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VEC 

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

1A, 036 01 Martin 

- rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia  

 

Stavebník Zdroje Zeme, a.s., Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v zast. PROMT, 

s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, podal dňa 15.01.2021 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 201  Vodovod 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 
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SO 601  Dátové areálové rozvody 

SO 701  Prekládka zásobníkov plynu FLAGA 

Technologické objekty: 

TO 04     Technológia výskumného, vývojového centra 

TO 05     Technológia výrobného procesu EFFECO 

TO 05.1  Technológia - silá na skladovanie 

TO 05.2  Technologická 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.  

 

Obec Trnovec nad Váhom, ako určený príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia, podľa § 37, 38, 39a, 39b stavebného 

zákona v územnom konaní, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy 

a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na podklade toho, vydáva podľa § 39a, 

39b stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., v súlade s vyhláškou 

MŽP SR č. 532/2002 Z. z.  

 

ROZHODNUTIE O VYUŽÍVANÍ ÚZEMIA A UMIESTNENÍ STAVBY 

“Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“ 

 

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 

240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/14, 240/15, 240/45, 240/94, 240/95, 240/107, 

240/108, 240/109, 240/110, 240/111, 240/113, 240/114, 240/119, 249/1, 254/1.  

 

Popis stavby: 

Predmetom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je Výrobný a skladový Areál 

Zdroje Zeme, Horný Jatov, ktorý pozostáva zo skladových objektov pre vstupné suroviny; 

objektu garáže s údržbou; kompostoviska; jedného výrobno-skladového objektu; skladovacích 

síl; administratívnej budovy; trafostaníc a dvoch existujúcich prevádzkových objektov, z 
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ktorého jeden objekt bude mať nadstavbu a prístavbu so sociálnymi priestormi pre 

zamestnancov. Areál bude vybavený infraštruktúrou vnútroareálových káblových rozvodov 

VN a NN, dátových rozvodov, vnútroareálových komunikácií,  požiarnou nádržou s 

automatickou čerpacou stanicou požiarnej vody, existujúcich zásobníkov plynu LPG – Flaga, 

ktoré budú preložené a z objektov  vnútroareálových vodných stavieb: pitný a technologický 

vodovodu, studňa, splašková a dažďová kanalizácia. 

 

Členenie stavby: 

SO 001 Administratívna budova je navrhnutá ako prestavba existujúcej budovy H15, z čoho 

vychádza aj architektonický tvar budovy. Obvodový plášť  administratívnej budovy je tvorený 

horizontálnymi sendvičovými panelmi. Výstavba tejto budovy bude realizovaná etapovite, a to 

v  rámci výstavby 1. etapy budú  zachované cca. pôdorysné rozmery existujúcej budovy 

(pôdorysné rozmery 12,68 m x 18,90 m). V tejto etape sa vymení ľahký obvodový plášť, 

zateplia sa murované steny a strechy, aby vyhovovali aktuálnym tepelným normám a vo 

vnútorných priestoroch sa vybudujú nové priečky, podlahy a podhľady. V 2. etape výstavby sa 

objekt predĺži o 8 m z východnej strany (nové pôdorysné rozmery 12,68 m  x 26,90 m). V 3. 

etape výstavby sa objekt v západnej  murovanej časti nadstaví o 1 podlažie. Pôdorysné rozmery 

objektu po 3. etape  sú 26,90 x 12,68 m s výškou objektu jednopodlažnej časti 5,75 m a výškou 

objektu  dvojpodlažnej časti 7,6 m. Západná časť objektu je murovaná , východná časť je 

z oceľovej konštrukcie so sedlovou strechou. Objekt bude slúžiť na administratívne účely.  

 

SO 002 Údržba a garáže bude slúžiť hlavne na údržbu a garážovanie strojných zariadení a 

mechanizmov, ktoré pracujú v areáli závodu. Vonkajšie rozmery objektu sú 10,15 m x 17,8 m.  

Objekt je navrhnutý ako jednoloďová hala s rozponom lode 10 m s výškou 10,90 m. Nosná 

konštrukcia je prefabrikovaný železobetónový skelet založený na základových pätkách. 

Podlahu haly tvorí drátkobetónová doska. Obvodový plášť je navrhnutý s ľahkým sendvičovým 

plášťom. Strešnú konštrukciu tvoria oceľové sedlové väzníky, na ktoré je ukladaný nosný 

strešný plášť s izoláciami v skladbe zodpovedajúcej zelenej streche. 

 

SO 003  Sklad vstupných surovín pre suchú fermentáciu bude slúžiť na uskladnenie 

a manipuláciu s biomasou: biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) + biologicky 

rozložiteľný odpad (BRO) – spolu v množstve cca 1500. m3. Objekt je navrhnutý ako 

jednoloďová hala s rozponom lode 23 m a s výškou po atiku 10,90 m. Rozmery haly sú 23,50 

m x 90,50 m. Nosná konštrukcia je prefabrikovaný železobetónový skelet založený na 

základových pätkách. Strešnú konštrukciu tvoria oceľové sedlové väzníky, na ktorých je nosný 

strešný plášť. 

Vzhľadom na zápach, ktorý vzniká v tejto budove zo skladovania a manipulácie s biomasou, tu 

bude riešená technologická vzduchotechnika eliminujúca vzniknutý zápach, ktorá bude 

napojená na Biofilter  MCBF 17500 (17.500m3/hod.) – riešený samostatným konaním, 

umiestnený v južnej časti. 

 

Objekt SO 005  Plochy kompostoviska, pozostáva zo spevnenej plochy a železobetónových 

oporných stien, bude slúžiť na skladovanie kompostu a na manipuláciu s ním.  Je to voľná 

plocha, kde sa bude skladovať kompost. Skladovaný materiál bude prekrývaný plachtami ako 

ochrana pred  dažďovými vodami, prašnosťou a rýchlym presúšaním kompostu.   

 

SO 006  Prevádzkový objekt 6 -  existujúci objekt – slúži  ako prevádzkový objekt, v ktorom 

je umiestnená existujúca studňa a časť technológie existujúceho výskumno-vývojového centra. 

Jedná sa o jestvujúci jednopodlažný murovaný objekt so sedlovou strechou s pôdorysnými 

rozmermi 23 x 15,27 m a výškou 5,38 m. V súčasnosti je tu jeden plynový generátor na výrobu 
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biouhlíka, po prestavbe tu budú dva, skladovať sa tu bude materiál (sušina). Prestavba tohto 

objektu bude odrážať požiadavky technológie. Medzi objektmi SO 006 a SO 007 je umiestnená  

Sušiareň, ktorá je súčasťou technológie existujúceho výskumno-vývojového centra.  

 

SO 007  Prevádzkový objekt 7 -  nadstavba s prístavbou - v súčasnosti slúži ako 

prevádzkový objekt, v ktorom je umiestnená časť technológie existujúceho výskumno-

vývojového centra. Jedná sa o existujúci jednopodlažný murovaný objekt so sedlovou strechou 

s pôdorysnými rozmermi 72,78 x 13,40 m a výškou 5,21 m. Po prestavbe bude objekt  slúžiť 

pri výrobe biouhlíkového regeneračného zúrodňovacieho substrátu. Budú tu umiestnené 

výrobné zariadenia, ako sú peletizačné linky so zásobníkom a sušička so zásobníkom. V 

oddelenej časti budovy je vytvorená miestnosť určená na separáciu kuchynského odpadu. Po 

demontáži jestvujúcej strechy, dôjde k obostavaniu murovaných stien novým železobetónovým 

skeletom s oceľovou sedlovou strechou. Výška nadstavby bude 10,90 m. V severnej časti 

objektu je navrhnuté nové prestrešenie nad existujúcou technológiou  sušiarne cca. 429 m2.  

Prístavba existujúceho objektu je navrhnutá ako dvojpodlažná o rozmeroch 9,30 m x 43,50 m, 

výška objektu po atiku je navrhovaná 10,9m. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy 

založené na pätkách a oceľovej sedlovej streche. Na prízemí prístavby je umiestnená kancelária, 

sociálne zariadenia, schodisko, kotolňa a  príručný sklad olejov a mazív. Na poschodí bude 

hygienicko-sociálne zázemie pre zamestnancov a kancelária. V južnej časti bude na výšku 

dvoch podlaží prevádzkový sklad horľavých kvapalín, jedná sa o miestnosť na  skladovanie a 

výdaj motorovej nafty a ľahkého vykurovacieho oleja, budú tu  umiestnené dve nádrže. Nádrže 

sú vybavené uzamykateľným automatickým výdajným stojanom s automatickou výdajnou 

hadicou. Prestrešené stáčacie miesto umiestnené pred budovou bude opatrené  záchytnou,  

havarijnou a zbernou nádržou. V južnej časti bude prístrešok nad technológiou. 

Vzhľadom na zápach, ktorý vzniká v tejto budove zo skladovania a manipulácie s biomasou, tu 

bude riešená technologická vzduchotechnika eliminujúca vzniknutý zápach, ktorá bude 

napojená na Biofilter  MCBF 17500 (17.500m3/hod.) – riešený samostatným konaním, 

umiestnený v južnej časti. 

 

SO 008  Stavebné úpravy pre Biofilter. Na základe odporúčaní z procesu EIA, existujúcej a 

plánovanej európskej legislatívy v oblasti ochrany pred zápachom z niektorých procesov 

prevádzky sa investor rozhodol inštalovať biofiltre na technologickej vzduchotechnike. Účelom 

zariadenia je eliminovať možný zápach zo skladovania hnoja resp. komodít potrebných do 

procesu suchej fermentácie resp. kompostovania. Účelom  je zlepšiť kvalitu životného 

prostredia a eliminovať prípadne vzniknuté zápachy. Biofilter MCBF 30000 (30.000m3/hod) 

bude  umiestnený v severnej časti areálu, v exteriéri pri objekte SO 006 a SO 010. Stavebné 

prípravy budú  spočívať vo vybudovaní  oceľového rámu pod samotnú technológiu biofiltra a 

základové pätky, resp. základové pásy. Biofilter MCBF 30000 (30.000m3/hod) -  bude slúžiť 

ako filtrácia eliminujúca zápach vznikajúci v nasledovných objektoch : 

- SO 009 Sklad vstupných surovín  

- SO 010 Kompostáreň – časť objektu uskladnenia BIOMASY          

                 

SO 009 Sklad vstupných surovín kompostárne je umiestnený v severovýchodnej časti areálu 

a stavebne  prepojený s objektom SO 010 Kompostáreň. Bude slúžiť na uskladnenie biomasy. 

Pôdorysné rozmery objektu sú 40,50m x 20,35m. Je navrhnutý ako dvojloďová hala, s výškou 

po atiku 11,10 m. Strešnú konštrukciu tvoria oceľové sedlové väzníky, na ktoré je ukladaný 

nosný strešný plášť s izoláciami v skladbe zodpovedajúcej zelenej streche. Podlahu haly tvorí 

drátkobetónová doska v spáde. Obvodový plášť navrhujeme s dvoch materiálov. Do výšky 4 m 

je navrhnutá železobetónová stena (z dôvodu manipulácie s ťažkými mechanizmami) od 

ukončenia železobetónovej steny až po strešnú atiku (cca 6,5 m)  bude ľahký sendvičový plášť. 
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Vnútorný priestor je rozdelený na 4 kóje s deliacimi železobetónovými stenami výšky 4 m. 

Skladovať sa tu bude separát + maštaľný hnoj. Podlaha je vyspádovaná do žľabu na odtok 

perkolátu, ktorý je vytvorený pozdĺž celej južnej fasády a je  ukončený vo vonkajšej nádrži. 

Vzhľadom na zápach, ktorý vzniká v tejto budove zo skladovania a manipulácie s biomasou, tu 

bude riešená technologická vzduchotechnika eliminujúca vzniknutý zápach, ktorá bude 

napojená na Biofilter MCBF 30000 (30.000m3/hod), ktorý bude  umiestnený v severnej časti 

areálu v exteriéri pri objekte SO 006 a SO 010. 

 

SO 010 Kompostáreň bude slúžiť ako výrobno-skladový objekt, budú tu zabezpečované 

operácie pri výrobe biouhlíkového regeneračného zúrodňovacieho substrátu (EFFECO - 

prírodné hnojivo bez chémie). Za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia 

je navrhnutá aplikácia zelených plôch (napr. brečtany) pred južnou  fasádou objektu. Hlavná 

výrobná budova je nevykurovaná a budú v nej umiestnené  4 výrobné  linky. V oddelenej 

skladovej časti sa bude skladovať  kompost. Objekt je navrhnutý ako štvorloďová  hala s výškou 

po atiku 11,10 m. Pôdorysné rozmery haly sú navrhované 70,80 m x 42,00 m + 60,15 m x 40,30 

m. Nosnú konštrukciu tvorí prefabrikovaný železobetónový skelet založený na základových 

pätkách. Rozpon lode je 34,90 m. Strešnú konštrukciu tvoria oceľové sedlové väzníky, na ktoré 

je ukladaný nosný strešný plášť s izoláciami v skladbe zodpovedajúcej zelenej streche. 

 

SO 011 Základy pod technologické silá sú v prevedení železobetónovej dosky s uvažovanou 

hrúbkou dosky 600 mm, na ktorej budú umiestnené technologické silá TO 05.1 Technológia 

silá na skladovanie.  

 

SO 101 Komunikácie a spevnené plochy riešia dopravné napojenie areálu, vybudovanie siete 

vnútro-areálových komunikácií, spevnených plôch a chodníkov pre peších. Dopravné 

napojenie areálu bude realizované v dvoch etapách prostredníctvom novovybudovaných 

vjazdov. V prvej etape bude vybudovaný jeden vjazd pre vjazd/výjazd vozidiel. V druhej etape 

bude vybudovaný druhý vjazd. Dobudovaním ďalšieho vjazdu budú obe dopravné napojenia 

ďalej využívané ako jednosmerné. Súčasťou objektu sú aj mostné objekty, ktoré budú viesť 

koridor dopravných napojení ponad existujúci hydromelioračný kanál. Komunikácie vo vnútri 

areálu budú dvojpruhové, určené pre obojsmernú premávku. V rámci areálu bude v blízkosti 

Administratívnej budovy, umiestnené parkovisko pre osobné vozidlá (18 parkovacích miest 

s kolmým státím). Pre potreby nákladnej dopravy v areáli bude vybudovaných (6 parkovacích 

miest s pozdĺžnym státím). Súčasťou návrhu objektov komunikácií budú aj dopravnotechnické 

zariadenia – závory na vjazdoch a cestná váha na vjazde a výjazde.  

 

SO 102 Terénne a sadové  úpravy zohľadňujú požiadavku lepšieho zasadenia stavby do 

biodiverzity prostredia. Navrhujeme aplikáciu zelených plôch na vertikálne plochy južnej 

fasády výrobného, resp. skladového objektu. Na uvedenej hale bude ako vrchná vrstva strešnej 

konštrukcie použitá skladba zodpovedajúca extenzívnej zelenej streche.  

 

SO 103 Oplotenie je riešené poplastovaným pletivom na oceľových stĺpikoch, ktoré budú 

osadené do základových pätiek. Vjazdy automobilov do areálu je budú zabezpečené 

elektronicky otváravou bránou. Prístup pre peších bude zabezpečený bránkou pri vrátnici.  

 

SO 104 Zariadenie staveniska bude riešené ako dočasné zariadenie staveniska pre výstavbu 

areálu a dočasné napojenie na infraštruktúru.      
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SO 201 Vodovod pitný a technologický + studňa     

 Rozvod vody bude zásobovať objekty areálu Zdroje Zeme, Horný Jatov, pitvou vodou, vodou 

na technologické účely a dopĺňanie požiarnej zásoby vody v požiarnej nádrži. V riešenom 

areáli nie je k dispozícii verejný vodovod. Potrebu vody zabezpečuje existujúca studňa 

s certifikovanou úpravňou vody. (Povolenie na osobitné užívanie vôd č. OU-SA-OSZP-

25018/007220-8-Veg). Pre zabezpečenie zvýšenej potreby vody, bude vybudovaná nová 

studňa. V danom areáli tak budú prevádzkované dve studne, pričom pôvodná bude 

zabezpečovať potrebu vody na technologické účely, a novovybudovaná studňa bude slúžiť na 

užívanie vody pre pitné účely a dopĺňanie požiarnej nádrže. Celkový odber vody nepresiahne 

15 000 m3/rok, resp. 1250 m3/mesiac. Zásobovanie vodou jednotlivých objektov je 

zabezpečené potrubným rozvodom HD-PE, PE100, SDR17, (PN10).  

 

SO 202 Vodovod požiarny s čerpacou stanicou a nádržou          

Pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti stavby bude vybudovaný zokruhovaný vonkajší 

požiarny vodovod s automatickou tlakovou stanicou a požiarnou nádržou. Požiarna nádrž bude 

realizovaná v existujúcej nádrži, ktorá bude opravená, tak aby vyhovovala požiadavkám. 

Celková kapacita nádrže bude 130 m3 a pre potreby požiarnej bezpečnosti stavby bude 

zabezpečený požadovaný objem 50 m3 vody. Rozvody požiarneho vodovodu budú zabezpečené 

potrubím HD-PE, PE100, SDR 17, (PN 10 DN 150) s nadzemnými hydrantmi DN 150. 

V podzemnej šachte čerpacej stanice bude osadená automatická tlaková stanica s výkonom 25 

l/sek.  

 

SO 301 Dažďová kanalizácia 

Bude zabezpečovať odvedenie odpadových vôd zo sociálnych zariadení do žúmp na pozemku 

investora. A to odvedenie zrážkových vôd zo striech, asf. komunikácií, parkovacích a 

spevnených plôch, kde budú odpadové vody znečistené skládkou a manipuláciou s biologickým 

odpadom z chovu hospodárskych zvierat. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude odvádzať 

zrážkové odpadové vody systémom ZBERAČA „A“ a otvorenými resp. krytými žľabmi. Vody 

budú zdržané v retenčnom kanalizačnom potrubí zberača „A“ DN 800 o dĺžke približne 960 m 

na pozemku investora. Výustný objekt je navrhnutý s prietokom 80 1/s. 

Odvádzané povrchové odpadové vody budú pred zaústením do odvodňovacieho kanála 

predčistené nasledovne: 

- Dažďové vody zo striech, spevnených plôch komunikácii a parkoviska budú predčistené v 

odlučovači ropných látok ORL, s účinnosťou čistenia NEL > 0,2 mg/1. Na zberači „A“ pred 

zaústením do ORL bude v šachte osadený regulátor prietoku s kapacitou 80 1/s. 

- Dažďové vody z SO 005 Plochy kompostoviska odvedené do usadzovacej nádrže a následne 

prečerpávané do existujúcej akumulačnej nádrže. Odpadové vody z akumulačnej nádrže s 

objemom 290 m3 budú systémom výtlačných potrubí privedené do jednotlivých objektov pre 

technológiu výroby a fermentácie. Na výtlačnom potrubí budú osadené ventily so 

servopohonom. 

 

SO 302 Splašková kanalizácia 

Odpadové vody zo sociálnych zariadení objektov SO 001 a SO 002 budú odvádzané do 

existujúcej žumpy na pozemku investora. Nové sociálne zariadenia v SO 007 budú zaústené do 

novej žumpy situovanej pred objektom a odpadové vody z objektu SO 006 budú odvedené do 

preloženej existujúcej žumpy. Nová žumpa bude vybudovaná aj pre navrhovanú plochu 

umývania strojných kolesových zariadení, pod ktorou budú zberné jimky pre zachytenie 

hrubých nečistôt, následne vody prejdú hradidlom v kanalizačnej šachte. Likvidácia odpadu 

bude zabezpečená odčerpaním fekálnymi vozmi a odovzdané oprávneným osobám.  Odpadové 
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vody z usadzovacej nádrže perkolátu pri objekte SO 003 a SO 009 budú systémom výtlačných 

potrubí privedené do jednotlivých objektov pre technológiu výroby a fermentácie.  

 

SO 401 Vonkajšie osvetlenie  

Stavebný objekt rieši vonkajšie osvetlenie areálu a elektrické rozvody pre jeho napojenie. 

Svietidlá budú na oceľových stĺpoch a na fasáde budov.  

 

SO 402 Napájacie káblové rozvody NN 

Predmetom riešenia tohto objektu sú vnútroareálové elektrické rozvody NN pre napojenie 

jednotlivých objektov a nových elektrických zariadení v areáli.  

 

SO 501 Trafostanice        

Pri rozbehu výroby bude na napojenie technologického zariadenia využitá existujúca stožiarová 

transformátorová stanica 22/0,4/0,24 kV, 400 kVA. S ohľadom na postupný rozbeh výroby je 

transformátorová stanica riešená v dvoch etapách. V prvej etape bude inštalovaná 

transformátorová stanica pre jeden suchý transformátor 1000 kVA, v druhej etape bude 

vybudovaná druhá stanica, v ktorej bude umiestnený druhý suchý transformátor 1000 kVA. 

Nové transformátorové stanice budú kioskového typu, zostavené z typovej železobetónovej 

prefabrikovanej zostavy s vnútornou obsluhou pre umiestnenie jedného transformátora. 

Vonkajšie rozmery transformátorovej stanice budú cca. 4,91 m x 2,83 m, výška 2,8 m nad 

terénom. Transformátorová stanica je zostavená z troch častí – káblová vaňa, stavebné teleso 

(skelet) a strecha. Vnútorná časť je predelená priečkou na časť pre transformátor a časť pre NN 

a VN rozvádzače.  

 

SO 502 VN káblové rozvody 

V rámci rozbehu výroby v areáli bude ponechané existujúce VN napojenie existujúcej VN 

trafostanice. Pre napojenie nových trafostaníc realizovaných v ďalších etapách, budú elektrické 

rozvody VN od úsekového odpínača prerobené tak, že sa do rohu areáli osadí koncový betónový 

stĺp, na ktorý sa preloží vzdušný prepoj z úsekového odpínača a nasvorkujú sa nové jednožilové 

VN káble 3x NA2XS2Y 1x240/25, ktoré budú po stĺpe zvedené do zeme a zemou budú vedené 

do nových transformátorových staníc. 

 

SO 601 Dátové areálové rozvody 

Predmetom riešenia objektu je návrh trasy optických káblov pre prepojenie jednotlivých uzlov 

dátovej siete v areáli – dátových rozvádzačov. Rozvody bude možné napojiť na optickú sieť 

prevádzkovateľov dátových sietí, po ich vybudovaní v lokalite.  

 

SO 701  Prekládka zásobníkov plynu FLAGA 

Stavebný objekt rieši prekládku existujúcej Plynovej stanice LPG so 4 kusmi zásobníkov. 

Zásobníky sú inštalované ako nadzemná valcová tlaková nádoba s obsahom 4 850 litrov, s 

hladinou plnenia max. 80%. Prichytené sú na štyri oceľové kotvy, tieto budú uchytené do 

profilového „U“ železa. Zásobník bude uložený  na dlažobných kockách, ktoré budú uložené 

na štrkopieskovom lôžku. Plynová stanica je navrhnutá pre napájanie splyňovacích generátorov 

výroby Efecco. Zásobníky budú dopĺňané autocisternami. Plynovod bude od zásobníkov 

vedený k budove pod zemou.  

 

TO 04     Technológia výskumného, vývojového centra 

Prevádzkový súbor bude umiestnený v SO 006, SO 007 a v časti exteriéru medzi týmito 

stavebnými objektmi. Časť výskumno-vývojového centra bola povolená do užívania 

samostatnými povoľovacími konaniami. Technológia výskumno-vývojového centra je tvorená 
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zariadeniami, ktoré umožňujú testovanie spracovania vstupných materiálov, s cieľom určiť ich 

vhodnosť, a zároveň môžu zabezpečovať plnohodnotný výrobný proces. Technológia 

výskumného a vývojového centra pozostáva z celkov: linka na sušenie vstupného materiálu, 

linka na výrobu biouhlíka a linka na peletizáciu Effecco.   

 

TO 05     Technológia výrobného procesu EFFECO 

Technológia hlavného výrobného procesu Effecco, je zabezpečuje jednotlivé fázy od 

spracovania vstupných materiálov až po finálny produkt. Súčasťou sú aj pomocné a obslužné 

prevádzky – dielňa údržby a kompresorová stanica. Hlavný výrobný proces pozostáva 

z nasledovných krokov: 

- Dovoz vstupného materiálu. 

- Uskladnenie materiálu v objektoch SO 003, SO 005, SO 007, SO 009. 

- Mechanické procesy spracovania materiálu (drvenie, obracanie kompostu, bubnové 

triedenie – preosievanie, hviezdicové triedenie, triedenie kovových a nekovových 

elementov). V objekte SO 007 bude umiestnená aj technológia na triedenie a stabilizáciu 

biologicky rozložiteľného kuchynského a jedálenského odpadu – nepriepustná podzemná 

nádrž so separátorom tuhej a kvapalnej časti a stabilizátormi pre rozdelené frakcie. Pre 

potreby prevádzky je v rámci SO 007 navrhovaný sklad horľavých kvapalín (motorová 

nafta, ľahký vykurovací olej, motorové a prevodové oleje).  

- Výroba Effeco na 4 autonómnych linkách (uskladnenie a homogenizácia vstupného 

materiálu, proces prípravy fyzikálno-chemických vlastností substrátu pre proces sušenia, 

proces sušenia, proces výroby aktívneho bio-uhlíka, uskladnenie produktov rozpracovanej 

výroby - TO 05.1, proces finalizácie produktu, uskladnenie finálneho výrobku - TO 05.1). 

 

TO 05.1  Technológia - silá na skladovanie 

Jedná sa o oceľové zariadenia opláštené obvodovým plášťom s požiarnou odolnosťou založené 

na ŽB doske (SO 011 Základy pod technologické silá). Silá sú rozdelené na dve časti podľa 

druhu skladovaného materiálu: 

- uskladnenie produktov rozpracovanej výroby (sušiny a biouhlíka)  

- uskladnenie finálneho produktu Effecco  

 

TO 05.2  Technologická vzduchotechnika + Biofiltrácia 

Účelom zariadenia je eliminovať možný zápach zo skladovania hnoja resp. komodít potrebných 

do procesu suchej fermentácie resp. kompostovania. Zariadenie je určené pre eliminovanie, 

prípadne vzniknutých zápachov v objektoch SO 009 Sklad vstupných surovín a SO 010 

Kompostáreň – časť objektu uskladnenia BIOMASY. Biofilter MCBF 30000 (30.000m3/hod) 

bude  umiestnený v severnej časti areálu, v exteriéri pri objekte SO 006 a SO 010. Súčasťou 

technologického objektu sú aj vzduchotechnické rozvody filtrácie napojené z budov do 

Biofiltra MCBF 30000, ale aj do filtra MCBF 17500, ktorý je riešený samostatnými 

povoľovacími konaniami.  

 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácii stavby, odsúhlasenej v  územnom 

konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou spisového materiálu. 

Prípadné ďalšie zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu 

stavebného úradu.  
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Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 
 

Okresný úrad Šaľa, odd. EIA, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – vyjadrenie, č. OU-SA-OSZP-

2021/001250-002 z 26.01.2021: 

- súhlasí so spôsobom vysporiadania sa s podmienkami určenými v rozhodnutí vydanom 

v zisťovacom konaní sp. zn. OU-SA-OSZP-2019/006116-25 z 09.09.2019, právoplatné 

10.10.2019 k navrhovanej činnosti a skonštatoval, že nezistil také skutočnosti, ktoré by 

boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní 

a relevantnými podmienkami určenými v predmetnom rozhodnutí 

 

Okresný úrad Šaľa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – 

záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2020/007769-002 z 03.12.2020: 

- realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom 

podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny, 

- podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť 

dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo 

k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí, 

- na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas 

od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 47 zákona 

o ochrane prírody a krajiny,  

- u prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010 a Arboristický 

štandard (Ochrana drevín pri stavebnej Činnosti 2.). Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od 

okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, 

aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne 

spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín - viď kap. 4.2.4. a 4.2.41 

STN 83 7010: 

4.2.4 Hĺbenie výkopov 

Hĺbenie výkopov sa nesme vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných 

prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie 

ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. 

Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. 

4.2.4.1 Ochranné opatrenia 

V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať 

vyrovnávací rez koruny. 

Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo pri výkopových 

prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových 

prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich 

koreňov. 

Ak Strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pre 

zamýšľaným výkopom vybudovať koreňová clona. Hĺbka koreňovej clony závisí od hĺbky 

prekorenenia, nesmie však presiahnuť 1,5 m až 2,0 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred 

plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom ostrým nožom sa odstránia všetky 

korene. Strana budúceho výkopu sa odební priepustným debnením (drôteným pletivom, 

doskami a pod.). Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň 40 

cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. Dbá sa 

na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony. 

 

Okresný úrad Šaľa, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – vyjadrenie č. OU-SA-

OSZP-2020/007743-002 z 02.12.2020: 

- SO 201 Vodovod pitný a technologický + studňa, SO 202 Vodovod požiarny, SO 301 

Dažďová kanalizácia, majú charakter vodnej stavby, v zmysle §52 ods. 1 vodného zákona, 
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ktoré povoľuje špeciálny stavebný úrad. Na uskutočnenie vodnej stavby, je potrebné 

povolenie podľa § 26 vodného zákona. O toto povolenie požiadajte tunajší úrad. 

- Investor zároveň požiada Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie aj o 

povolenie na osobitné užívanie vôd - na odber podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) 

vodného zákona. 

Ku žiadosti je potrebné priložiť: 

- hydrogeologický posudok vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 4 zákona č. 

569/2007 Z. z. o geologických prácach, 

- stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany podľa § 21 

ods. 7 písm. c) a § 11 ods. 7 písm. h) vodného zákona, 

- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra podľa § 6 ods. 2 písm. 

g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Vrty realizované pri vykonávaní geologických prác nie sú vodnými stavbami, nepovoľuje 

ich orgán Štátnej vodnej správy. 

- Druh čerpacej skúšky a dobu jej trvania určí projekt geologickej úlohy. Ak bude 

predpokladaný čas trvania čerpacej skúšky pri hydrogeologickom prieskume dlhší ako 5 

dní, na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do 

podzemných vôd je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. 

g) vodného zákona. 

- Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (cez melioračný kanál) so 

zachytávaním znečisťujúcich látok v navrhovanom ORL je potrebné povolenie podľa § 21 

ods. 1 písm. d) vodného zákona, o ktoré požiadajte tunajší úrad. 

- Na uskutočnenie stavieb, na ktoré nebude potrebné vydať povolenie podľa vodného 

zákona, ale ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd je potrebné 

aby investor požiadal orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 

písm. c) vodného zákona, (k zriadeniu skladu olejov a mazív, skladu horľavých kvapalín, 

k zriadeniu nádrží a k manipulačným plochám v prevádzkovom objekte 7, plochám 

kompostoviska, k skladovaniu a k manipulácii so separátom a maštaľným hnojom v sklade 

vstupných surovín kompostárne, k manipulačnej ploche kompostárne a k zriadeniu žľabu 

a k vonkajšej nádrži na uskladnenie prípadných únikov znečisťujúcich látok...) 

- Žumpy sú podľa § 139b ods. 6 písm. b) stavebného zákona drobné podzemné stavby, ktoré 

povoľuje príslušný všeobecný stavebný úrad na obci Trnovec nad Váhom. K uskutočneniu 

týchto žúmp je potrebné požiadať štátnu vodnú správu a vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 

1 písm. c) vodného zákona. 

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na 

vyjadrenie. 

 

Okresný úrad Šaľa, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – súhlas na 

umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia, č. OU-SA-OSZP-2020/007736-002 z 11.12.2020: 

- V zmysle § 17 ods. 5 zákona o ovzduší predložiť emisno-technologický odborný posudok 

a imisno-prenosový odborný posudok vypracovaný oprávnenou osobou. Odborné posudky 

musia byť vypracované k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. 

- Pre potreby vykonania oprávneného merania hodnôt emisných veličín znečisťujúcich látok 

na účely preukázania dodržania určených emisných limitov pre miesta vypúšťania emisií 

– výduchy splyňovacích generátorov Aivotec SGnB, výduch kotla na vykurovanie 

objektov údržby, garáží a prevádzkového objektu a výduchy sušiarne Alvan Blanch, 

pripraviť meracie miesta a meracie príruby v zmysle platných predpisov s rešpektovaním 

požiadaviek STN ISO 10396 a OTN ŽP 2 008.  
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Okresný úrad Šaľa, štátna správa odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – 

vyjadrenie, č. OU-SA-OSZP-2020/007705-003 z 02.12.2020: 

- Pred začatím prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Areál Zdroje Zeme, 

Horný Jatov“, musí prevádzkovateľ požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu na 

prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) na 

činnosti R1, R3, R 12, R 13. 

- Prevádzkovateľ požiada tunajší úrad o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod. 2. 

- Prevádzkovateľ požiada tunajší úrad skôr, než množstvo vzniknutých nebezpečných 

odpadov dosiahne pri prevádzkovaní areálu, resp. jeho výstavbe množstvo viac ako 1 t/rok, 

o vydanie súhlasu na zhromažďovanie, resp. nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 

97 ods. 1 písm. g), resp. písm. f) zákona o odpadoch. 

- Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch 

Hierarchia odpadového hospodárstva, nakoľko v blízkosti vzniku stavebného odpadu sa 

nachádza zariadenie so súhlasom na zber a zhodnocovanie stavebného odpadu: spoločnosť 

e3d, s.r.o., areál eisen pri DUSLO, a.s. Šaľa 

- Orgány Štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 

zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží 

doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi. 

- Investor je povinný dodržiavať všetky platné ustanovenia zákona o odpadoch, najmä 

ustanovenia § 13 - Zákazy a ustanovenia a § 14 - Povinnosti držiteľa odpadu. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – záväzné stanovisko, 

č. OU-SA-OKR-2 020/005403-002 z 03.08.2020: 

Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.  

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – stanovisko, č. OU-

SA-PLO-2020/005414-002 z 07.08.2020: 

- Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona: „Na nepoľnohospodárske účely možno použiť 

poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, 

ktoré vydá orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy“. Investor, ešte pred vydaním 

stavebného povolenia podá žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy na Okresný úrad 

Šaľa, pozemkový a lesný odbor, priloží prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 5 zákona 

a potvrdenie od podniku Hydromeliorácie, š.p. Bratislava o existencii hydromelioračných 

zariadení na dotknutom pozemku. Správny orgán následne vydá rozhodnutie o odňatí PP, 

v ktorom ustanoví podmienky odňatia PP. Toto právoplatné rozhodnutie bude, v súlade s 

ustanovením § 12 ods. 1 zákona, podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho 

druhu pozemku v katastri nehnuteľností.  

 

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 

Šaľa – vyjadrenie ku PD pre ÚR a záväzné stanovisko s vydaním povolenia zriadenia 

pripojenia; povolenia stavby v ochrannom pásme cesty; určením dočasného dopravného 

značenia, č. OU-SA-OCDPK/2021/000862-S/VoP/P, z 12.01.2021: 

A) povolenie zriadenia pripojenia stavby (2x vjazd do areálu) 

- Napojenie stavby na cestu č. III/1369 bude realizované na základe predloženej 

odsúhlasenej a overenej projektovej dokumentácie vypr.: Ing. Masár, dokumentácia pre 

územné rozhodnutie, z 09/2020. 

- Zriadením pripojenia stavby nesmie byť ohrozená cesta č. III/1369 z hľadiska jej 

technického stavu (mechanické poškodenie vozovky) a z hľadiska narušenia jej 

odvodňovacieho systému. 
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- Povrchová úprava pripojenia stavby nesmie výškovo prevyšovať okraj asfaltovej vozovky 

cesty č. III/1369, pretože by to tvorilo pevnú prekážku v cestnom telese a ohrozovalo výkon 

zimnej údržby cesty ako aj bezpečnosť premávky na nej. 

- Zriadením pripojenia nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. 

- Žiadateľ je zodpovedný za všetky škody vzniknuté na pozemnej komunikácii v okolí 

realizácie stavby a jej príslušenstve počas výstavby, ktoré musí v prípade vzniku škôd 

bezodkladne na vlastné náklady odstrániť. 

- Musia byť dodržané všetky podmienky stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov 

konania: 

- Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru dopravy, vlastníka cesty, pod č. 

CS 8775/2020, CZ 26627/2020, z 26.08.2020, 

- Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Šali 

(ďalej len ODI ORPZ Šaľa), pod č. ORPZ-SA-OPDP52-21- 006/2020 z 15.09.2020, 

ktorého stanovisko je zároveň aj súhlasom s pripojením stavby v zmysle § 3b ods. 4 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

- Obce Trnovec nad Váhom 2020/1881 z 06.08.2020, 

- Slovenský pozemkový fond, ako vlastníka niektorých pozemkov, pod č. 

SPFZ151246/2020, SPFS89534/2020 z 22.12.2020, 

- Cestný správny orgán a ODI ORPZ Šaľa si vyhradzuje právo určené podmienky 

kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ale si to vyžiada verejný záujem z hľadiska dopravy 

alebo záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa a bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky na nich. 

 

B) povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty č. III/1369 (SO101, 103, 

104, 102) 

- Stavba sa bude realizovať podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie vypr.: 

Ing. Masár, dokumentácia pre územné rozhodnutie, z 09/2020. 

- V zmysle § 16, vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, žiadateľ na vlastné 

náklady odstráni stavbu, alebo jej časť nachádzajúci sa v ochrannom pásme cesty 

kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem alebo záujem ochrany cesty č. III/1369. 

- Pred začatím prác je potrebné vyžiadať od správcov podzemných vedení situovanie ich 

vedení a ich vytýčenie, aby nedošlo stavebnou činnosťou k ich poškodeniu. 

- Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky stanovené vo vyjadrení správcom a 

vlastníkom cesty (RSÚC Nitra a. s. a VÚC Nitra). 

- Podmienka ODI ORPZ v Šali: 

- „súhlasí“ — vyplýva zo stanoviska, 

- ,,ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky 

zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť á plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý 

verejný záujem“ 

-  

C) vyjadrenie ku PD pre ÚR 

- Počas realizácie stavby požadujeme dodržať všetky podmienky stanovené vo vyjadrení 

dotknutých orgánov a účastníkov konania. 

- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je potrebne požiadať náš odbor o vydanie Určenia 

trvalého dopravného značenia, nakoľko tvorí dôležitú súčasť realizácie predmetného 

pripojenia na cestu č. III/1369 v zmysle riešenia dopravnej situácie v danej lokalite. 

- Bez predchádzajúceho súhlasu cestného správneho orgánu je zakázaná akákoľvek činnosť, 

ktorá by mohla ohroziť uvedenú cestu, strojovú údržbu alebo zhoršovala podmienky 

bezpečnej a plynulej premávky na nej. 
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- V čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roku prebieha na cestách zimná údržba ciest, preto 

je podľa zimného operačného plánu Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s. v 

uvedenom termíne stanovená stavebná uzávera na cestách II. a III. triedy v Nitrianskom 

Kraji. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej 

stavby. 

- Počas realizácie stavby, je zakázané vytvárať skládku zeminy príp. iných materiálov na 

korune cesty, ako aj vychádzať na vozovku znečistenými vozidlami a tým ju znečisťovať 

a ohrozovať bezpečnú premávku na nej. 

- Všetky ďalšie stupne v konaní o stavbe požadujeme predložiť na vyjadrenie. 

- Cestný správny orgán a ODI ORPZ Šaľa si vyhradzuje právo určené podmienky 

kedykoľvek upraviť, doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada dôležitý verejný záujem alebo 

ochrana ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

na nich. 

D) určenie dočasného dopravného značenia 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie stavby musia zodpovedať 

vyhl. MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 

8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ako aj príslušným súvisiacim predpisom a všeobecne 

záväzným normám (STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách). 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie stavby musia byť osadené 

na červeno-bielo pruhovaných samostatných nosičoch, pričom spodný okraj DZ bude 

minimálne 60 cm nad vozovkou, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála 

funkčnosť. 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie stavby musia byť v 

bezchybnom stave, nesmú byť poškodené, musia byť udržiavané v čistote a zabezpečené 

pred prípadnými nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a tiež aby nemohlo dôjsť k ujme 

na majetku alebo zdraviu tretích osôb a tiež aby nemohla byť ohrozená bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky. 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím 

realizácie stavby. Stavebné práce môžu začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopravné 

značky a dopravné zariadenia. 

- Zodpovedný za správnosť osadenia a údržbu dopravného značenia bude žiadateľ alebo ním 

poverená osoba. 

- Určenie: dočasného dopravného značenia a jeho umiestnenie bude platné len na dobu 

realizácie stavby „Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“. Začatie a ukončenie prác a 

zodpovednú osobu za osadenie a údržbu značenia je potrebné nahlásiť dopravnému 

inžinierovi a na cestný správny orgán. Po dokončení prác je žiadateľ povinný dočasné 

dopravné značenie odstrániť. 

- Podmienky ODI ORPZ Šaľa: 

- Minimálna prejazdná šírka cesty počas realizácie bude min. 5,5 m, 

- Prenosné dopravné značenie a. dopravné zariadenia budú osadené za dodržania 

podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných 

komunikáciách, ako i v zmysle vyhlášky MV SR Č. 30/2020 o dopravnom značení, 

- Žiadateľ je povinný v čase realizácie prác zabezpečiť kontrolu stavu a správnosť 

osadenia dopravných značiek a dopravných zariadení. Dopravné značky musia byť 

v reflexnom vyhotovení, nepoškodené a umiestnené tak aby nedošlo k ich 

prevráteniu vplyvom poveternostných podmienok, 

- Žiadateľ oznámi presný časový termín použitia prenosného dopravného značenia 

podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie dopravnému inžinierovi ODI 

najneskôr 3 pracovné dni vopred e-mailom na adresu patrik.cervenak@minv.sk, 
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- ODI ako orgán štátnej správy na úseku cestnej premávky pre zabezpečenie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť 

podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem, 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 

927 01 Šaľa - stanovisko, č. ORPZ-SA-OPDP52-9-021/2020 z 21.12.2020: 

- ODI požaduje špecifikáciou kategórie vozidiel využívajúcich jednopruhovú obojsmernú 

komunikáciu vedúcu k ORL, za tým účelom bude navrhnuté šírkové usporiadanie 

komunikácie ako aj polomery napojenia na vetvu  A.  

- Investor požiada príslušný cestný správny orgán o pripojenie predmetnej stavby na cestu 

III/1369 spolu s návrhom prenosného dopravného značenia.  

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra – vyjadrenie, 

č. 326/2020 z 02.09.2020: 

- Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozené teleso cesty z hľadiska jej stability, technického 

stavu, bezpečnosti cestnej premávky a zachovania odtokových pomerov. V prípade vzniku 

akejkoľvek škody na telese cesty, vzniknutej v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je 

stavebník povinný túto skutočnosť neodkladne nahlásiť správcovi cesty, a odstrániť ju na 

vlastné náklady, 

- počas realizácie stavebných a zemných prác nesmie byť na telese cesty skladovaný žiaden 

stavebný materiál ani zemina z výkopov. Cesta nesmie byť znečisťovaná, prípadné 

znečistenie okamžite odstrániť, 

- dopravné napojenie výrobno-skladového areálu na cestu III/1369 realizované v dvoch 

polohách prostredníctvom novovybudovaných stykových križovatiek požadujeme riešiť 

ako plynulé, bez odskokov, krajnicu vozovky dotknutej cesty v mieste napojenia zarezať, 

aby sa zabránilo jej odlamovaniu, 

- pozdĺžny sklon v napojeniach na cestu III/1369 spádovať smerom od cesty III. triedy min. 

2% sklone, 

- osadenie dočasných/trvalých vodorovných a zvislých dopravných značiek na ceste III/1369 

zabezpečí na vlastné náklady investor, 

- investor sa obráti na Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

ako príslušný cestný správny orgán, so žiadosťou o vydanie určenia použitia dopravného 

značenia po odsúhlasení ORPZ SR ODI Šaľa, 

- investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste, 

- začatie stavebných prác je potrebné oznámiť RSÚC Nitra, SSÚ Nové Zámky minimálne 3 

dni vopred spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časovým harmonogramom 

realizácie predmetnej stavby. Kontakt: peter.mrosko@rsucnz.sk, 

- na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa 

písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom RSÚC NR, SSÚ NZ). Po dobu trvania 

záručnej doby je investor/stavebník povinný priebežne a bez meškania odstraňovať 

poruchy vzniknuté dôsledkom zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu 

od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opráv. Oprava 

musí byť písomne prevzatá. Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia 

reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota 

predĺžená, 

- pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad v Šali, Odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií o vydanie: 

- povolenia na napojenie vjazdu na cestu v zmysle §3b, ods. 1. zákona 135/1961 Zb. v 

znení neskorších predpisov, 
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- výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty v zmysle §11, ods. 2. zákona č. 

135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, 

- určenia a umiestnenia dočasného a trvalého dopravného značenia a dopravných 

zariadení na ceste III. triedy, 

- k výkopovým prácam v telese cesty III/1369 ako aj po ukončení prác prizvať zamestnanca 

RSÚC Nitra a.s., SSÚ Nové Zámky ku kontrole prác. O výsledku kontroly bude 

vyhotovený písomný záznam, ktorý bude súčasťou kolaudačného rozhodnutia, 

- dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení vlastníka cesty a to Úradu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja - Odboru dopravy a pozemných komunikácií č. CS 8775/2020, CZ 

26627/2020 zo dňa 26.08.2020. 

 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, 

Rázusova 2A, 949 01 Nitra – záväzné stanovisko, č. CS 8775/2020, CZ 28420/2020, 

z 14.09.2020: 

Súhlasí za podmienok, že požiadavky budú zapracované v územnom rozhodnutí 

a dokumentácii pre stavebné povolenie: 

- výrobno-skladový areál sa napája na cestu III/1369 v dvoch polohách prostredníctvom 

novovybudovaných stykových križovatiek, ktorých osová vzdialenosť je 165,2 m, 

- upozorňujeme na §1 a najmä §14, ods.4 vyhlášky FMD č.35/1984 zb., ktorou sa vykonáva 

zákon o pozemných komunikáciách: „Na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych 

komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,(melioračné, odpadové vody 

a pod.), ktoré by vyvolávali podmáčanie cestného pozemku“. Žiadne vody z výrobno-

skladového areálu nesmú stekať na cestu III. triedy, 

- pozdĺžny sklon v napojeniach na cestu III/1369 žiadame spádovať smerom od cesty III. 

triedy, 

- technickým riešením predloženého návrhu nesmie prísť k narušeniu stability cestného 

telesa a musí byť zabezpečené dôsledné odvodnenie cesty III. triedy, 

- premostenie ponad existujúci hydromelioračný kanál navrhnúť bez zásahu do telesa cesty, 

- vzhľadom na výhľadovú intenzitu dopravy v plánovanej lokalite výstavby a pripravovanú 

stavbu „Cesta 1/75 Šaľa - obchvat“ požadujeme súčasne s predmetnou stavbou „Areál 

Zdroje zeme, Horný Jatov" rozšíriť úsek cesty III/1369 v kategórii C7,5/60 od ckm 0,292 

(koniec navrhovaného úseku rozšírenia cesty stavby „Cesta 1/75 Šaľa - obchvat“) po ckm 

0,532 (vjazd č. 1 - SO 101), 

- projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby „Rozšírenie cesty III/1369“ 

konzultovať s odborom dopravy a pozemných komunikácií ÚNSK a následne predložiť na 

vyjadrenie, 

- skladba a presný spôsob obnovy cesty III. triedy musí byť navrhnutý v súlade s STN 

736101, STN 736102, STN 736114 a nadväzujúcimi technickými predpismi, 

- pred začatím stavebného konania stavby „Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov" musí byť 

právoplatné aj územné rozhodnutie pre stavbu „Rozšírenie cesty III/1369“.  

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra – záväzné stanovisko, 

č. KPUNR-2020/16230-2/63855/GRO, z 12.08.2020: 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie 

doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje písomné 

ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s 

dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra. 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, 

pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak 

počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský 
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pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného 

archeologického výskumu na území stavby. 

- V prípade zistenia archeologického náleziska alebo nálezov mimo vyššie uvedenej 

ohliadky, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 

ods. 2 a 3 pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň 

Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky 

Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, 

najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do vykonania obhliadky je 

nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä 

zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický 

nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba 

oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 

Nitra – stanovisko, č. ORHZ-NR-2020/001370-002, z 15.12.2020: 

- Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie a s projektovou 

dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova ul. 58, 949 63 Nitra 

– záväzné stanovisko, č. PPL/A/2020/03883, z 13.10.2020: 

- V rámci stavebných prác zabezpečiť v objekte SO 001 Administratívna budova vetrateľnú 

miestnosť pre potreby upratovania s výlevkou, s výtokom teplej a studenej vody a skrinkou 

na odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 

391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 

- V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 

355/2007 Z. z.) podľa § 13 ods. 3 písm. e) požiadať Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Nitre o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na využívanie 

vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou a podľa § 13 ods. 4 písm. e) o vydanie 

rozhodnutia k návrhu na vodárenskú úpravu pitnej vody. 

- Aby dodávateľ pitnej vody pre uvedenú prevádzku zabezpečil požiadavky podľa § 17 a 

17a zák. č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a 

manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.. V tejto súvislosti 

upozorňujeme, že na tunajší úrad bude potrebné predložiť program monitorovania - § 4 

citovanej vyhlášky MZ SR. 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – vyjadrenie, z 19.08.2020: 

- Plánované preložky VN vzdušných vedení v kolízií so stavbou žiadame riešiť na základe 

zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia a na uvedenú preložku 

žiadame uzatvoriť zmluvu o vykonaní preložky medzi žiadateľom a ZSDIS, a.s. ako 

vlastníkom zariadení. 

- Pre riešenie výstavby plánovaných distribučných rozvodov elektriny (VN úsekový 

vypínač) žiadame uzatvoriť „Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia 

žiadateľa do distribučnej sústavy" pred vydaním stanoviska k PD na stavebné povolenie.  

- meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto a 

doporučujeme použiť celoplastové skupinové elektromerové rozvádzače podľa platných 

štandardov ZSD, a.s., umiestnených na stránke  

https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumentv/Predpisy-prevadzkovatela. 
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- Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v 

zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú 

sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými 

prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 

251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať 

poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

- Zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti 

pripojenia do sieti energetiky pre plánované odberné miesto bude zmluvne riešené s našou 

a.s. uzatvorením zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej 

sústavy. Návrh predmetnej zmluvy o pripojení bude vystavený našou stranou a predložený 

žiadateľovi o pripojenie po obdržaní záväznej žiadosti o pripojenie 

- Ďalší stupeň PD žiadame zaslať na vyjadrenie na ZSDIS a.s., RSEZ Juh Dunajská Streda.  

 

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – vyjadrenie, č. 

TD/EX/3086/2020/Ka, z 04.06.2020: 

- V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú.  

 

MICHLOVSKY, s. r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – vyjadrenie, č. BA-1966/2020, 

z 15.06.2020: 

- Stavebná akcia nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie, č. 6612022806, 

z 24.08.2020: 

- Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

 

OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava – vyjadrenie, č. 2761/2020, z 03.06.2020: 

- S investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok.  

 

O2 Slovakia, s.r.o., Einteinova 24, 851 01 Bratislava – vyjadrenie, z 05.06.2020: 

- V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, 

s.r.o. 

 

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava – vyjadrenie, č. 008392/2020, 

z 01.06.2020: 

- Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich 

záujmov.  

 

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava – stanovisko, č. 

SPFZ151246/2020 SPFS89534/2020 z 22.12.2020: 

- Stavebník bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkoprávne 

usporiadané časti pozemkov SPF dotknutých stavbou. 

- Všetky náklade, ktoré žiadateľ v súvislosti so stavebným konaním vynaloží, sú jeho 

vlastnými nákladovými položkami.  

- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF.  
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- Zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny.  

- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF 

a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF 

previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní 

s dotknutým pozemkom SPF.  

 

FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov 50, 919 22 Majcichov, súhlas, z 13.10.2020: 

- Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu, aj na pozemkoch vo vlastníctve 

spoločnosti Farma Majcichov.  

 

HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 – odborné stanovisko, č. 

2517-2/120/2020, z 21.05.2020: 

- S navrhovaným riešením mostov č. 1 a 2 súhlasíme za podmienky, že nebude znížená 

prietočná kapacita odvodňovacieho kanála.  

- Nemáme zásadné výhrady k odvádzaniu dažďových vôd do odvodňovacieho kanála 

v správe š.p. Hydromeliorácie, ani k navrhovanému riešeniu výustného objektu dažďovej 

kanalizácie.  

- Náš súhlas s vypúšťaním dažďových vôd z areálu podmieňujeme uzatvorením zmluvy 

o využívaní odvodňovacieho kanála, ktorá musí byť uzatvorená najneskôr pred vydaním 

stavebného povolenia a budú v nej uvedené podmienky vypúšťania vôd, ako aj výška 

ročného poplatku.  

- Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu žiadame predložiť na odsúhlasenie.  

- V prílohe Vám zasielame situačný výkres s vyznačením umiestnenia vodnej stavby 

(odvodňovacieho kanála).  

 

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava – vyjadrenie, č. 17593/2020/ROP-

002/34712, z 21.08.2020: 

- Stavba s výškou 10,9 m, t.j. cca 126,75 m. n m. sa nenachádza v žiadnych ochranných 

pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení a svojimi vlastnosťami neohrozuje 

bezpečnosť leteckej prevádzky.  

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava – stanovisko, č. ASM-41-1812/2020 z 31.07.2020: 

- Súhlasíme s realizáciou stavby bez pripomienok.  

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 

Piešťany – vyjadrenie, č. CS SVP OZ PN 6155/2020/5 CZ 30022/210/2020, z 30.09.2020: 

- Výstavbou nedôjde k priamemu dotyku s vodným tokom ani iným majetkom, v správe 

SVP, š.p. 

- S návrhom odvádzania vôd z povrchového odtoku zo striech, spevnených plôch, 

komunikácii a parkovacích plôch, regulovaným odtokom v množstve 80 l.s-1, po ich 

prečistení v plnoprietokovom koalescenčnom ORL, s účinnosťou čistenia NEL do 0,2 mg/l 

do bezmenného prítoku Trnovca (4-21-14, identifikátor č. 98, v správcovstve pod č. 066 - 

Hornojatovský resp. odvodňovací kanál „K“), v správe Hydromeliorácii, štátny podnik, 
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ktorý je zaústený do Trnovca (4-21-14, identifikátor č. 94, v správcovstve pod č. 069 - 

Trnovský spojovací kanál resp. Vedľajší Trnovecký kanál), v správe SVP, š.p., súhlasíme. 

Pri užívaní ORL postupovať v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia. 

- Vybudovanie studne podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy (OÚ Šaľa, Odbor 

starostlivosti o ŽP) podľa ust. § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), 

súčasťou ktorého bude aj povolenie na osobitné užívanie vôd (§ 21 ods. 1 písm. b) bod 1 

citovaného zákona). Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v 

povolenom množstve ani v potrebnej kvalite. 

- K vydaniu stavebného povolenia na zriadenie studne a odberu podzemných vôd je potrebné 

vykonať hydrogeologický prieskum, a to za účelom overenia výdatnosti vodného zdroja a 

posúdenia jeho využívania z hľadiska kvalitatívnych ukazovateľov (na pitné účely) ako aj 

kvantitatívnych (požadované množstvo vôd). Na čerpanie podzemných vôd a ich 

vypúšťanie do povrchových vôd a podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume s 

predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní sa vyžaduje povolenie orgánu 

štátnej vodnej správy (OÚ Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP) podľa ust. § 21 ods. 1 písm. g) 

vodného zákona. 

- Pri odbere podzemných vôd vyplýva vlastníkovi studne povinnosť merať množstvo 

odoberaných podzemných vôd, čo si vyžaduje osadenie certifikovaného meracieho 

zariadenia (vodomer) a pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 

vodného zákona) oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ 

Bratislava) a našej organizácii podľa NV SR č. 755/2004 Z. z., na základe ktorých je určená 

výška poplatkov za odbery podzemných vôd (§ 79 ods. 7 a 8 vodného zákona). Poplatky 

za užívanie týchto vôd sú príjmom Environmentálneho fondu. 

- K odvedeniu splaškových odpadových vôd z objektov SO 001, SO 002 a SO 006 do 

existujúcich žúmp a navrhovaného objektu SO 007 do novej vodonepriepustnej žumpy 

nemáme pripomienky. 

- Likvidáciu obsahu žumpy zabezpečiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vývoz 

na ČOV). 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra – 

vyjadrenie, č. 60061/2020, z 18.08.2020: 

- V záujmovej lokalite ZsVS, a.s., OZ Šaľa, verejný vodovod ani verejnú kanalizáciu 

nevlastní ani neprevádzkuje.  

 

Obec Trnovec nad Váhom, 587, 925 71 Trnovec nad Váhom – záväzné stanovisko, č. 

2020/1881, z 06.08.2020: 

- Obec Trnovec nad Váhom nemá námietky voči predloženej projektovej dokumentácii za 

dodržania všetkých zákonných noriem a minimalizácie negatívnych vplyvov na zdravie 

a život miestnych obyvateľov.  

 

Námietky účastníkov konania a pripomienky: V rámci územného konania, neboli na stavebný 

úrad podané žiadne námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania, či dotknutých 

orgánov štátnej správy a organizácií. 
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Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií sú zohľadnené podmienkami 

tohto rozhodnutia.  

 

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť 

o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.  

 

O d ô v o d n e n i e  

 

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

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

rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia, pre stavbu: “Areál Zdroje Zeme, Horný 

Jatov“, v rozsahu stavebných objektov: 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 201 Vodovod 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, SO 701 

Prekládka zásobníkov plynu FLAGA a v rozsahu technologických objektov: TO 04 

Technológia výskumného, vývojového centra, TO 05 Technológia výrobného procesu 

EFFECO, TO 05.1 Technológia - silá na skladovanie, TO 05.2 Technologická vzduchotechnika 

+ Biofiltrácia, tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto rozhodnutia,  

 

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.  
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Vlastník pozemkov registra C KN parcelné čísla 240/45, 240/94, 240/107, na základe listu 

vlastníctva č. 890, spoločnosť Farma Majcichov, a.s., súhlasil s umiestnením stavby na 

dotknutých pozemkoch, vo svojom písomnom súhlase zo dňa 13.10.2020.  

Správca pozemkov registra C KN parcelné čísla 240/2 (E KN 240), 249/1 (E KN 240), 254/1 

(E KN 254/1), na základe listu vlastníctva č. 684, Slovenský pozemkový fond, súhlasil 

s umiestnením stavby na dotknutých pozemkoch, vo svojom písomnom stanovisku sp. zn. 

SPFZ151246/2020 SPFS89534/2020 zo dňa 22.12.2020.  

 

Realizáciou stavby dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy na časti pozemku parc. č. 

C KN 240/2. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko sp. zn. OU-SA-

PLO-2020/005414-002, dňa 07.08.2020, v ktorom súhlasí s trvalým záberom 

poľnohospodárskej pôdy.  

 

Na základe podaného návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

a využívaní územia, bolo v súlade s § 35 stavebného zákona, začaté územné konanie.  

 

Stavebný úrad postupom podľa § 34 stavebného zákona vymedzil účastníkov územného 

konania, ktorými sú navrhovateľ: Zdroje Zeme, a.s., Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v 

zast. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin; ten, komu toto postavenie vyplýva 

z osobitného predpisu (zákon 24/2006 Z. z.): Združenie domových samospráv, Rovniankova 

14, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava; právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť dotknuté: FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov 

50, 919 22 Majcichov; Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava; a právnické 

alebo fyzické osoby, ktorých práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím 

dotknuté: BPS HORNÝ JATOV, s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava; Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 926 19 Bratislava; Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211.  

 

Na stavbu bolo vydané dňa 09.09.2019 rozhodnutie zo zisťovacieho konania sp. zn. OU-SA-

OSZP-2019/006116-25, Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019.  

 

Stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona, zverejnil kópiu návrhu, na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, bez príloh, vo vzťahu ku ktorému sa 

uskutočnilo zisťovacie konanie, na úradnej tabuli a webovom sídle.  

 

Začaté konanie bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, 

v súlade s § 36 stavebného zákona, Oznámením o začatí územného konania sp. zn. 517/2021-

003/Ga zo dňa 22.01.2021, a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery územia 

a návrh poskytoval dostatočný podklad pre posúdenie obsahu návrhu, upustil od miestneho 

zisťovania a ústneho konania.  

 

Účastníci konania mohli svoje pripomienky a námietky predložiť na tunajší úrad najneskôr do 

7 pracovných dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov 
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rozhodnutia bolo možno nahliadnuť na tunajšom úrade. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje 

stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste stavby. V rámci územného konania, 

neboli na stavebný úrad podané žiadne námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania, 

či dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.  

 

Spolu s oznámením o začatí územného konania, zaslal stavebný úrad v zmysle ust. § 140c) ods. 

2 stavebného zákona, na príslušný orgán v zisťovacom konaní, Okresný úrad Šaľa, odd. EIA, 

podklady ku vydaniu záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 písm. a), b) zákona č. 24/2006 Z. 

z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Šaľa, odd. EIA, vydal 

k oznámeniu o začatí územného konania, záväzné stanovisko sp. zn. OU-SA-OSZP-

2021/001250-002 z 26.01.2021, v ktorom uviedol, že súhlasí so spôsobom vysporiadania sa 

s podmienkami určenými v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní sp. zn. OU-SA-OSZP-

2019/006116-25 z 09.09.2019, právoplatné 10.10.2019 k navrhovanej činnosti a skonštatoval, 

že nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím 

vydanom v zisťovacom konaní a relevantnými podmienkami určenými v predmetnom 

rozhodnutí. 

 

Stavebník ku návrhu predložil nasledovné doklady: Plná moc na zastupovanie v konaní, Výpis 

z Obchodného registra spoločností (Zdroje Zeme, a.s., PROMT, s.r.o.), Snímky katastrálnej 

mapy (k.ú. Horný Jatov), Výpisy z listov vlastníctva č. 893, 890, 895, 892, 684 (k.ú. Horný 

Jatov), Výpisy z listov vlastníctva – nezaložený LV ku parc. č. KN C 24/1, 239, 240/2, 249/1, 

254/1, 2 x projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, Rozhodnutie zo zisťovacieho 

konania, sp. zn. OU-SA-OSZP-2019/006116-25, zo dňa 09.09.2019, vydané Okresným úradom 

Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa (právoplatné dňa 10.10.2019), 1x 

projektová dokumentácia + písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok 

rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona, Rozhodnutie – 

povolenie na osobitné užívanie vôd, sp. zn. OU-SA-OSZP-2018/007220-8-Veg, zo dňa 

06.12.2018, vydané Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie, 

Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, právoplatné dňa 27.12.2018 (existujúca studňa), Rozhodnutie – 

povolenie užívania stavby, sp. zn. 875/2019-004/Ga, zo dňa 14.02.2020, vydané Obcou 

Trnovec nad Váhom, Obecný úrad Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom (stanica 

LPG), Rozhodnutie – povolenie užívania stavby, sp. zn. 347/2019-004/Ga zo dňa 01.03.2020, 

vydané Obcou Trnovec nad Váhom, Obecný úrad Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad 

Váhom (časť výskumno-vývojového centra), Stavebné povolenie, sp. zn. 829/2020-005/Ga, zo 

dňa 25.09.2020, vydané Obcou Trnovec nad Váhom, Obecný úrad Trnovec nad Váhom, 925 

71 Trnovec nad Váhom, právoplatné dňa 24.10.2020 (Kontajnerová technológia pre suchú 

fermentáciu s výrobou CNG BIO), Doklady o prerokovaní s dotknutými orgánmi, ktorých 

záujmy sú  navrhovanou stavbou  dotknuté (OÚ Šaľa – ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH; OÚ Šaľa 

– EIA; OÚ Šaľa – krízové riadenie; OÚ Šaľa – Odbor pozemných komunikácií; OÚ Šaľa – 

Pozemkový a lesný odbor; ORPZ v Šali – ODI; RSaUC Nitra, a.s.; NSK; KPÚ NR; ORHaZZ 

NR; RÚVZ NR; ZSD, a.s.; SPP-distribúcia, a.s.; Michlovský, s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; 

OTNS,a.s.; O2 Slovakia, s.r.o.; Transpetrol, a.s.; SPF Bratislava, Farma Majcichov, 
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Hydromeliorácie, Dopravný úrad, MO SR, SVHP, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 

Obec Trnovec nad Váhom), Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 100,- EUR.  

 

Predložený návrh bol preskúmaný z hľadísk uvedených v § 37, 38, 39a, 39b stavebného zákona 

a bolo konštatované, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Pre 

územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný 

a schválený Územný plán obce Trnovec nad Váhom, č. 126/2013 zo dňa 18.02.2013, ku 

ktorému boli v roku 2019 schválené Zmeny a doplnky č. 1/2017 UPN obce Trnovec nad 

Váhom. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou, v zmysle záväzného 

stanoviska, vydaného Obcou Trnovec nad Váhom, sp. zn. 2020/1881, dňa 06.08.2020.  

 

Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a 

všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a je vypracovaná odborne spôsobilým 

projektantom (podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).  

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia 

pre uvedenú stavbu. 

P o u č e n i e  

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.  

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj 

ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia 

s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov).  

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona v lehote 

do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.  

Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – Obec Trnovec nad Váhom, na adresu Obec Trnovec 

nad Váhom č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

Rozhodnutie sa doručí – do vlastných rúk:  

Účastníkom konania: 

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

Robotnícka 1A, 036 01 Martin 

2. FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov 50, 919 22 Majcichov 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

4. BPS HORNÝ JATOV, s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava  

5. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 926 19 Bratislava 

6. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
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7. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 

 

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám: jednotlivo 

8. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa  

9. Okresný úrad Šaľa, odd. EIA, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

10. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

11. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa  

12. Okresný úrad Šaľa, odbor pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

13. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, dopravný inžinier, Staničná 23, 927 01 

Šaľa 

14. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko Nové Zámky, Štúrova 147, 949 

65 Nitra 

15. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, 

Rázusova 2, 949 01 Nitra 

16. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie J. P. II č. 8, 949 01 Nitra  

17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 

01 Nitra  

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra  

19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

20. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

21. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  

22. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 

80 Piešťany 
 

Zverejnenie rozhodnutia (§ 42 ods. 6 stavebného zákona): 

Obec Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa  

 

 

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

 

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

na verejnej tabuli obce Trnovec nad Váhom 

(15 pracovných dní, resp. do nadobudnutia právoplatnosti) 

 
 

 

 

     Ing. Mária Gašpieriková  

            pracovníčka stavebného úradu  

         na základe poverenia starostom obce  

 

 

Príloha: 

Situácia stavby 

 

 

Príloha pre navrhovateľa: 

Overená projektová dokumentácia  


