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OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM 

Obecný úrad Trnovec nad Váhom 

925 71  Trnovec nad Váhom 

Telefón 031/7781496 

E-mail: obec@trnovecnadvahom.sk 

 

Trnovec nad Váhom, dňa 23.07.2021   vybavuje : Denisa Keszelyová 

sp. zn. 1759/2021-004/Ke 

 

 

VEC 

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

Robotnícka 1A, 036 01 Martin 

- stavebné povolenie na stavbu: Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov 

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E  

 

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

Robotnícka 1A, 036 01 Martin, dňa 28.05.2021 podala na tunajšom úrade žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia, pre stavbu: „Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“, v rozsahu stavebných 

objektov: SO 005  Plochy kompostoviska, SO 007  Prevádzkový objekt 7, SO 302  Splašková 

kanalizácia -1/A.etapa, SO 402  Napájacie káblové rozvody NN – 1/A.etapa, LPG Preloženie 

rozvodu LPG a rozvod plynovodu bioplynu, VN Prekládka VN a technologických objektov: 

TO 04 Technológia výskumného, vývojového centra – 1/A etapa, TO 05 Technológia 

výrobného procesu EFFECO v objekte SO 007 – 1/A etapa, pre ktorú vydala Obec Trnovec nad 

Váhom, rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia, sp. zn. 517/2021-004/Ga, dňa 

19.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2021. 

 

Obec Trnovec nad Váhom, ako 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 a prerokovala 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia postupom podľa § 61, § 62 stavebného zákona, 

s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami a so známymi účastníkmi konania. Na 

základe výsledkov tohto posúdenia, stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona vydáva 

stavebné povolenie, ktorým 

povoľuje stavbu 

 

„Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“ 

 

V rozsahu stavebných objektov: 

SO 005  Plochy kompostoviska 

SO 007  Prevádzkový objekt 7  

SO 302  Splašková kanalizácia -1/A.etapa          
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SO 402  Napájacie káblové rozvody NN – 1/A.etapa    

LPG       Preloženie rozvodu LPG a rozvod plynovodu bioplynu 

VN         Prekládka VN 

a technologických objektov: 

TO 04    Technológia výskumného, vývojového centra – 1/A etapa              

TO 05    Technológia výrobného procesu EFFECO v objekte SO 007 – 1/A etapa              

 

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 240/1, 240/4, 240/6, 240/7, 240/8, 240/9, 240/11, 

240/15, 240/95, 240/108, 240/109, 240/110, 240/111, 240/113, 240/114, 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. 

 

Predmetom projektovej dokumentácie je 1/A etapa výstavby Areálu Zdroje Zeme, Horný Jatov, 

v rozsahu SO 007 Prevádzkový objekt 7, SO 005 Plochy kompostoviska, prekládka VN kábla, 

preloženie rozvodov plynu LPG s doplnením potrubia pre budúce vedenie bioplynu a 1/A etapa 

areálovej infraštruktúry, v rámci ktorej je navrhnuté: splašková kanalizácia, vnútroareálové 

káblové rozvody NN. Pri vstupe do areálu bude umiestnená váha pre váženie vozidiel. Súčasťou 

projektu sú aj technologické objekty TO 04 Technológia výskumného, vývojového centra 

(zariadenia umiestnené v exteriéri na sušenie, drvenie, rozrušovanie, váženie materiálu, 

násypníky, zásobníky, komplexný dopravníkový systém a lis) a TO 05 Technológia výrobného 

procesu EFFECO v objekte SO 007 - 1/A etapa (úprava existujúcich zriadení, doplnenie 

sušiaceho zariadenia, filtračnej jednotky, reinštalácia zariadení v novom priestore, linka 

separácie).   

 

Objekt SO 007 Prevádzkový objekt 7, je navrhnutý ako samostatne stojaca hala s výškou 

10,41 m s bočnou prístavbou. Pôdorysný rozmer haly je 82,85x16,40m + bočná prístavba s 

rozmerom 44,15 x 8,7m. Nosnú konštrukciu tvorí prefabrikovaný železobetónový skelet 

založený na plošných základoch so ŽB monolitickými pätkami. Strešnú konštrukciu tvoria 

predpäté väzníky, na ktoré je ukladaný nosný strešný plášť. Svetlá výška pod väzníkom haly je 

8m. Podlaha haly je v časti vyspádovaná a tvorí ju z časti pôvodná podlaha haly 7 a z časti nová 

železobetónová doska.   

Objekt  SO 007 Prevádzkový objekt 7 sa delí na dve časti: hlavná časť objektu,  ktorá pozostáva 

z dvoch miestností pre separáciu,  jednej miestnosti pre záverečný výrobný proces výrobku 

EFFECO a z vonkajšej prestrešenej plochy nad technológiou sušenia. Druhá časť objektu 

(bočná prístavba) pozostáva z kotolne, garáže, skladu horľavých kvapalín a z vonkajšej 

prestrešenej plochy na  stáčanie horľavých kvapalín. 

 

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

železobetónových oporných stien, bude slúžiť na skladovanie kompostu a na manipuláciu s 

ním.  Je to voľná plocha bez zastrešenia, kde sa bude skladovať kompost. Skladovaný materiál 

bude prekrývaný plachtami ako ochrana pred  dažďovými vodami, prašnosťou a rýchlemu 

presúšaniu kompostu.  
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SO 302 Splašková kanalizácia -1/A.etapa. Splaškové vody budú akumulované v žumpe a 

odvážané na prečistene do blízkych ČOV. V rámci projektu sa uvažuje s inštalovaním jednej 

žumpy o objeme 10m3. Na žumpu budú napojené nové umývadlá a vpusty riešene v rámci novej 

haly. Existujúca žumpa pri hale 6 je bez zmeny.           

 

SO 402 Napájacie káblové rozvody NN – 1/A.etapa    

Táto časť projektu pre stavebné povolenie rieši úpravu časti existujúcich napájacích káblových 

rozvodov NN v existujúcom areáli v nadväznosti prestavbu objektu SO 007 a nové káblové 

rozvody pre napojenie externej infraštruktúry budovanej v nadväznosti na objekt SO 007. V 

projekte je riešené preloženie poistkových skríň pri objekte SO 007, z ktorých je napojený celý 

areál, napojenie nových rozvádzačov v prestavanom objekte SO 007, napojenie čerpacích staníc 

kanalizácie, váhy a automatickej tlakovej stanice pri nádrži požiarnej vody. Súčasťou tejto časti 

sú aj slaboprúdové prepojenia do kancelárie v objekte SO 006. 

 

Preloženie rozvodu LPG a rozvod plynovodu bioplynu 

Pôvodné plynové potrubie vedené po fasáde objektu bude demontované, tak isto bude skrátené 

pôvodné vedenie plynu v zemi k objektu. Nový rozvod plynu rieši nový projekt. Táto zmena 

trasy bola vynútená stavebnými úpravami investora na opláštení budov.  

 

Prekládka VN 

V rámci projektu je riešená aj prekládka existujúceho VN kábla vedeného cez pozemky 

investora do TS Bioplynovej stanice Horný Jatov. Jedná sa o káblovú prípojku NA2XS(F) 2Y 

3x1x120 16 RM  privedenú z linky č. 205  do 1. poľa Trafostanice BPS Horný Jatov. Prípojka 

bude prekladaná v mieste zakladania prestrešenia technológie, nová trasa bude riešená 

prespojkovaním. 

 

TO 04 Technológia výskumného, vývojového centra – 1/A etapa              

TO 05 Technológia výrobného procesu EFFECO v objekte SO 007 – 1/A etapa              

V objekte SO 007 sú navrhované technologické zariadenia, ktoré zabezpečujú operácie pri 

nakladaní a dávkovaní vstupných surovín, úprave a spracovaní vstupných surovín, výrobe 

biologického hnojiva a jeho peletovania, plnení do textilných vriec a operatívnom skladovaní 

(v rámci etapy 1/A bude v priestore situovaný jeden set zariadení zabezpečujúci objem výroby 

cca. 15-20% celkovo plánovanej kapacity, vrátane sušiaceho zariadenia). Linka na separáciu a 

likvidáciu biologického rozložiteľného odpadu (BRO/BRKO) je umiestnená v južnej časti 

objektu SO 007. V severnej časti pod prístreškom vedľa objektu H06 bude umiestnená pre 

výskumné, vývojové centrum linka na úpravu, sušenie, dávkovanie a peletovanie materiálu 

(maštaľný hnoj, kompost a iný vstupný materiál).  

 

Obec Trnovec nad Váhom, vydala pre predmetnú stavbu, rozhodnutie o umiestnení 

stavby a využívaní územia, sp. zn. 517/2021-004/Ga, dňa 19.02.2021, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 13.03.2021.  

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, vydal pre predmetnú 
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stavbu, rozhodnutie zo zisťovacieho konania, sp. zn. OU-SA-OSZP-2019/006116-25, dňa 

09.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019.  

  

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia (Generálny projektant: PROMT, s.r.o., 

Robotnícka 1A, 036 01 Martin, Ing. Michal Masár, Termín spracovania: 04/2021). 

Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia úradu.  

2. Dodržať podmienky právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia, 

sp. zn. 517/2021-004/Ga, dňa 19.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2021.  

3. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 

nadobudnutia jeho právoplatnosti. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych 

nástupcov investora.  

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou.  

5. Pred začatím stavby, musí stavebník odsúhlasiť všetky vedenia existujúcich inžinierskych 

sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich priamo na mieste. Dodržať ochranné pásma, STN 

pri križovaní, práce predvádzať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

6. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  

7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 

uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona a v súlade s príslušnými 

technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnej bezpečnosti, normami 

bezpečnosti a normami hygienickými.   

8. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Investor je povinný v termíne do 15 

dní od výberového konania oznámiť stavebnému úradu názov a adresu generálneho 

dodávateľa stavby. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona, 

oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.  

9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác na stavbe.  

10. Stavebník je povinný umožniť povereným osobám vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu.  

11. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len 

na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Po vybudovaní stavby stavebník 

požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia stavebník priloží náležitosti podľa Vyhlášky MŽP SR č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (geodetické 

porealizačné zameranie stavby, geometrický plán na zameranie novostavieb, zoznam 

vydaných dokladov o predpísaných skúškach, súpis prípadných zmien od dokumentácie 

overenej pri stavebnom povolení, certifikáty zabudovaných výrobkov a doklady 

preukazujúce splnenie podmienok tohto rozhodnutia a iné).  

12. Pri realizácii stavby dodržať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:  
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Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. EIA, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

– záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2021/003986-002  z 17.06.2021: 

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 dňa 

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, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a 

krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2021/003147-002, 

z 06.05.2021: 

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu s nasledovnými podmienkami: 

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

druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny, 

- podľa §35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené živočíchy 

odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Dunajské luhy v 

Bratislave, pracovisko Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská 

Streda (tel. 031 551 62 29), 

- 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, 

- pri realizácii prác, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) 

rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny 

nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo 

zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.), 

- 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 nesmie 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 
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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, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 

927 01 Šaľa – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2021/003149-2, z 31.05.2021: 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasí za 

nasledovných podmienok: 

- SO 201 Vodovod pitný a technologický - 1/A. etapa, SO 202 Vodovod požiarny s čerpacou 

stanicou a nádržou - 1/A. etapa, SO 301 Dažďová kanalizácia - 1/A. etapa majú charakter 

vodnej stavby, v zmysle §52 ods. 1 vodného zákona, ktoré povoľuje špeciálny stavebný 

úrad. Na uskutočnenie vodnej stavby, je potrebné povolenie podľa § 26 vodného zákona. 

O toto povolenie požiadajte tunajší úrad a ku žiadosti priložte požadované doklady. 

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

povolenie na osobitné užívanie vôd - na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 

podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) 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. 

- 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, k zriadeniu nádrží ak 

manipulačným plochám v prevádzkovom objekte 7, plochám kompostoviska, 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 (etapu) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme 

predložiť na vyjadrenie. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 

927 01 Šaľa – súhlas č. OU-SA-OSZP-2021/003203-2, z 01.06.2021: 

Súhlas pre stavby, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu 

ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, udeľuje za nasledovných podmienok: 
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- stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou schválenou 

aut. stavebným inžinierom Ing. Michalom Masárom v 04/2021, 

- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami počas výstavby stavby musí byť v súlade s 

ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu 

a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, 

- pri uvedení stavby do užívania je potrebné predložiť protokol o vykonaní tesnostnej skúšky 

potrubných rozvodov, havarijnej nádrže, záchytných vaní a nádrží odborne spôsobilou 

osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, 

- pri uvedení stavby do užívania preukázať vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných 

prvkov certifikátom vydaným autorizovanou osobou, 

- vypracovať k začatiu prevádzky prevádzkový poriadok a plán kontroly, údržby a opráv 

zariadení a obsluhy stavby, 

- pri zaobchádzaní s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s 

kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádzaní s 

tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s 

kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3 je stavebník 

povinný: 

a) vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný 

plán) a predložiť ho na schválenie SIŽP - IOV Nitra a oboznámiť s ním zamestnancov, 

b) vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na 

zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správy ochrany ovzdušia, 

Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – súhlas č. OU-SA-OSZP-2021/003274-003 z 15.07.2021: 

Súhlas na stavbu nových zariadení zdroja znečisťovania ovzdušia sa vydáva za nasledovných 

podmienok: 

- Pre potreby vykonania oprávneného merania hodnôt emisných veličín znečisťujúcich látok 

na účely preukázania dodržania určených emisných limitov pre miesta vypúšťania emisií:  

1. sušiareň Alvan Blanch CD13300 – výduchy V1A, V1B, V1C,  

2. filtračné zariadenie Nederman MJC Mini 4/22/21 – výduch V2,  

3. sušiareň Alvan Blanch CD 7900 – výduch V3,  

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

požiadaviek STN ISO 10396 a OTN ŽP 2 008.  

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2021/003233-003, 

z 07.05.2021: 

S vydaním stavebného povolenia pre stavbu súhlasí a upozorňuje investora najmä na 

nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch: 

- Pred začatím prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Areál Zdroje Zeme, 
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- 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, R12, R13. 

- 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 1t/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. 

- 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 – vyjadrenie č. OU-SA-

OKR-2021/003238-002, z 06.05.2021: 

K predloženej žiadosti z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním 

stavebného povolenia.  

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa – záväzný posudok 

č. 68/2021-500, z 21.06.2021: 

RVPS Šaľa súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou ku stavebnému konaniu.  

 

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava – odborné stanovisko č. 

2495/2/2021, z 20.05.2021: 

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení uvádza zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť 

a odstrániť v procese výstavby, pričom tieto nebránia vydaniu stavebného povolenia:  

- V technickej správe SO 201 vodovod pitný a technologický 1/A etapa sú uvedené neplatné 

predpisy: Vyhláška č. 374/1990 Zb.  

- Súčasťou ATS je tlaková nádoba. Od dodávateľa zariadenia je potrebné vyžadovať dodanie 

vyhlásení o zhode aj pre tlakovú nádobu v zmysle smernice EP a Rady 2014/68/EÚ. Pri 

prevádzke tlakových nádob je potrebné vykonávať prehliadky a skúšky v zmysle § 9, § 12 

a § 13 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

- V technickej správe Vykurovanie sú uvedené neplatné normy: STN 69 0012, STN 73 0540. 

- Os prítokového potrubia na vstupe do žumpy má byť mimo manipulačného otvoru v súlade 

s čl. 6.11 STN 75 6081.  

Súčasne upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 

stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení 

môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 
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- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického, plynového 

je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky §5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 

ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou 

právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom 

(expanzné nádoby), elektrickom (Prekládka VN, SO 007), plynovom vykonať úradnú 

skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 

124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou 

inšpekciou a.s.. 

- Pracovné prostriedky (stroje, technologické linky na separáciu, linka výrobného procesu 

EFFECO a výskumno-vývojového centra), stavby a ich súčasti je možné uviesť do 

prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 

5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich 

prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

- Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek na separáciu, linka výrobného 

procesu EFFECO a výskumno-vývojového centra do prevádzky po ich nainštalovaní na 

mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, 

a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. 

z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 

Z. z. 

- Technické zariadenia zdvíhacie - zvisle posuvné brány sú určenými výrobkami podľa 

nariadenia vlády SR č. 436/2/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh 

alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu. 

- Technické zariadenia tlakové - expanzné nádoby sú určenými výrobkami podľa nariadenia 

vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do 

prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu. 

 

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

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

Pre účely vydania stavebného povolenia príslušným stavebným úradom určuje nasledovné 

podmienky: 

- 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 

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 
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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-2021/000427-002, z 20.05.2021: 

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.  

 

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

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

Predložený návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu 

verejného zdravia a umiestnenie predmetnej stavby je vzhľadom k uvedeným skutočnostiam 

v súlade s požiadavkami zák. č. 355/2007 Z. z. z pohľadu vzájomného ovplyvňovania 

s okolitým životným prostredím.  

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – stanovisko z 24.05.2021: 

S návrhom predloženého projektu súhlasí s podmienkami: 

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame 

postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45, 

- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné 

zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie 

podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 

nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb 

VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45,929 01 Dunajská Streda, 

- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov 

vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné 

bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., 

telefónne číslo : 0800 111 567 

- v prípade, že pri umiestnení stavby žiadateľa dôjde k styku so zariadením prevádzkovateľa 

DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať 

podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

- 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, 

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 
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SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie č. 

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

V záujmovom území sa PZ v správe SPP – distribúcia, a.s. nenachádzajú.  

 

Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. BA-1703 2021 z 17.05.2021: 

Stavebná akcia nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 

821 08 Bratislava.  

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6612113018, 

z 04.05.2021: 

Vyznačené záujmové územie 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. 1775/2021, z 04.05.2021: 

V záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani 

Benestry či PNTW.  

 

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 831 04 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., Prevádzka Šahy, 936 01 Šahy – vyjadrenie č. 008392/2020, z 01.06.2020: 

Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov.  

 

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

002/34712, z 21.08.2020: 

Stavba sa nenachádza v žiadnych ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení 

a svojimi vlastnosťami neohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky.  

 

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – stanovisko č. ASM-41-1812/2020 

z 31.07.2020: 

S realizáciou stavby súhlasí. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, 

podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky.  

 

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.  

 

BPS Horný Jatov, s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava – vyjadrenie z 21.05.2021: 

S prekládkou VN prípojky súhlasí s podmienkou dodržania platných noriem a nariadení 

týkajúcich sa danej činnosti. Ohlásenie na príslušné orgány a vybavenie odpojenia na úsekovom 

odpájači zabezpečí stavebník. Realizáciu prác nám oznámiť min. 7 dní pred zahájením s tým 
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aby sme v daný deň zabezpečili bezpečné odstavenie BPS. Práce budú realizované do 24 hod., 

v prípade akýchkoľvek problémov a nutnosti predĺženia odstávky prevádzky BPS nás 

informovať priebežne. Náklady spojené s prekládkou VN prípojky hradí stavebník.  

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

vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 3818/2021/2 CZ 14790/210/2021, z 07.05.2021: 

Z pohľadu správcu vodných tokov a správcu povodia, s realizáciou stavebných prác 

a technologických objektov, podľa predloženej PD (Ing. Masár, 04/2021) a vydaním 

stavebného povolenia súhlasíme. Výstavbou navrhovaných objektov nedôjde k dotyku 

s majetkom, v správe SVP, š. p. Podmienky nášho vyjadrenia, list pod zn. CS SVP OZ PN 

6155/2020/5 CZ 30022/210/2020 zo dňa 30.09.2020 (vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutia) 

zostávajú i naďalej v platnosti a požadujeme ich rešpektovať.  

 

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: 

Súhlasí s vydaním rozhodnutia podľa predloženej PD s uvedením nasledovného: 

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

SVP, š.p. 

- 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). 

 

Stavebný úrad postupom podľa § 59 stavebného zákona, určil okruh účastníkov stavebného 

konania, ktorými sú: 

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

1A, 036 01 Martin 

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

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava  

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

PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin – Ing. Michal Masár 

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

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 

 

V zákonom stanovenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania.  

 

Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená a po doručení 

tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich  plniť zaväzuje.  

 

O d ô v o d n e n i e  

 

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

Robotnícka 1A, 036 01 Martin, dňa 28.05.2021 podala na tunajšom úrade žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia, pre stavbu: „Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“, v rozsahu stavebných 
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objektov: SO 005  Plochy kompostoviska, SO 007  Prevádzkový objekt 7, SO 302  Splašková 

kanalizácia -1/A.etapa, SO 402  Napájacie káblové rozvody NN – 1/A.etapa, LPG Preloženie 

rozvodu LPG a rozvod plynovodu bioplynu, VN Prekládka VN a technologických objektov: 

TO 04 Technológia výskumného, vývojového centra – 1/A etapa, TO 05 Technológia 

výrobného procesu EFFECO v objekte SO 007 – 1/A etapa, na pozemkoch registra C KN 

parcelné čísla 240/1, 240/4, 240/6, 240/7, 240/8, 240/9, 240/11, 240/15, 240/95, 240/108, 

240/109, 240/110, 240/111, 240/113, 240/114, 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. 

 

Obec Trnovec nad Váhom, vydala pre predmetnú stavbu, rozhodnutie o umiestnení stavby 

a využívaní územia, sp. zn. 517/2021-004/Ga, dňa 19.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 13.03.2021.  

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, vydal pre predmetnú 

stavbu, rozhodnutie zo zisťovacieho konania, sp. zn. OU-SA-OSZP-2019/006116-25, dňa 

09.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019.  

 

Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie predložil nasledovné doklady:  

- Plná moc na zastupovanie v konaní,  

- Výpisy z Obchodného registra spoločností (Zdroje Zeme, a.s., PROMT, s.r.o.),  

- Snímka katastrálnej mapy (k.ú. Horný Jatov),  

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

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (Generálny projektant: PROMT, s.r.o., 

Robotnícka 1A, 036 01 Martin, Ing. Michal Masár, Termín spracovania: 04/2021),  

- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, sp. zn. OU-SA-OSZP-2019/006116-25, 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),  

- Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho 

konania podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona,  

- Doklady o prerokovaní s dotknutými orgánmi a organizáciami, ktorých záujmy sú  

navrhovanou stavbou  dotknuté (OÚ SA – ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH; OÚ SA – odbor 

krízového riadenia; RVaPS Šaľa, Technická inšpekcia, a.s., KPÚ Nitra; ORHaZZ v Nitre; 

RÚVZ v Nitre; Západoslovenská distribučná, 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., Dopravný úrad; 

Ministerstvo obrany SR; Západoslovenská vodárenská, a.s.; BPS Horný Jatov, s.r.o.),  

- Doklad o zaplatení správneho poplatku. 

 

Stavebný úrad v súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona, zverejnil listom sp. zn. 1759/2021-

002/Ke dňa 11.06.2021, na úradnej tabuli, kópiu podanej žiadosti o vydanie stavebného 

povolenia, bez príloh. Zverejnenie obsahuje aj údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom konaní.  
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Stavebný úrad postupom podľa § 61 stavebného zákona oznámil, dňa 11.06.2021, oznámením 

sp. zn. 1759/2021-003/Ke, začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, 

organizáciám a známym účastníkom konania (Zdroje Zeme, a.s., Strojárenská 1, 900 27 

Bernolákovo, v zastúpení PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin; FARMA 

MAJCICHOV, a.s., Majcichov 50, 919 22 Majcichov; Slovenský pozemkový fond, Búdková 

36, 817 15 Bratislava; BPS HORNÝ JATOV, s.r.o. Štúrova 11, 811 02 Bratislava; PROMT, 

s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin – Ing. Michal Masár; Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec 

nad Váhom č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom; Združenie domových samospráv, Rovniankova 

14, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava). Účastníkov konania, stavebný úrad v oznámení 

upozornil, že svoje  pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia oznámenia, inak sa na neskôr podané námietky neprihliadne. Pripomienky a 

námietky účastníkov konania neboli vznesené. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje 

stanovisko dotknuté orgány štátnej správy.  

 

Spolu s oznámením o začatí konania, zaslal stavebný úrad v zmysle ust. § 140c) ods. 2 

stavebného zákona, na príslušný Okresný úrad Šaľa, odd. EIA podklady ku vydaniu záväzného 

stanoviska podľa § 38 ods. 4 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. Okresný úrad Šaľa, odd. EIA, vydal k oznámeniu o začatí stavebného konania, 

záväzné stanovisko sp. zn. OU-SA-OSZP-2021/003986-002  z 17.06.2021, 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. 

 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie 

z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1, 2 stavebného zákona a zistil, že 

uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 

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), zároveň spĺňa podmienky územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia, sp. zn. 517/2021-004/Ga, dňa 

19.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2021.  

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť.  

P o u č e n i e  
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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.  

 

 

 

 

             Denisa Keszelyová 

    pracovníčka stavebného úradu 

          na základe poverenia starostom obce  

 

 

Príloha pre stavebníka: 

- overená projektová dokumentácia 

 

Rozhodnutie sa doručí – do vlastných rúk:  

Účastníkom konania: 

1. Zdroje Zeme, a.s., Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v zastúpení 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. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin – Ing. Michal Masár 

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

7. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 

 

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám: jednotlivo 

8. Technická inšpekcia, a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica   

9. Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa  

10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra  

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

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

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

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

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

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

17. K spisu 
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Zverejnenie rozhodnutia (69 ods. 3 stavebného zákona): 

Obec Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie odo dňa vydania rozhodnutia do nadobudnutia 

jeho právoplatnosti – minimálne 15 pracovných dní) 

 

 

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

 

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

 


