upravený 
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proti mechanickému poškodeniu a podľa požiadaviek protipožiarnej ochrany budov. Prestup 
potrubia vodovodu do budovy je izolovaný proti podzemnej vode v závislosti od jej tlaku. Prestupy 
potrubí cez požiarne deliace konštrukcie sú opatrené systémovými požiarnymi uzávermi podľa 
profilu a materiálu potrubia (systém HILTI). Pre meranie spotreby vody vstavku G3 je osadený 
viacvtokový mokrobežný vodomer. 
 

VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
 

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

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

 ležatá (zvodová) splašková kanalizácia v zemi: rúry a tvarovky kanalizačné z PP a PVC. 
 
Vnútorná splašková kanalizácia je odvedená prípojkami do vonkajšej areálovej splaškovej 
kanalizácie. Do splaškovej kanalizácie sú odvádzané odpadové vody z hygienických zariadení, 
kuchyniek a kondenzát z klimatizačných jednotiek jednotlivých vstavkov.  
Odpadové vody sú odvádzané gravitačne, zvislými odpadovými potrubiami kanalizácie vedenými 
v stenách, predstenách alebo pred stĺpmi. Pripájacie potrubia od jednotlivých zariadení do 
odpadových potrubí sú uložené v drážkach v stenách alebo v inštalačných predstenách v spáde 3 %. 
Hlavné zvislé odpadové potrubia splaškovej kanalizácie sú odvetrané nad strechu pomocou 
plastových ventilačných hlavíc HL810 (d110). Ostatné zvislé odpadové potrubia sú ukončené v 
podhľade privzdušňovacím ventilom podľa projektovej dokumentácie. Odvod kondenzátu z 
klimatizačných jednotiek v je vedený cez zápachové uzávierky HL136, resp. HL 138 do splaškovej 
kanalizácie. V kotolni je riešený odvod kondenzátu od kondenzačných kotlov a zabezpečovacích 
zariadení do splaškovej kanalizácie. Prechod kanalizačných potrubí zo zvislej do ležatej časti je 
zrealizovaný cez dve kolená s uhlom 45º s predĺžením. Zvodové potrubia kanalizácie sú vedené 
v zemi, pod úrovňou podlahy v 1.NP. Na 1.NP vo výške približne 1 m nad podlahou sú na zvislom 
odpadovom kanalizačnom potrubí umiestnené čistiace tvarovky prístupné cez manipulačné dvierka 
(súčasť dodávky stavebnej časti). Zvodové potrubia kanalizácie vyústené z hlavného objektu sú 
napojené do areálovej splaškovej kanalizácie. 
Prestupy plastových kanalizačných potrubí požiarnymi deliacimi konštrukciami sú opatrené 
certifikovanými protipožiarnymi uzávermi. Protipožiarne uzávery sa montujú na spodný okraj 
stropu a z každej strany požiarnej deliacej steny.  
Po ukončení montáže vnútornej gravitačnej kanalizácie sú vykonané skúšky podľa príslušných 
platných noriem. 
 

Revízne šachty s čistiacimi otvormi sú osadené na zvislom potrubí vo výške 1 m nad podlahou.  
Každý prestup potrubia vodovodu alebo kanalizácie do susedného požiarneho úseku je opatrený 
protipožiarnym uzáverom s požiarnou odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany budov s 
prihliadnutím na materiál a druh použitého potrubia a materiál deliacej konštrukcie. 
 

Vykurovanie  

Vykurovanie priestoru haly Client 3 je pomocou tepelných čerpadiel TopVent ktoré sú doplnené 
o zónové vykurovanie elektrickými infrapanelmi, administratívna časť je vykurovaná teplovodne 
pomocou tepelného čerpadla vzduch-voda, elektrická NN rozvodňa je vykurovaná elektrickým 
konvektorom.  

Vykurovanie priestoru haly Client 5 pomocou tmavých plynových infražiaričov- rieši profesia PLYN, 
administratívne časti sú vykurované teplovodne z plynovej kotolne. 
 

Zdroj tepla administratíva:  
Client 3   1ks-  TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA VIESSMANN VITOCAL 
 

Client 5   1ks-  VITODENS 100-W B1HF 
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Zdroje tepla skladovej časti: 
Client 3     2ks-  Hoval TopVent TP-9-M/ST.D  
               cirkulačná a prívodná jednotka na vykurovanie 
    12ks- INFRAPANEL ELEKTRICKÝ FÉNIX ECOSUN S+24 
      4ks- INFRAPANEL ELEKTRICKÝ FÉNIX ECOSUN S+30 
 

Client 5     6ks-TMAVÝ PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ ADRIAN-RAD AA502, I-INO 
 
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 sú zavesené na podperách v exteriéry, na streche haly (+12,2m), vnútorné jednotky sú 
inštalované pod stropom haly. Regulácia výkonu jednotiek je zónová pomocou regulátorov. 
Priestory haly Client 3 sú dokurované v časti nad vstupnými bránami pomocou 4 ks elektrických 
infrapanelov FÉNIX ECOSUN S+30. Spodná hrana infrapanelu je vo výške +8m nad podlahou haly. 
 

Skladová časť Client 5 - Ako zdroj tepla pre zabezpečenie potrieb vykurovania skladovej časti (12°C) 
je 6 ks plynových žiaričov s pretlakovými horákom. Plynové žiariče sú zavesené v horizontálnej 
polohe na nosnú časť stropnej konštrukcie, spodná hrana žiariča vo výške +10,20m nad podlahou 
halovej časti. Prívod vzduchu a odvod spalín pre jednotlivé plynové žiariče je zabezpečený 

koncentrickými dymovodmi 100/150mm, ktoré sú vedené od plynových žiaričov nad strechu haly. 
Ukončenie koncentrických dymovodov je minimálne 0,6m nad atikou strechy vo výške +13,00m. 
Regulácia výkonu plynových žiaričov je zónová pomocou regulátorov dodávaných k plynovým 
žiaričom ako príslušenstvo. 
 

Odvod spalín od každého navrhovaného plynového kotla je riešený nasledovne: dymovod Ø80 mm 
od plynového kotla je zaústený do trojvrstvového stavebnicového komína s vnútorným priemerom 
Ø125 mm. Trojvrstvový stavebnicový komín je vedený vertikálne vnútorným priestorom z 
miestnosti kotolne nad strechu haly a je ukončený vo výške +13 m, prevýšenie nad atikou strechy je 
0,6 m. Komín vedený vnútorným priestorom haly je v prípade potreby pripevnený k podpornej 
konštrukcii. Prestupy dymovodu a komína cez stavebné konštrukcie oddeľujúce požiarne úseky 
budú utesnené protipožiarnym tmelom s odpovedajúcou požiarnou odolnosťou v zmysle 
požiadaviek požiarnej ochrany. 
Kondenzát vytvorený počas prevádzky kondenzačných kotlov je odvádzaný do neutralizačného 
zariadenia a následne do kanalizácie z: 

 plynového kotla, 

 z komína a dymovodu. 

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

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

 administratívne priestory 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 

 

Vetranie haly S2 – sekcia B 
Odvetrávané stavebné celky 

0.01 Vetranie a odvetranie B 1.1.06 Šatňa ženy, B 1.1.08 Šatňa muži, B1.1.14 Sklad nutričných 
doplnkov 

0.02 Vetranie a odvetranie B1.1.04 WC muži, B1.1.09 Umyváreň muži 
0.03 Vetranie a odvetranie B1.1.07 Umyváreň ženy 
0.04 Vetranie a odvetranie B 1.1.10 Technická miestnosť 
0.05 Vetranie a odvetranie B1.1.16 NN Rozvodňa 
0.06 Vetranie a odvetranie B1.1.17 Transformátor 
0.07 Vetranie a odvetranie B1.1.18 Transformátor 
0.08 Vetranie a odvetranie B1.1.15 VN Rozvodňa 
0.09 Vetranie a odvetranie B2.03 WC Ženy, B2.04 WC Muži 
0.10 Vetranie a odvetranie B2.05 Sklad 
0.11 Chladenie B1.1.12 Kancelária 
0.12 Chladenie B1.1.14 Sklad nutričných doplnkov 
0.13 Chladenie B2.07 Kancelária 
0.14 Chladenie B2.06 Server 

 

0.01 – Vetranie a odvetranie šatne ženy, šatne muži, sklad nutričných doplnkov je zabezpečené 
vetracou rekuperačnou jednotkou osadenou na streche skladovej haly. Vzduchotechnická jednotka 
je zložená z doskového rekuperátora spätného získavania tepla, filtrami.  Súčasťou jednotky je 
kompletná MaR.  
Výkon jednotky je 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. 
 

0.02 –  Pri vetraní sociálnych zariadení je 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 zabezpečuje spätná klapka. Koncový distribučný prvok tvorí kovový tanierový ventil.  
Prívod vzduchu budú zabezpečujú dverové mriežky do okolitých miestností. 
 

0.03 –  Pri vetraní sociálnych zariadení je 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 zabezpečuje spätná klapka. Koncový distribučný prvok tvorí kovový tanierový ventil.  
Prívod vzduchu budú zabezpečujú dverové mriežky do okolitých miestností. 
 

0.04 –  Technická miestnosť bude vetraná podtlakovo. Odvod vzduchu je zabezpečený potrubným 
ventilátorom s výkonom 100  m3/h. Ovládanie bude pomocou vypínača na stene. 
0.05 – 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. 
 

0.06 – Vetranie rozvodnej stanice bude zabezpečené potrubným odťahovým ventilátorom. Výkon 
ventilátora bol dimenzovaný na výmenu vzduchu (5x/hod). Na fasáde bude umiestnená kovová 
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protidažďová žalúzia. Ventilátor sa pripojí a spustí snímačom teploty umiestneným na stene. 
 

0.07 – 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. 
 

0.08 – 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. 
 

0.09 – 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. 
 

0.10 - 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. 
 

0.11 - Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre klimatizáciu je 
realizovaný 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 je pomocou izolovaným medeným potrubím.  
 

0.12 - Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre klimatizáciu je 
realizovaný 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.  
 

0.13 - Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre klimatizáciu je 
realizovaný 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.  
 

0.14 - Potreba chladu na chladenie priestorov je vypočítaná podľa STN 730548. Pre klimatizáciu je 
realizovaný 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.  
 
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody. 
Rozvádzače RMS1 – RMS3 sú napojené z trafostanice a sú umiestnené pri vstavkoch v hale (RMS1  
a RMS2) a v strede haly RMS3. Z uvedených rozvádzačov je napojené osvetlenie v príslušnej  časti 
haly, rozvádzač RS1, vo vstavku 1 – Biker a rozvádzače RS2 a RS2.1 vo vstavku 2 Cargo, zásuvkové 
skrine v hale, zásuvky pre brány a mostíky, zariadenia vzduchotechniky v hale.Z rozvádzačov RS1, 
RS2 a RS2.1 je napojené osvetlenie a zásuvkové obvody a tiež zariadenia vzduchotechniky vo 
vstavkoch. 
 

Napojenie zariadení vlastnej spotreby v technickom vstavku je riešené z hlavného rozvádzača RH1. 
 
Skladová časť haly „S2-B“ je osvetlená pomocou svietidiel LED, umiestnených pod stropom objektu 
a radených do obvodov. Ovládanie svietidiel je z ovládacích skríň pri vstupoch a centrálne 
z riadiaceho systému. 
Rozvody vo vstavkoch sú vybudované nad podhľadmi na káblových roštoch. 
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Svietidlá sú zapustené v podhľade. Ovládanie osvetlenia je riešené vypínačmi pri Typy svietidiel 
budú stanovené v rámci realizačného projektu. 
Zásuvky v kanceláriách sú riešené na stenách a v pod parapetných žľaboch. Ďalej sú tu napájané aj 
zariadenia vzduchotechniky. Každý vstavok má vybudovaný vlastný svetelný rozvádzač, ktorý je 
napájaný z rozvádzača RMS umiestneného v príslušnej sekcii.  
Núdzové osvetlenie  hale je zrealizované núdzovými svietidlami v hale, a vo vstavkoch na 
chodbách a v kanceláriách, ktoré sú vybavené modulom pre pripojenie na centrálny batériový 
systém. Okrem toho sú rozmiestnené núdzové svietidlá antipanické na únikových trasách, svietidlá 
s piktogramami na chodbách a nad únikovými dverami a tiež je riešené osvetlenie hydrantov 
a hasiacich prístrojov.  
Centrálny batériový systém je umiestnený v trafostanici v rozvodni VN + NN. Výška umiestnenia 
núdzových svietidiel je cca 2,5 m nad podlahou. 

 

Uzemnenie haly je realizované ako mrežová sústava v betónovom základe haly. V spodnej časti 
betónového základu 5 cm nad dnom základu je položený pásik FeZn 30 x 4 mm. Pomocou tohto 
pásika je prepojené oceľové armovanie všetkých nosných stĺpov v hale. Na určených miestach je 
pásik vyvedený z betónového základu pre pripojenie bleskozvodného zariadenia, alebo elektrického 
zariadenia v hale. Pred vstavkom, kde je umiestnená trafostanica je riešený potenciálový prah 
položením troch pásikov vzdialených od seba 2m a vzájomne prepojených. Pásik uložený bližšie 
k trafostanici je v hĺbke 40cm a pásiky uložené ďalej od trafostanice je v hĺbke 70cm. Obidva pásiky 
sú prepojené s uzemnením haly. Na toto uzemnenie je pripojené vnútorné uzemnenie v trafostanici 
cez skúšobné svorky a vnútorné uzemnenie technologických zariadení v hale cez ekvipotenciálne 
svorkovnice. V hale je vyvedené uzemnenie na vybraných miestach pri nosných stĺpoch. Pri 
vyvedení pásika z betónu musí byť pásik chránený asfaltovým náterom min. 100 mm v betóne 
a 200mm mimo betón. Pri preklenutí dilatačných špár sú uzemňovače usporiadané tak, aby ich 
dilatačné sily nemohli porušiť. Uzemňovacia sústava je vyhotovená podľa STN 33-2000-5-54. 
 

Bleskozvodná sústava. 
Objekt haly „S2A“ je chránený klasickým bleskozvodom vyhotoveným pomocou drôtu AlMgSi D8. 
Oká bleskozvodného zariadenia nie sú väčšie ako 15 x 15 m. Trieda rizika bola stanovená LPS III. 
K bleskozvodnému zariadeniu sú pripojené oceľové rebríky na streche. V miestach, kde nad strechu 
presahujú svetlíky, zariadenia vzduchotechniky a iné zariadenia sú umiestnené jímacie tyče výšky 1, 
resp. 2 m, ktoré chránia svojim ochranným uhlom tieto zariadenia, pred zavedením bleskového 
prúdu dovnútra haly. 
Zvody bleskozvodu sú riešené cez nosné stĺpy haly. Na nosných stĺpoch je vyvedené armovanie na 
vonkajšiu stenu stĺpu na pripojovaciu svorku na hornej, aj na spodnej strane stĺpu. Zvod 
bleskozvodu je pripojený na hornú svorku a na dolnú svorku je pripojený vývod na uzemnenie.  
  

SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu – II. etapa 

Pre stavbu „Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ je existujúci rozvod STL plynu od miesta 
napojenia-výstup STL plynu z regulačnej stanice plynu RS 2000/2/1 po objekt SO 1-201- Logistická 
hala S1. Rozvod STL  plynu PN0,4MPa  je zrealizovaný z polyetylénu RCTE PE100 RC tlaková rada 
SDR17,6 PN10, dimenzia rozvodu plynu D125 celková dĺžka L=690,75 bm.  
Z plynovodu D125 je  k oploteniu vyvedená prípojka D110 a osadená skriňa s s meraním plynu. Za 
meraním plynu je plynové potrubie D110 v dĺžke 8,2 m vedené súbežne s prípojkou a následne je 
rozvetvené na D63 a D110. Potrubie D63 je vedené do haly S1 a potrubie D110 je ukončené  
zemným guľovým kohútom. Prípojka plynu D63 je ukončená v skrinke OPZ plynu umiestnenej na 
fasáde budovy SO 1-201- Logistická hala S1. 
Na odbočku D110  je  pripojená prípojka plynu D110 pre halu S2. Na prípojke je vložený T-kus T110. 
Na odbočke T-kusa je osadený guľový kohút z PE s dlhými ramenami, KHP110 so zemnou súpravou 
KH-ZS 63-225 a elektrotvarovkové klenuté dno MV110. Na zemnú súpravu je osadený plastový 
poklop ZC319. 
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Nová prípojka pre halu S2-201 je vybudovaná ako podzemné  potrubné vedenie. 
Elektrotvarovkové klenuté dno MV110 za guľovým kohútom KHP100 je demontované. 
Za guľový kohút z PE s dlhými ramenami, KHP110 so zemnou súpravou KH-ZS 63-225 je osadená 
objímka MB110.  Za objímkou je  potrubie RCTE PE-100 RC SDR 17,6, D110x6,3 vedené v zemi 
k bočnej stene haly S2-201. Napojenie objímky je realizované podľa technologického postupu 
spracovaného odborným pracovníkom dodávateľa schváleného prevádzkovateľom. 
Dĺžka PE potrubia je 67,4 m. Pred stenou haly S2-201 je na potrubie osadená prechodka PE/oceľ 
USTR110/100, potrubie DN100 je vyvedené 0,5 m nad terén, kde je osadená oceľová príruba 
DN100/16 a guľový uzatvárací kohút GK100, PN16. Potrubie pred stenou haly S2 je uložené 
v oceľovej chráničke. Na prípojku STL plynu je použité polyetylénové potrubie materiál potrubie 
RCTE PE-100 SDR 17,6 RC, D110x6,3 v dĺžke 68 m. 
 

SO 310 Vonkajšie osvetlenie – II. etapa 

Vývody pre vonkajšie osvetlenie sú umiestnené v hlavnom  rozvádzači RH v trafostanici v hale S2A. 
V rámci vonkajšieho osvetlenia sú vybudované 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  sú 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. Napojenie svietidla na 
stožiari je realizované 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 je 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 je možné ručne alebo pomocou 
súmrakového spínača. Ručné ovládanie vonkajšieho osvetlenia je možné v hlavnom  rozvádzači 
v trafostanici.   
  

SO 313 Sadové úpravy – II. etapa 

Predmetom objektu sú sadové úpravy, ktorých riešenie sa vzťahuje na okolie SO 2-201 Logistická 
hala S2. V rámci areálu sa vysadila doprovodná zeleň. Cieľom je vytvoriť funkčné vegetačné úpravy, 
ktoré zmiernia vplyvy technickej stavby na krajinný ráz. Trávnik bol založený na dôkladne 
pripravenej pôde. Nespevnené plochy sa v priestore výstavby upravili zatrávnením a to ručným 
výsevom parkovej zmesi. 
 

PS 603 Trafostanica – II. etapa 

V rozvodni 22kV v trafostanici je umiestnený rozvádzač 22 kV pozostávajúci z 4 skríň. Z tohto 
rozvádzača sú napojené transformátory T1 a T2 v trafostanici. Dve skrine sú riešené ako prívodné 
a dve skrine sú vývody na transformátory. V skrini č. 1 a 2 sú privedné prívody z trafostanice v hale 
S1 a v hale S2D. 
Transformátory T1, T2 sú vzduchové, umiestnené v transformátorových komorách. Transformátory 
sú o výkone 630 kVA s prevodom 22/0,42 kv. Prepoje medzi transformátormi a rozvádzačmi NN sú 
riešené jednožilovými káblami typu CHBU. Hlavné rozvádzače NN sú umiestnené v miestnosti 
rozvodne VNB a NN. Prívody a vývody do rozvádzačov sú riešené káblami vrchom. Káblové prepoje 
v trafostanici sú vedené pod stropom objektu v káblových žľaboch. Káble VN sú privedené 
z rozvádzača 22kV transformátora cez chráničku priemeru 160 mm a káblový kanál. Káblové 
rozvody NN sú vedené vrchom do rozvádzačov NN a vrchom sú vedené do skladovej haly. 
Fakturačné meranie je v univerzálnej skrini merania, ktorá je umiestnená v hlavnej trafostanici 
v objekte haly S1 v priestore rozvodne VN.  
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PS 604 Stabilné hasiace zariadenia  –II. etapa 

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie so sprinklerovými hlavicami ESFR je samočinné 
požiarnotechnické zariadenie. Zariadenie pozostáva zo zdroja vody, riadiacej ventilovej stanice, 
poplachového a monitorovacieho zariadenia a potrubných rozvodov so sprinklerovými hlavicami.. 
Po otvorení riadiaceho ventilu sa samočinne spustí poplachové zariadenie. Dodávku hasiacej vody 
do sprinklerového systému zabezpečuje zdroj vody a dieselové čerpadlo. Sprinklerové stabilné 
hasiace zariadenie pracuje samočinne, nevyžaduje okrem pravidelných kontrol, skúšok a údržby 
pracovné sily. 
Pre sprinklerové SHZ sú použité oceľové potrubia. Strojovňa SHZ bola vybudovaná 
v predchádzajúcej etape výstavby a hala je napojená na podzemný prepoj riešený v projekte 
vonkajšieho požiarneho vodovodu. Strojovňa tvorí samostatný požiarny úsek, ktorého požiarne 
deliace konštrukcie sú z nehorľavých hmôt. Umiestnenie strojovne SHZ je pri vodnom zdroji (nádrž 
SHZ). Do strojovne je zaistený prístup z voľného priestranstva. Strojovňa je vybavená dverami so 
zámkom. Rozmer dverí je 1600/2000 mm. V strojovni je zabezpečené prirodzené vetranie. 
V strojovni je inštalované núdzové osvetlenie.  Ventilácia pre vetranie a chladenie dieselového 
čerpadla je zabezpečená pomocou ventilátora a žalúzie nastavených na otvorenie pri spustení 
čerpadla. Prietokomer je inštalovaný na testovacom potrubí. Sú vyhotovené prietokomery pre 
hydrantové a samostatne pre sprinklerové čerpadlo. Návratné potrubie pre prietokový test je 
vedené späť do napájacej nádrže. Testovacie potrubie je  bezpečne uchytené vo všetkých smeroch. 
Prídavné glycerínové manometre sú umiestnené na vývode potrubia z čerpadla tak aby čitateľnosť 
nebola   nepresná z dôvodu chvenia zapríčineného vodou a prácou čerpadla.  
Strojovňa SHZ bola vybudovaná v predchádzajúcej etape výstavby a hala je napojená na podzemný 
prepoj vonkajšieho požiarneho vodovodu. 
Strojovňa tvorí samostatný požiarny úsek, ktorého požiarne deliace konštrukcie sú z nehorľavých 
hmôt. Ventilácia pre vetranie a chladenie dieselového čerpadla je zabezpečená pomocou 
ventilátora a žalúzie nastavených na otvorenie pri spustení čerpadla. Vetranie je realizované aby 
obmedzilo teplotu v strojovni na minimálne 5ºC  počas chodu čerpadla.  Prietokomer je inštalovaný 
na testovacom potrubí. Sú vyhotovené prietokomery pre hydrantové a samostatne pre sprinklerové 
čerpadlo. Návratné potrubie pre prietokový test je vedené späť do napájacej nádrže. Testovacie 
potrubie je  bezpečne uchytené vo všetkých smeroch. Prídavné glycerínové manometre sú 
umiestnené na vývode potrubia z čerpadla tak aby čitateľnosť nebola   nepresná z dôvodu chvenia 
zapríčineného vodou a prácou čerpadla.  

 V strojovni SHZ sa nachádza : 
  Hlavné sprinklerové čerpadlo 
  Záložné sprinklerové čerpadlo 
  Pretlakový ventil – relief valve 
  Doplňovacie čerpadlo SHZ 
  Prípojka mobilnej techniky 
  Rozvádzač SHZ 
  Monitorovacia ústredňa 
  Armatúry a potrubné rozvody 
  Náhradné sprinklery 
  Prevádzková kniha 

Nepozinkované potrubie je natreté antikoróznym ochranným náterom. 
Ventilové stanice a k nim príslušné potrubné rozvody sú ošetrené elektrostatickým potiahnutím 
bezolovnatým a bezkadmiovým epoxidovým polyesterom - práškový lak. 
Ku každému poplachovému ventilu je priradené mechanické akustické poplachové zariadenia - 
poplachový zvon. Poplachový zvon je nainštalovaný z vonkajšej strany budovy strojovne na stene 
pri poplachových ventiloch.  
Druhý spôsob oznamovania poplachu je zabezpečený diaľkovým prenosom pomocou inštalovanej 
elektrickej požiarnej signalizácie. Informácia o činnosti SHZ je prenášaná z tlakového snímača na  
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ventilovej stanici do miesta s trvalou obsluhou. Do miesta s trvalou obsluhou je prenášaný aj stav 
uzatváracích armatúr  pred ventilovými stanicami a na hlavnom prívodnom potrubí.  
       

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

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

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

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

4. Stavbu treba užívať tak, aby nebolo ohrozované životné prostredie. 
5. Likvidáciu odpadu zabezpečí užívateľ v súlade so zákonom o odpadoch.  
6. Pri kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené drobné odchýlky, ktoré však nemajú zásadný 

vplyv na charakter, užívanie a účel stavby. 
 

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

SO 2-201 logistická hala S2 sekcia B: 
 zmena vstavku pri osi A/1 (MT Biker) z pôvodne dvojpodlažného na jednopodlažný a s tým 

súvisiaca zmena riešenia vnútorných rozvodov elektroinštalácie, zdravotechniky, 
vykurovania a vzduchotechniky v tomto vstavku; 

 drobná zmena dispozičného riešenia vo vstavku pri osi A/29 – na 1. NP bol vytvorený nový 
vstup do technickej miestnosti priamo z haly cez požiarne dvere; 
 

 Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.  

 

Odôvodnenie: 
 

 
Navrhovateľ (stavebník):  
SIHOTPARK,  s r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 53479393, v zastúpení PIO 
KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 36 308 862,  podal dňa 
14.10.2022 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu : 
 

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

 
 

SO 2-201 Logistická hala S2 – II. etapa (sekcie B) 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu – II. etapa 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie – II. etapa 
SO 313 Sadové úpravy – II. etapa 
PS 603 Trafostanica – II. etapa            
PS 604 Stabilné hasiace prístroje – II. etapa                                                                  

 
 

Návrh bol posúdený na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 
27. októbra 2022. 
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K návrhu sa vyjadrili : 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, zo dňa 28.11.2022,  
pod značkou číslo RUVZ/2022/4418-3 ; 
 

vydáva toto       z á v ä z n é      s t a n o v i s k o  
Návrhu SIHOTPARK s.r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 53 479 939 v zastúpení 
PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 36 308 862, zo dňa 
24.10.2022 sa vyhovuje a s návrhom na kolaudáciu stavby „Logistický park Sihoť – Chocholná-
Velčice – Logistická hala S2“ v k. ú. Chocholná-Velčice, podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 
355/2007 Z. z. sa súhlasí.  
Prevádzkovateľovi  sa zároveň pripomína:  
Po vydaní právoplatného rozhodnutia ku kolaudácii stavby príslušným stavebným úradom, je 
potrebné požiadať RÚVZ Trenčín o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, podľa 
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.  
 

Inšpektorát práce Trenčín, zo dňa 28.11.2022,  
pod značkou číslo IPTN/IPTN_ODD BOZP/KON/2022/2981-2022/23532 
 

Záväzné stanovisko č. ITN-75-24-2.2/ZS-C22,33-22   
Inšpektorát práce Trenčín v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii 
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b 
ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov zistil nasledovné skutočnosti :  
Nedostatky, uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce Trenčín č. ITN-66-24-2.2/ZS-C22,33-22  zo 
dňa 28.10.2022 boli odstránené.  Na základe zisteného Inšpektorát práce T renčín    s ú h l a s í    
s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.  
Stanovisko č. ITN-75-24-2.2/ZS-C22,33-22  nahrádza stanovisko č. ITN-66-24-2.2/ZS-C22,33-22 zo 
dňa 28.10.2022.  
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, zo dňa 21.10.2022, pod zn.č. OU-TN-OSZP3-2022/039041-002 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia súhlasí z hľadiska odpadového hospodárstva s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu, „Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice“ – Logistická Hala 
S2, stavebné objekty : 
 

SO 2-201 Logistická hala S2 – sekcie B (II. etapa výstavby); 
SO 301 prípojka a areálová rozvod vody – zmena dokončenej stavby (II. etapa výstavby); 
SO 302 Splašková kanalizácia – zmena stavby pred dokončením (II. etapa výstavby); 
SO 303 Dažďová kanalizácia – zmena stavby pred dokončením (II. etapa výstavby); 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu; (II. etapa výstavby); 
SO 307 Prípojka NN; (II. etapa výstavby); 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie; (II. etapa výstavby); 
SO 312 Komunikácie a spevnené plochy; (II. etapa výstavby); 
SO 313 Sadové úpravy; (II. etapa výstavby); 
PS 603 Trafostanica; (II. etapa výstavby); 
PS 604 Stabilné hasiace prístroje; (II. etapa výstavby); 
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Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP – úsek ochrany ovzdušia 
zo dňa 16.11.2022, pod č. OU-TN-OSZP3-2022/038712-002                                                                  
 

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

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, EIA , zo dňa 07.11.2022, pod č. OU-TN-OSZP3-2022/038796-002                                                                  
 
 

vydáva podľa § 38 ods. 4 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ku kolaudačnému konaniu 
stavby „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ - Logistická hala S2, zmena stavby pred 
dokončením – sekcia B haly S2 

SO 2-201 Logistická hala S2 – sekcia B; 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu; 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie; 
SO 313 Sadové úpravy; 
PS 603 Trafostanica; 
PS 604 Stabilné hasiace prístroje; 

 
(ďalej len „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ - Logistická hala S2: SO 2-201 Logistická hala 
S2 – sekcie B, SO 306, SO 310, SO 313, PS 603, PS 604) toto záväzné stanovisko:  
Na základe predložených podkladov – projektu skutočného vyhotovenia stavby: Logistický park 
Sihoť – Chocholná-Velčice: SO 201 Logistická hala S2, SO 306, SO 310, SO 313, PS 603, PS 604, 
vypracovaného PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín, v 10/2022; 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 14. 10. 2022, a doplňujúcich podkladov (oznámenie o začatí 
kolaudačného konania, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, rozhodnutie zo zisťovacieho 
konania, zmena č. 1 k rozhodnutiu o umiestnení líniovej stavby, stavebné povolenia, zmena stavby 
pred dokončením, kolaudačné rozhodnutie), berúc do úvahy rozdielnu úroveň podrobnosti 
dokumentácie pre účely posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a 
dokumentácie pre účely konania podľa osobitných predpisov v jednotlivých etapách investičnej 
prípravy, je možné konštatovať, že návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Logistický park 
Sihoť Chocholná-Velčice“ - Logistická hala S2: SO 2-201 Logistická hala S2 – – sekcia B, SO 306, SO 
310, SO 313, PS 603, PS 604“, 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 Vyhodnotenia podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania možno konštatovať, že 
podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-TN-OSZP3-2017/002019-023 zo dňa 03. 01. 
2017 boli zohľadnené a v rozsahu pre uvedené kolaudačné konanie splnené.  
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia po preštudovaní predložených podkladov nezistil také 
skutočnosti vo veci kolaudačného povolenia stavby: „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice“ - 
Logistická hala S2: SO 2-201 Logistická hala S2 – sekcie B, SO 306, SO 310, SO 313, PS 603 PS 604, 
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. 
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Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, zo dňa 03.11.2022,  
pod značkou číslo KRHZ-TN-OPP-2022/000161-004 
 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 27 písm. b) 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhl. 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov realizáciu stavby „Logistický park Sihoť Chocholná-Velčice – Logistická hala S2, 
pozostávajúcu zo stavebných objektov a prevádzkového súboru: 

SO 2-201 Logistická hala S2 – I. etapa (sekcie B); 
SO 306 Rozvod a prípojka STL plynu; 
SO 307 Prípojka NN; 
SO 310 Vonkajšie osvetlenie; 
SO 312 Komunikácie a spevnené plochy; 
SO 313 Sadové úpravy; 
PS 603 Trafostanica; 
PS 604 Stabilné hasiace prístroje; 

na pozemkoch v katastrálnom území Chocholná-Velčice v obci Chocholná-Velčice a s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s pripomienkami: 
1. V riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby „Logistický park Sihoť, Logistická hala S2 1.etapa 

(sekcia B) – zmena stavby pred dokončením“ vypracovanom 8/2022 špecialistom požiarnej 
ochrany Ing. Dušan Trško je v požiarnom úseku N 1.01 navrhnutá medzi priestormi B2 1.01 a B3 
1.01 deliaca stena, ktorá v čase kolaudácie nebola zrealizovaná. V prípade realizácie predmetnej 
steny Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne požaduje dodržať 
podmienky riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a zrealizovať navrhnuté dvere na únikovej 
ceste v deliacej stene. 

 
Stanoviská nie sú záporné ani protichodné.  
 

K návrhu bolo doložené: 
1. žiadosť – návrh na kolaudačné konanie 
2. doklad o úhrade správneho poplatku 
3. stavebné povolenie – kópia 
4. zmena stavby pred dokončením – kópia 
5. oznámenie – zmena stavebníka - kópia 
6. plnomocenstvo na vykonanie IČ medzi SIHOTPARK  a PIO KERAMOPROJEKT  
7. protokol o odovzdaní a prevzatí stavby 
8. vyjadrenia  dotknutých orgánov ku kolaudácii stavby  
9. Zoznam všetkých stavbou dotknutých pozemkov  
10. geometrický plán + adresný bod 
11. oprávnenia na činnosť organizácií + výpisy z OR 
12. protokoly o funkčných a komplexných skúšok 
13. certifikáty a atesty všetkých použitých materiálov 
14. prehlásenie o nakladaní s odpadmi  
15. osvedčenia pracovníkov na činnosti 
16. revízne správy 
17. projekt skutočného vyhotovenia 
 
V konaní zo dňa 27.10.2022 sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa overenej projektovej 
dokumentácie v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré však nemajú zásadný vplyv na 
charakter, užívanie a účel stavby. Drobné odchýlky sú zakreslené v projekte skutočného 
vyhotovenia. 
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V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. 
 
Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších 
predpisov, v sume  530,- EUR, slovom päťstotridsať eur,  zaplatený dňa 18.10.2022 na účet Obce 
Chocholná-Velčice. 

Poučenie: 
  
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53, § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), v znení neskorších predpisov sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Chocholná-Velčice. 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.  
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.  

 

  

 

 
                                                                                                                     Ing. Ľubomír Škriečka 
                            starosta obce 
                        Chocholná- Velčice 
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 Bratislava 
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 
27.  Inšpektorát práce Trenčín 


