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VEC 

Informácia o podaní návrhu  

 

Zdroje Zeme, a.s., so sídlom Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v zast. PROMT, s.r.o., 

Robotnícka 1A, 036 01 Martin, dňa 15.01.2021 podal na tunajšom úrade návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia, pre stavbu:  
 

„Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“ 
 

Stavebné objekty: 

SO 001 Administratívna budova 

SO 002 Údržba a garáže 

SO 003 Sklad vstupných surovín pre suchú fermentáciu 

SO 005 Plochy kompostoviska 

SO 006 Prevádzkový objekt 6 -  existujúci objekt 

SO 007 Prevádzkový objekt 7 -  nadstavba s prístavbou 

SO 008 Stavebné úpravy pre Biofilter 

SO 009 Sklad vstupných surovín kompostárne 

SO 010 Kompostáreň  

SO 011 Základy pod technologické  silá 

SO 101 Komunikácie a spevnené plochy 

SO 102 Terénne a sadové  úpravy 

SO 103 Oplotenie 

SO 104 Zariadenie staveniska     

 SO 201Vodovod pitný a technologický + studňa               

SO 202 Vodovod požiarny s čerpacou stanicou a nádržou                 

SO 301 Dažďová kanalizácia 

SO 302 Splašková kanalizácia 

SO 401 Vonkajšie osvetlenie  

SO 402 Napájacie káblové rozvody NN 

SO 501 Trafostanice        

SO 502 VN káblové rozvody 

SO 601 Dátové areálové rozvody 
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SO 701 Prekládka zásobníkov plynu FLAGA 

Technologické objekty: 

TO 04   Technológia výskumného, vývojového centra 

TO 05   Technológia výrobného procesu EFFECO 

TO 05.1Technológia - silá na skladovanie 

TO 05.2Technologická vzduchotechnika + Biofiltrácia 

 

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 240/8, 

240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/14, 240/15, 240/95, 240/108, 240/109, 240/110, 240/111, 

240/113, 240/114, 240/119, v extraviláne obce Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný 

Jatov, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo 

na základe listu vlastníctva č. 893,  

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 240/45, 240/94, 240/107, v extraviláne obce 

Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov, druh pozemkov zastavaná plocha 

a nádvorie, ku ktorým má vlastnícke právo na základe listu vlastníctva č. 890 spoločnosť Farma 

Majcichov, a.s.  

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 240/2 (E KN 240), druh pozemku orná pôda, 249/1 

(E KN 240) druh pozemku vodná plocha, 254/1 (E KN 254/1) druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, v extraviláne obce Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov, správcom 

uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond podľa listu vlastníctva č. 684, pre parcelné 

č. reg. KN E.  

 

V zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona, novelizovaného zákonom č. 314/2014 Z. z. ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, zverejňujeme kópiu návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

a využívaní územia, bez príloh. 

Uvedený zámer posúdil Okresný úrad Šaľa, v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a vydal rozhodnutie sp. zn. OU-SA-OSZP-2019/006116-25, zo dňa 

09.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019.  

 

 

 

                                                                                  Ing.Mária Gašpieriková 

                                                                              pracovníčka stavebného úradu 

                                                                          na základe poverenia starostom obce 
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Obec Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie do nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

Vyvesené dňa: ..................................................... 

 

Zvesené dňa: ....................................................... 

na verejnej tabuli obce Trnovec nad Váhom 


