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VEC 

Informácia o podaní návrhu  

 

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

Robotnícka 1A, 036 01 Martin, dňa 05.06.2020 podala na tunajšom úrade návrh na vydanie 

zlúčeného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, pre stavbu:  

 

“Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov - Kontajnerová technológia pre suchú fermentáciu s 

výrobou CNG (BIO)“ 

 

V rozsahu technologických objektov: 

TO 01  Technické objekty suchej fermentácie  

TO 01.1 –  Kontajnery fermentácie – Fermenter C1 až 40 – 40 ks 

TO 01.2 –  Zásobníky plynu uložené na kontajneroch fermentácie – Fermenter C11 až 30 – 

2 ks 

TO 01.3. – Technický kontajner č.1 – č.2  - Tank pre perkolát – 2 ks 

TO 01.4. –  TWIN kontajner – Kogeneračné jednotky – 1 ks kontajner – 2 kj 

TO 01.5. –  Kontajnery - BIOFILTRA – 1 súbor zariadení 

TO 01.6. – Technologické rozvody  

TO 01.7. – Typový zásobník sedimentu perkolátu 8 m3 

TO 01.8. – Typový zásobník technologickej vody s potrubím 8 m3 

TO 02  Plynová stanica a rozvody plynu  

TO 03  Bleskozvod a uzemňovacia sústava 

 

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/108, 240/110, 

240/111, 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.  

 

V zmysle § 35 ods. 2 a § 58a ods. 3 stavebného zákona, novelizovaného zákonom č. 314/2014 

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

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
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menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme kópiu návrhu na vydanie zlúčeného 

rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, bez príloh. 

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

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

zákonov v znení neskorších predpisov a vydal rozhodnutie sp. zn. OU-SA-OSZP-

2019/006116-25, zo dňa 09.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019.  

 

 

 

        Mgr. Oliver Berecz 

          starosta obce, v. r.   

 

 

 

Obec Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie do nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

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