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Rozhodnutie

Navrhovateľ Logistické centrum Trnava s.r.o., IČO 35874805, Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava v zastúpení
splnomocneným zástupcom Máriou Uhlíkovou , Lesná 1267/8, 919 04 Smolenice podal dňa 01.06.2022 na tunajšom
úrade návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia Obce Zavar č. OSaŽP/31341-73923/08/Jč zo dňa 14.10.2008
( právoplatné 18.11.2008 ) ktorým boli umiestnené stavby „ Priemyselne - logistické centrum Zavar“ .

Obec Zavar – správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33, § 119 ods. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), posúdila zmenu
návrhu podľa ust. § 37 stavebného zákona, ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyhlášky č. 532/2002 Z.
z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona. Na základe tohto posúdenia nahrádza časť vydaného rozhodnutia podľa ust. § 41 ods.1 stavebného zákona
a podľa ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
novým

r o z h o d n u t í m

o umiestnení stavby

„Priemyselne – logistické centrum Zavar “

v rozsahu stavebných objektov:
Z301 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ
Z302 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ
Z303 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ
Z304 Hala VELKÁ ĽAVÁ
Z305 Hala VELKÁ ĽAVÁ
Z305.1 Vrátnica
Z501a Požiarne nádrže a strojovňa pre stabilné hasiace zariadenia

miesto stavby: Lokalita Hony , pozemky z ľavej strany cesty III/05131 smer Trnava - Zavar
na pozemku parc.č: 224/7, 224/8, – navrhované priemyselno - logistické centrum
katastrálne územie: Zavar , č.8725800
obec: Zavar
pre navrhovateľa : Logistické centrum Trnava , s.r.o., IČO 35874805, Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava
v zastúpení: Mária Uhlíková, Lesná 1267/8, 919 04 Smolenice
projektant: JFcon, s.r.o., Ing.Peter Lobotka, PhD. Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš

tak, ako je zakreslené na celkovej situácii v mierke 1:4000 (zákres do katastrálnej mapy – výkres časť projektu C –
por.č. 0002), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
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Základné údaje charakterizujúce navrhovanú zmenu stavby:
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši zmenu územného rozhodnutia vydaného Obcou Zavar
č. OSaŽP/31341-73923/08/Jč zo dňa 14.10.2008 ( právoplatné 18.11.2008 ) ktorým boli umiestnené stavby
„ Priemyselne - logistické centrum Zavar .

Popis navrhovanej zmeny:
- zmena zámeru sa týka veľkosti, pôdorysného rozmeru a dispozície jednotlivých hál v rámci riešených pozemkov
-z pôvodne navrhovaných 10-tich stavebných objektov rovnako veľkých skladových hál nové umiestnenie rieši 5
skladových hál, rôznych veľkostí a zastavanej plochy
-stavebné objekty Z306-Z310 sa rušia.
-v severnom sektore SZ2 budú umiestnené 4 skladové haly
-v južnom sektore SZ3 bude umiestnená 1 veľká hala
Skladové haly budú napojené na dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete, tak ako boli riešené v pôvodnom
územnom rozhodnutí. Prípojka pitnej vody, splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd, odvádzanie
dažďových vôd do recipientu, dopravné a spevnené plochy, ako aj pripojenie na stl plynovod, bude koncepčne riešené
a umiestnené v súlade s novým návrhom rozmiestnenia a veľkosti navrhovaných hál.

Stavebné objekty :
Z301 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ
Z302 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ
Z303 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ
Tieto tri haly sú totožne architektonicky riešené ako jednoduchý kubus nad obdĺžnikovým pôdorysom. Haly budú
nepodpivničené zastrešené plochou strechou. Vnútorné budú rozdelené na viacero častí. Každá časť bude slúžiť
pre samostatného nájomníka. Ku každej časti prislúcha skladová časť a samostatný dvojpodlažný administratívny
vstavok. Administratívne priestory pozostávajú z kancelárií, zasadacej miestnosti, dennej miestnosti, serverovne,
priestoroch sociálneho zázemia a šatní pre pracovníkov skladu.
Každá skladová časť bude vybavená vjazdovou bránou a niekoľkými nakladacími mostíkmi pre obsluhu skladu
nákladnými automobilmi. V mieste navrhovaných nakladacích mostíkov bude terén znížený na úroveň -1,200m voči
prízemiu haly.
Fasáda hál je navrhnutá vo farebnom vyhotovení farba sivá RAL7035 s tmavomodrým pásom pri atike, farba RAL
5003. Rovnako aj rámy okien, dvere a brány na fasáde sa navrhujú v tmavomodrom vyhotovení vo farbe RAL 5003.
V každom bočnom administratívnom vstavku je navrhnutý výťah umiestnený v železobetónovej prefabrikovanej
šachte . Haly budú zásobované pitnou vodou z areálového pitného vodovodu D110, ktorý bude trasovaný a
zokruhovaný okolo všetkých hál. Plynové kotolne budú slúžiť pre vykurovanie, vetranie a prípravu TÚV. Haly budú
vykurované plynovými žiaričmi.

Pre napojenie SHZ v objektoch hál bude ku každej ventilovej stanici dovedené z areálového rozvodu SHZ potrubie
HDPE D315 PN16. Vnútorná splašková kanalizácia bude odvedená prípojkami do areálovej splaškovej kanalizácie.
Do splaškovej kanalizácie budú odvádzané odpadové vody z hygienických zariadení, kuchyniek a z technických
miestností zo vstavkov v hale. Odpadové vody budú odvádzané gravitačne. Odvodnenie striech celých hál je riešené
podtlakovým odvodňovacím systémom. Na obvodovom múre každého objektu bude samostatné meranie plynu v
objekte a následne potrebná regulácia tlaku plynu. Každý objekt bude rozdelený na niekoľko častí, pričom každá
časť bude mať vlastné podružné meranie spotreby plynu z novobudovaného areálového plynovodu .Jednotlivé časti
objektov Z301 až Z305 (administratíva, skladová hala, požiarny rozvádzač) budú napojené z NN rozvádzačov
najbližšej vstavanej trafostanice v jednotlivých častiach hál.

Zastavaná plocha : 3x29 233,39 = 87 700,17 m2
Celková hrubá úžitková plocha : 32 858,61 m2
Hrubá skladová úžitková plocha : 24 816,29 m2
Z toho úžitková plocha ľahkej výroby (30%): 7 444,89 m2
Hrubá administratívna úžitková plocha 1.NP + 2.NP: 7 912,72 m2
Maximálne pôdorysné rozmery stavby [m ]: 241,20 m x 121,20 m
Maximálna výška stavby :+14,300 m
± 0,000= 154,50 m.n.m.

Stavebný objekt :
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Z304 Hala VELKÁ ĽAVÁ
Architektonicky je hala riešená ako jednoduchý kubus nad obdĺžnikovým pôdorysom. Hala bude vnútorné rozdelená
na viacero častí. Každá časť bude slúžiť pre samostatného nájomníka. Ku každej časti prislúcha skladová časť a
samostatný dvojpodlažný administratívny vstavok. Administratívne priestory pozostávajú z kancelárií, zasadacej
miestnosti, dennej miestnosti, serverovne, priestoroch sociálneho zázemia a šatní pre pracovníkov skladu.
Skladovacia časť bude vybavená vjazdovou bránou a niekoľkými nakladacími mostíkmi pre obsluhu skladu
nákladnými automobilmi. V mieste navrhovaných nakladacích mostíkov bude terén znížený na úroveň -1,200m voči
prízemiu haly.
Fasáda haly je navrhnutá vo farebnom vyhotovení farba sivá RAL7035 s tmavomodrým pásom pri atike, farba RAL
5003. Rovnako aj rámy okien, dvere a brány na fasáde sa navrhujú v tmavomodrom vyhotovení vo farbe RAL 5003.
V každom bočnom administratívnom vstavku je navrhnutý výťah umiestnený v železobetónovej prefabrikovanej
šachte . Hala bude nepodpivničená zastrešené plochou strechou .
Hala bude zásobovaná pitnou vodou z areálového pitného vodovodu D110, ktorý bude trasovaný a zokruhovaný
okolo haly. Plynové kotolne budú slúžiť pre vykurovanie, vetranie a prípravu TÚV. Hala bude vykurovaná plynovými
žiaričmi.
Pre napojenie SHZ v objekte bude ku každej ventilovej stanici dovedené z areálového rozvodu SHZ potrubie
HDPE D315 PN16. Vnútorná splašková kanalizácia bude odvedená prípojkami do areálovej splaškovej kanalizácie.
Do splaškovej kanalizácie budú odvádzané odpadové vody z hygienických zariadení, kuchyniek a z technických
miestností zo vstavkov v hale. Odpadové vody budú odvádzané gravitačne. Odvodnenie strechy haly je riešené
podtlakovým odvodňovacím systémom. Na obvodovom múre bude samostatné meranie plynu v objekte a
následne potrebná regulácia tlaku plynu. Objekt bude rozdelený na niekoľko častí, pričom každá časť bude mať
vlastné podružné meranie spotreby plynu z novobudovaného areálového plynovodu .Objekt bude napojený z NN
rozvádzačov najbližšej vstavanej trafostanice.

Zastavaná plocha : 20 507,00 m2
Celková hrubá úžitková plocha : 22 685,18 m2
Hrubá skladová úžitková plocha : 17 681,96 m2
Z toho úžitková plocha ľahkej výroby (30%): 5 304,59 m2
Hrubá administratívna úžitková plocha 1.NP + 2.NP: 4 873,64 m2
Maximálne pôdorysné rozmery stavby [m ]: 169,20 m x 121,20 m
Maximálna výška stavby : +14,300 m
± 0,000= 154,50 m.n.m.

Stavebný objekt :
Z305 Hala VELKÁ ĽAVÁ
Architektonicky je hala riešená ako jednoduchý kubus nad obdĺžnikovým pôdorysom. Hala bude vnútorné rozdelená
na viacero častí. Každá časť bude slúžiť pre samostatného nájomníka. Ku každej časti prislúcha skladová časť a
samostatný dvojpodlažný administratívny vstavok. Administratívne priestory pozostávajú z kancelárií, zasadacej
miestnosti, dennej miestnosti, serverovne, priestoroch sociálneho zázemia a šatní pre pracovníkov skladu.
Skladovacia časť bude vybavená vjazdovou bránou a niekoľkými nakladacími mostíkmi pre obsluhu skladu
nákladnými automobilmi. V mieste navrhovaných nakladacích mostíkov bude terén znížený na úroveň -1,200m voči
prízemiu haly.
Fasáda haly je navrhnutá vo farebnom vyhotovení farba sivá RAL7035 s tmavomodrým pásom pri atike, farba RAL
5003. Rovnako aj rámy okien, dvere a brány na fasáde sa navrhujú v tmavomodrom vyhotovení vo farbe RAL 5003.
V každom bočnom administratívnom vstavku je navrhnutý výťah umiestnený v železobetónovej prefabrikovanej
šachte. Hala bude nepodpivničená , zastrešené plochou strechou .
Hala bude zásobovaná pitnou vodou z areálového pitného vodovodu D110, ktorý bude trasovaný a zokruhovaný
okolo haly. Plynové kotolne budú slúžiť pre vykurovanie, vetranie a prípravu TÚV. Hala bude vykurovaná plynovými
žiaričmi.
Pre napojenie SHZ v objekte bude ku každej ventilovej stanici dovedené z areálového rozvodu SHZ potrubie
HDPE D315 PN16. Vnútorná splašková kanalizácia bude odvedená prípojkami do areálovej splaškovej kanalizácie.
Do splaškovej kanalizácie budú odvádzané odpadové vody z hygienických zariadení, kuchyniek a z technických
miestností zo vstavkov v hale. Odpadové vody budú odvádzané gravitačne. Odvodnenie strechy haly je riešené
podtlakovým odvodňovacím systémom. Na obvodovom múre bude samostatné meranie plynu v objekte a
následne potrebná regulácia tlaku plynu. Objekt bude rozdelený na niekoľko častí, pričom každá časť bude mať
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vlastné podružné meranie spotreby plynu z novobudovaného areálového plynovodu .Objekt bude napojený z NN
rozvádzačov najbližšej vstavanej trafostanice.

Zastavaná plocha : 148 076,64 m2
Celková hrubá úžitková plocha : 154 416,91 m2
Hrubá skladová úžitková plocha : 139 790,96 m2
Z toho úžitková plocha ľahkej výroby (30%): 41 937,29 m2
Hrubá administratívna úžitková plocha 1.NP + 2.NP: 14 605,92 m2
Maximálne pôdorysné rozmery stavby [m ]: 817,20 m x 181,20 m
Maximálna výška stavby : +14,300 m
± 0,000= 154,60 m.n.m.

Stavebný objekt:
Z305.1 Vrátnica
Vrátnica bude obdĺžnikového pôdorysu , nepodpivničená s 1.NP zastrešená plochou strechou. Poloha a riešenie
vrátnice zabezpečí efektívnu a pohodlnú kontrolu vstupu dopravy do areálu. Fasádu tvorí sendvičový panel vo
farebnom vyhotovení RAL 7035. Steny atiky nad strešnou rovinou sú vyhotovené z oplechovania bez TI vo farbe
RAL 5003. Hlavný vstup do objektu je situovaný na severovýchod. Dispozične je objekt vrátnice prispôsobený
potrebám vrátnika, ktorý má okrem priestoru samotnej vrátnice k dispozícii aj zázemie pozostávajúce z toalety a
kuchynky. Súčasťou objektu je aj serverovňa prístupná z priestorov vrátnice. Prístup k budove bude zabezpečený
zo všetkých strán z novovybudovaných komunikácii a chodníkov. Vrátnica bude napojená na areálovú splaškovú
kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu, areálový rozvod pitnej vody, elektrickú sieť a telekomunikačné vedenie. Všetky
tieto siete budú vybudované v rámci areálu.
Na zabezpečenie potrieb vykurovania objektu sú uvažované priamo vykurovacie elektrické konvektory. Odvodnenie
strechy vrátnice je riešené gravitačným dažďovým odpadovým potrubím. Prípojka NN pre objekt vrátnice je riešená
samostatne isteným káblom vedeným z NN rozvádzača najbližšej trafostanice.

Zastavaná plocha : 36,05 m2
Obostavaný priestor : 205,77 m3
Úžitkové plochy: 38,09 m2
Pôdorysné maximálne rozmery stavby [m ]: 10,42 m x 3,46 m
Max. výška od ± 0,000 [ m ]: + 4,300 m od ± 0,000 (úroveň I. NP)
-1,000 = 155,00 m.n.m.
± 0,000 156,00 m.n.m.

Stavebný objekt:
Z501a Požiarne nádrže a strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie

Účelom stavby je výstavba požiarnych nádrží a strojovne pre stabilné hasiace zariadenia (SHZ) v ,,Priemyselne-
Logistickom centre - Zavar‘‘ pri obci Zavar, v k.ú. Zavar. Objekt bude slúžiť logistickému centru. Stavba sa bude
realizovať na parcele s číslom 224/7 a 224/8.
Strojovňa je riešená ako jednoduchý kubus nad štvorcovým pôdorysom s plochou strechou. Požiarne nádrže majú
kruhový pôdorys s priemerom 12,645 m. Fasáda strojovne je betónová bez povrch. úpravy s atikovým oplechovaním
vo farbe RAL 5003. Povrchová úprava plášťového plechu nádrží je vo farebnom vyhotovení RAL 7035. Horná
línia nádrží je v rovnakom prevedení ako atika strojovne RAL 5003. Požiarna nádrž a strojovňa SHZ je situovaná
v severovýchodnej časti riešeného územia a prístup k nej bude zabezpečený z novovybudovaných komunikácii v
areáli. Strojovňa bude napojená na areálový vodovod, areálový požiarny vodovod a dažďovú kanalizáciu.
Nosnú konštrukciu stropu strojovne tvorí prefabrikovaná železobetónová doska (Spiroll) hrúbky 330 mm. Doska
je kotvená do prefabrikovaných železobetónových panelov. Nosnú konštrukciu stropu nádrží tvorí oceľový rám s
horným oplechovaním. Budova strojovne je zastrešená plochou.
Na zabezpečenie potrieb vykurovania objektu Z501a Strojovňa a nádrže požiarnej vody sú uvažované
priamovykurovacie elektrické konvektory
Do miestnosti strojovne SHZ bude z vonkajšieho areálového pitného vodovodu privedené plniace potrubie požiarnej
nádrže D110 (1). Z miestnosti strojovne SHZ bude vyvedené potrubie areálového požiarneho vodovodu D160. Z
miestnosti strojovne SHZ bude vyvedené potrubie sprinklerového rozvodu vody D315. Všetky tri potrubia budú
vedené v zemi . Dimenzie prírubových ukončení budú DN100 (1), DN150 (2), DN250 (3). Odvodnenie strechy
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strojovne SHZ je riešené jedným vonkajším gravitačným dažďovým odpadovým potrubím prípojkou napojené
do areálovej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie podlahy strojovne a vypúšťanie požiarnej nádrže bude riešené
vnútornou kanalizáciou vedenou pod podlahou strojovne. Zvodové potrubie bude detto napojené prípojkou do
areálovej dažďovej kanalizácie. Prípojka NN pre objekt strojovne SHZ je riešená samostatne isteným káblom
vedeným z najbližšieho NN rozvádzača trafostanice.
Nevyčerpateľný vodný zdroj tvoria dve požiarne nádrže. Ich objem bude upresnený v ďalšom stupni projektu.
Zásobné požiarne nádrže majú plný objem a ich konštrukčné usporiadanie bude také, aby bolo zamedzené prístupu
denného svetla a nečistôt do nádrže.
Hlavný vodný zdroj – nevyčerpateľný zdroj vody pre SHZ bude naprojektovaný a inštalovaný podľa STN EN 12 845.
Pozostáva z dvoch dieselových požiarnych čerpadiel spojených s nádržou SHZ. V strojovni SHZ je nainštalované aj
doplňovacie čerpadlo (JOCKEY PUMPA). Hlavné a záložné sprinklerové čerpadlo je po spustení možné vypnúť len
ručne na hlavnom ovládacom paneli čerpadla. Strojovňa tvorí samostatný požiarny úsek, ktorého požiarne deliace
konštrukcie sú z nehorľavých hmôt. V strojovni bude zabezpečené prirodzené vetranie.
Ventilácia pre vetranie a chladenie dieselového čerpadla je zabezpečená pomocou žalúzií nastavených na otvorenie
pri spustení čerpadla. Ventilácia v strojovni musí spĺňať odporúčané normy výrobcu dieselového čerpadla.

Zastavaná plocha : 335,49 m2
Z toho
Strojovňa: 84,25 m2
Nádrže požiarnej vody: 251,24 m2
Obostavaný priestor : 2 244,56 m3
Úžitková plocha strojovne: 78,91 m2
Pôdorysné maximálne rozmery stavby [m ]: strojovňa: 11,52 m x . 8,92 m
nádrže: priemer 12,645 m
Max. výška od ± 0,000 [ m ]: strojovňa: + 3,600 m od ± 0,000 (úroveň I. NP)
± 0,000 = 154,50 m.n.m.
nádrž: + 7,720 m od ± 0,000 (úroveň I. NP)
± 0,000 = 154,50 m.n.m.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Navrhovaná stavba „ Priemyselne - logistické centrum, Zavar „ bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 224/7 a
224/8, (parcely registra „C“), druh pozemku: ostatná plocha , v kat. území Zavar , podľa celkovej situácii v mierke
1:1500 (č. výkresu 1), overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie.
Osadenie stavebných objektov haly č. Z301, Z302, Z303 :
- od hranice pozemku parc. č. 215/12 na 27,210 m ( severné obvodové steny hál )
Osadenie stavebnébho objektu haly č. Z304 :
- od hranice pozemku parc. č. 215/12 na 99,210 m ( severná obvodová stena haly )
Osadenie stavebnébného objektu haly č. Z305 :
- od hranice pozemku parc. č. 224/1 na 112,95 m ( južná obvodová stena haly v prednej časti od prístupu do areálu )
- od hranice pozemku parc. č. 224/1 na 50,76 m ( južná obvodové stena haly v zadnej časti od prístupu do areálu )
- max. výška atiky plochej strechy hál sa určuje na + 14,300 m od úrovne + 0,000 m, ktorou je úroveň podlahy
objektu na 1. NP
bod + 0,000 sa určuje = 154,50 m.n.m.( Bpv)
rozmery stavieb : hala Z301 , Z 302, Z303 : 241,16 m x 121,16 m
- rozmery stavby : hala Z304 : 169,16 m x 121,16 m
- rozmery stavby : hala Z305: 817,16 m x 181,16 m
- max. rozmery vrátnice : 10,42 m x 3,46 m

2. Stavby budú napojené na novobudované inžinierske siete – areálový vodovod, areálová splašková a dažďová
kanalizácia , areálový plynovod a areálové NN rozvody z novobudovaných TS v koncepcii riešenej v pôvodnej DUR
bez podstatnej zmeny . Dopravne budú haly prístupné vnútornou cestnou dopravou spolu so spevnenými plochami
slúžiace ako manipulačné plochy a parkoviská.
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3. Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiarno-bezpečnostných predpisov, hygienických predpisov
a príslušných STN a vyhláškou č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.

4. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také technické opatrenia, aby prevádzky nemala nepriaznivý vplyv na životné
prostredie.

5. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.

6. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

7. Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd pri výstavbe
a prevádzkovaní.

8. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný dodržať ustanovenia
VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi a ustanovenia zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami a dodržať ochranné a
bezpečnostné pásma.

10. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie budú dodržané aj podmienky uvedené vo vyjadreniach
zainteresovaných orgánov a správcov inžinierskych sietí:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
č. KRHZ-TT-2022/000166-002 zo dňa 01.07.2022
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí
bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
Zn.OU-TT-OSZP3-2019/006761/ŠSMER/Šá zo dňa 14.02.2019
Po preštudovaní predložených informácií príslušný úrad konštatuje, že uvedená zmena už posúdenej navrhovanej
činnosti i nebude mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je potrebné vykonať nové
zisťovacie konanie podľa zákona.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny
Zn.OU-TT-OSZP3-2022/029462-002 zo dňa27.07.2022
- Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane prírody), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona
o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný
súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom a súhlas Obce Zavar, v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec, mesto
zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty
drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame doplniť „Projekt sadových úprav“, ktorý bude
obsahovať zakreslené inžinierske siete, druhové zloženie, navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt s presnou
lokalizáciou jednotlivých drevín a návrh starostlivosti o výsadbu. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7
ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov,
možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť a pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu -
odboru starostlivosti o životné prostredie
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- Rešpektovať existujúcu zeleň v území - aleje, remízy, ktoré predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods.
2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol
narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods.
2 zákona o ochrane prírody.
- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom
porušených plochách, vlastník alebo správca pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č.
150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť
od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr
zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie,
ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia
uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a
urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou
akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto
činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
Zn.OU-TT-OSZP3-2022/029611-002 zo dňa 09.08.2022
- Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu
úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
- Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo
Zn.OU-TT-OSZP3-2022/029374-002 zo dňa 26.07.2022
- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie
predmetnej stavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia
Zn.OU-TT-OSZP3-2022/029363-002 zo dňa 01.08.2022
- V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, príp. dochádza k ich zmene, ich
povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na
umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1
písm.a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje
v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší (v závislosti od druhu požadovaného súhlasu).
- Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie
súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
- V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení,
stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných
vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5
ton ekvivalentu CO2 alebo viac za rok, upozorňujeme u j e m e prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených
v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení
neskorších predpisov.

Dodržať podmienky súhlasu na umiestnenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia vydaného Obvodným
úradom životného prostredia Trnava pod č. G 2008/02147/OČO/Kra zo dňa 10.07.2008:
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• Pred začatím stavby požiadať štátnu správu ochrany ovzdušia o súhlas so stavbou podľa § 22 ods. 1 písmena a)
zákona o ovzduší.
• V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie je potrebné doplniť (zadokumentovať) :
- výkresovú dokumentáciu vykurovania jednotlivých objektov – hál, (počet technologických zariadení v jednotlivých
halách), počet a popis výduchov v rámci jednotlivých objektov (výška, priemery, plocha ústia),
- blokové schémy toku emisií znečisťujúcich látok (ZL), druh ZL vypúšťaných do vonkajšieho ovzdušia,
- základné technicko-prevádzkové parametre technologických zariadení na spaľovanie palív – kotlových jednotiek,
infražiaričov, vetracích jednotiek s ohrevom (ninštalované menovité tepelné príkony (nie len výkony), názov – typ
zariadenia, výrobca, výrobné čísla, účinnosť,
- kategorizáciu zdroja podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z..

Krajský pamiatkový úrad Trnava
č. KPU TT-2012/14986/3/58282/Grz zo dňa 11.07.2022
- Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby „Priemyselne logistické
centrum Zavar" na pozemkoch pare. č. 224/7 a 224/8 v katastrálnom území Zavar bude podľa § 35 ods. 7 v
nadväznosti na ods. 4 pís. a) a b) pamiatkového zákona vykonaný pamiatkový výskum.
KPÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania
tohto výskumu:
druh výskumu: archeologický, predstihový, záchranný
rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche stavby „Priemyselne logistické centrum
Zavar" na pozemkoch pare. č. 224/7 a 224/8 v katastrálnom území Zavar,
spôsob vykonávania výskumu; výskum bude realizovaný v troch etapách:
V I. etape bude archeologický výskum pozostávať z vyhľadávania a zberu hnuteľných archeologických nálezov na
ploche stavby ešte pred začatím jej zemných prác. Pri vyhľadávaní sa použije aj detektor kovov. V prípade, že sa na
mieste stavby má uskutočniť skrývka ornice alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej
výstavby, je nutné túto etapu uskutočniť ešte pred touto fázou stavby. Súčasťou I. etapy bude geofyzikálny prieskum
magnetometrom na celej ploche plánovanej stavby. V prípade, že I. etapa bude z hľadiska výskytu archeologických
nálezov a geofyzikálnych anomálií indikujúcich archeologické objekty negatívna, archeologický výskum je možno
ukončiť a v ďalších etapách už nepokračovať.
- V II. etape bude archeologický výskum pokračovať formou plošného výskumu v miestach plochy stavby, kde boli
v priebehu I. etapy zistené koncentrácie archeologických nálezov, alebo zachytený výskyt geofyzikálnych anomálií
indikujúcich archeologické objekty. Plošný výskum sa uskutoční v rozsahu nutnom na preskúmanie zistených
archeologických situácií.
-V III, Etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a
následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V
mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej
osoby. Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.
Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:
- podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať
archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba"), s ktorou uzatvorí
pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené
týmto rozhodnutím, o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava. doručiť kópiu tohto
rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,
zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej
oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej
akadémie vied v Nitre. Výskumná dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná
do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
- odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od ukončenia terénnej
časti výskumu.
- Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná riadiť sa ustanoveniami pamiatkového
zákona.
- Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle § 7 a 10
vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.
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- Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do
prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením
identifikačných údajov archeologických nálezov.
- Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr a hrobov) bude ohlásený KPÚ Trnava.
- Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej s archeologickým nálezom
naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona.
- Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov.
- Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú vykonávať
pracovníci KPÚ Trnava.

SPP, a.s,
- Pre potreby zabezpečenia Vami požadovaného hodinového odberu zemného plynu 1000,0 m3/hod. Je kapacita
distribučnej siete prevádzkovanej SPP-distribúcia, a.s. postačujúca.
- Existujúce plynárenské zariadenie VTL- plynovod z oceľového materiálu DN80 (ID 330952), ktoré sa nachádza
na pare. čislo 198/6, kat. územie Zavar.
- Výstupný pretlak z VTL zdrojového plynovodu DN80 PN25 "PL TRNAVA BIOGAL VÝR.v
KRVN. ŠROTU" v mieste uvažovaného pripojenia sa bude počas roka pohybovať spravidla v rozsahu 1,90 až 2,30
MPa. Údaj PN udáva maximálny pracovný pretlak plynu (bar) v plynárenskom zariadení, t.j. PN25 odpovedá max.
tlaku 2,5 MPa.
Upozornenie:
- 1. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas k pripojeniu budúcich objektov k distribučnej sieti SPP-distribúcia. Pre účely
budúceho pripojenia je potrebné, aby žiadateľ predložil Žiadosť o vydanie Technických podmienok pre rozšírenie
distribučnej siete a uzatvoril s SPP - distribúcia, a.s. zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete, kde budú
stanovené technické a obchodné podmienky rozšírenia distribučnej siete.
- Pri realizácii investičného zámeru požadujeme rešpektovať platné právne predpisy, osobitne zákon č. 251/2012
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, technické normy a technické pravidlá
plyn. Pri návrhu plynovodu a regulačnej stanice je potrebné rešpektovať požiadavky Oddelenia prevádzky SPP -
distribúcia, a.s. Vedúci oddelenia Ing. Milan Kováčik, SPP - distribúcia, a.s. Podjavorínskej 10, Nové Mesto nad
Váhom. Informácie o postupe a podmienkach rozšírenia distribučnej siete sú zverejnené na www.spp- distribucia.sk.
- Informácie o postupe a podmienkach pripájania sú zverejnené na www.spp-distribucia.sk
- Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) existujúcich,
plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
Podrobnosti o rozsahu ,,OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej
na oddelenie prevádzky SPP - distribúcia, a.s..
- Zakreslenie existujúcich plynárenských zariadení pre potreby územného a stavebného konania, ako aj ďalších
stupňov projektovej dokumentácie si môže projektant vyžiadať od SPP - distribúcia, a.s..

Obec Lovčice
Zn: OcÚ-DL-2022-77 zo dňa 27.06.2022
- Žiadame Vás o predloženie riešenia odvedenia splaškovej a dažďovej kanalizácie v navrhovanej zmene pre
stavbu “Priemyselne-logistické centrum Zavar“, nakoľko sa zmenili klimatické podmienky ovplyvňujúce funkčnosť
Krupského potoka, ktorý preteká katastrom obce Dolné Lovčice. V rámci biotechnického riešenia úprav tohto potoka
po celej dĺžke (od železnice až po sútok: Blava, Rošlím, Krupský potok) by mala byť zohľadnená skutočnosť, že
v jeho blízkosti sa nachádzajú rodinné domy, Poľnohospodárske družstvo ( PD ), futbalové ihrisko, je vybudovaná
nová IBV a ďalej sú plánované výstavby dvoch nových IBV.
- V záujme obce je, aby nenastala situácia zaplavenia dotknutého úseku a zároveň chceme predchádzať možným
rizikám ovplyvňujúcim kvalitu života v daných lokalitách.
- Žiadame Vás o doloženie stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Piešťany k zmene územného
rozhodnutia na stavbu: „Priemyselne-logistické centrum - Zavar“ a doloženie stanoviska Okresného úradu v Trnave,
odbor ochrany vôd k zmene územného rozhodnutia

Slovenský vodohospodársky podnik
Zn: CS SVP OZPN 6531/2022 , 22962/210/2022 zo dňa 6.07.2022
Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov a správcu povodia, k predloženému projektu pre zmenu územného
rozhodnutia (Ing. Lobotka, PhD., máj 2022) uvádzame nasledovné:
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- K navrhovanej zmene projektu pre zmenu územného rozhodnutia, ktorá spočíva vo výškových a územných
parametroch skladovacích hál, nemáme výhrady.
- zmysle nášho vyjadrenia, list pod č. 3447/210/2007 zo dňa 19.09.2007 (vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie)
Vám bolo odsúhlasené do Krupského potoka vypúšťať dažďové vody zo striech objektov stavby a spevnených plôch
(komunikácii) v množstve max. Q = 500 l.s-h Nakoľko výpočtom preukázané množstvo vôd z daného areálu bolo
Qd = 7 393 l.s'"', projekt riešil zadržanie týchto vôd v území vybudovaním 10-tich retenčných nádrži, v rámci daného
areálu.
- zmysle e-mailovej komunikácie s projektantom stavby (Ing. Vaňurová) zo dňa 23.03.2022, ohľadne stanovenia
množstva vypúšťaných vôd zo striech a spevnených plôch daného areálu do Krupského potoka, na základe posúdenia
vodohospodárskych pomerov v danom území požadujeme technickými opatreniami (osadením navrhovaných 10-
tich RN) zabezpečiť odtok zo záujmového územia výstavby do Krupského potoka v množstve Q = 50 l.s \
- Na trvalý zásah do pozemku v správe SVP, š.p. (zriadenie výustného objektu) uzatvoriť zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vec. bremena na našom odbore správy majetku v Piešťanoch (kontaktná osoba:
marcela.strakosova@svp.sk), do doby vydania stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu.
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú
dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická
správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej
je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu / vecného bremena/kúpy, e-mailový
kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, so
zohľadnením nami uvedeného ako aj ostatných podmienok vyjadrenia zo dňa 19.09.2007, žiadame predložiť našej
Správe povodia dolného Váhu Šaľa na odsúhlasenie.
- Upozorňujeme, že ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a
škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách).
- Za dodržania nami uvedeného, so zmenou rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselne - Logistické centrum
Zavar“, súhlasíme.

Okresný úrad Trnava, odbor CDaPK
Zn.OU-TT-OCDPK-2021/027313-004 zo dňa 09.11.2021
- Dodržať podmienky rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia ktorým bolo povolené pripojenie
z=ony na cestu III/

TAVOS,a s.
č. 22550/2021/Moc zo dňa 17.02.2021
- V riešenej lokalite plánovanej výstavby sa najbližšie nachádza prívodné vodovodné potrubie TLT DN350, na ktoré
je danú výstavbu možné pripojiť. Poloha vodovodného potrubia a možné body pripojenia sú orientačne zakreslené
v priloženej situácii (zelená farba - prívodné vodovodné potrubie). Presnú polohu na základe objednávky vytýčia
naši pracovníci v teréne. Verejná kanalizácia v majetku a/alebo prevádzke Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
sa v riešenej lokalite nenachádza.
Projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie.

ZsDis, a.s,
Z územno-technického hľadiska rozvoja distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Vám
zasielame nasledovné stanovisko:
Zabezpečenie sumárnej výkonovej požiadavky 24 000 kW pre plánované objekty hore uvedenej stavby „PLC Zavar"
navrhujeme z jestvujúcej 22 kV distribučnej sústavy prostredníctvom VN vzdušných distribučných vedení V1130 a
V401 typu 22-3xAIFe6 120 nachádzajúcich sa v blízkosti predmetného územia, ktoré budú ďalej v rámci dotknutého
územia „PLC Zavar" pokračovať ako novonavrhované VN distribučné káblové vedenia typu 22-3xNA2XS2Y 1x240
mm2 .
Pre napájanie technickej a dopravnej infraštruktúry (B4) ako aj jednotlivých nabíjacích staníc (B7) navrhujeme
v rámci areálu vybudovať postupne distribučné transformačné stanice DTSl, DTS2, DTS3 (4x630kVA). Taktiež
pre napájanie jednotlivých Logistických hál (B2), budú v území „PLC Zavar" budované nové odberateľské
transformačné stanice TS1, TS2, TS3, TS4, TS5. Jednotlivé transformačné stanice budú postupne pripojené
zaslučkovaním na predmetné novonavrhované VN káblové distribučné vedenia V1130, V401.
Prevedenie distribučných transformačných staníc (DTS1, DTS2 a DTS3) požadujeme projektovať vo vyhotovení
samostatne stojacich voľne prístupných objektov, v ktorých budú osadené VN rozvádzače v zapojení v nasledovnom
členení:
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Pre DTS1;
1x prívodové pole pre VN kábel (V1130), z ESt Zavar 1x prívodové pole pre VN kábel (V1130) v smere DTS2 1x
prívodové pole pre VN kábel (V1130) v smere DTS3 4x vývodové polia pre distribučné transformátory 630 kVA
Pre DTS2:
1x prívodové pole pre VN kábel (V1130), zo smeru od DTS1 1x prívodové pole pre VN kábel (V1130) z ESt Zavar
1x prívodové pole pre VN kábel (V1130) v smere DTS3 4x vývodové polia pre distribučné transformátory 630 kVA
Pre DTS3:
1x prívodové pole pre VN kábel (V401), z ESt Šulekovo 1x prívodové pole pre VN kábel (V401) z ESt Zavar
1x vývodové pole prepoj na samostatnú prípojnicu 2xprívodové pole na samostatnej prípojnici 1x vývodové pole
prepoj na samostatnú prípojnicu 2x prívodové pole na samostatnej prípojnici 4x vývodové polia pre distribučné
transformátory 630 kVA. Všetky prívodové VN polia vrátane polí pozdĺžneho delenia budú vybavené motorickými
pohonmi pre diaľkové ovládanie a signalizáciu stavu spínacích prvkov.
ZSD, a.s. si ako prevádzkovateľ dotknutej distribučnej sústavy v zmysle platnej legislatívy vyhradzuje právo
stanoviť spôsob napojenia a rozsah budovaných distribučných zariadení sústavy po predložení konkrétnych žiadostí
o pripojenie pre plánované objekty stavby „PLC Zavar", v ktorých bude záväzne uvedená požadovaná hodnota
maximálnej rezervovanej kapacity spolu s časovým harmonogramom etáp nárastu spotreby. Následne na základe
žiadostí, bude spracovaný návrh zmlúv o pripojení, v ktorých budú zadefinované technické podmienky pripojenia.
Upozorňujeme na skutočnosť že severo-západnou časťou územia investičného zámeru prechádza jestvujúce VN
vzdušné vedenie V401 typu 22-3xAIFe 70/11 v majetku ZSD, a.s., ktoré je potrebné z dôvodu uvoľnenia územia
stavby riešiť ako preložku. Rozsah preložky bude riešený v samostatnej zmluve o preložke elektroenergetického
zariadenia, v zmysle ustanovenia § 45 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov,
kde: „Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky
vyvolal". Preložky VN a NN riešiť v koordinácii s ich prevádzkovateľom SEZ Západ, (Ing. Martin Hajdučko,
Ružindolská 12, 91701 Trnava).
V prípade záujmu o vyššie uvedené technické riešenie budúceho pripojenia stavby „PLC Zavar" (znázornené aj
v principiálnej jednopólovej schéme zásobovania a Situácie širších vzťahov trasovania budúcich VN káblových
distribučných vedení V1130 a V401 ktoré tvoria prílohy k stanovisku). Vás žiadame o podania Žiadosti o pripojenie
s následným zabezpečením vypracovania projektových dokumentácií. Doporučujeme, a to už v rannom štádiu
úvodného rozpracovávania zámeru projekčných prípravných prác konzultačné aj s našou stranou predrokovať
záväzné podkladové regulatívy a usmernenia riešenia elektro časti. V tejto veci prosím kontaktujte špecialistu tímu
rozvoja DS (Ing. Peter Pavlovsky), Čulenova 6, Bratislava, 816 47. Zmluvné vzťahy prosím konzultovať s Asset
manažérom správy energetických zariadení Západ (Ing. Martin Hajdučko, Ružindolská 12, 91701 Trnava).
Požadujeme vytvorenie verejne prístupných koridorov pre možnosť trasovania distribučných 22 kV rozvodov ZSD,
a.s. pre potreby napájania budúcich odberateľov. Pre potreby budovania energetických zariadení ZSD, a. s. žiadame
zabezpečiť práva k pozemkom určeným na budovanie energetických zariadení od vlastníka príslušnej nehnuteľnosti.
Umiestnenie fakturačného merania v navrhovaných odberateľských TS1, TS2, TS3, TS4 a TS5 musí byť v súlade s
platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli http://
www.zsdis.sk/documents/380/ZSD_Pravidla-pre- prevadzkovanie-a-montaz.pdf.
Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku ZSD, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich
ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné
vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN západ (Ing. Martin Hajdučko,
Ružindolská 12, 91701 Trnava), pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova
č.7, Bratislava.
Projektant zodpovedá za detailné technické riešenie v zmysle platných technických noriem (STN EN) a za použitie
prvkov v DS (distribučnej sústave) výlučne zo schváleného typového katalógu výrobkov pre Západoslovenská
distribučná, a.s. umiestneného na internetovej stránke: http://www.zsdis.sk/sk/0-spolocnosti/lnformacnv-servis/
Obstaravanie (v prípade nejasností kontaktovať Tím technológie, Ing. Genšor 02/50612524).

11. Ostatné podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby uvedené v rozhodnutí č.
OSaŽP/31341-73923/08/Jč zo dňa 14.10.2008 pod bodom č. 5 (výroku rozhodnutia) zostávajú v platnosti.

Bod č. 3 Dopravné napojenie (rozhodnutia č. OSaŽP/31341-73923/08/Jč zo dňa 14.10.2008 ) sa v ods. 1 mení a
dopĺňa takto:
Vzhľadom na Dopravné napojenie Priemyselne-logistického centra Zavar, Dopravno-kapacitné posúdenie z marca
2022, číslo: 2163-00, Arch. číslo: 0539, spracované firmou Alfa 04 a.s. je zrejmé, že obslužnosť logistického
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centra je realizovateľná a možné pripojenie na existujúcu štvorramennú jednopruhovú okružnú križovatku cesty
III/1279 Zavarská a miestnej komunikácie, kde sa pripája na Automobilovú a bude kapacitne vyhovujúce v celom
posudzovanom období, existujúce stykové napojenie vetvy MÚK Modranka na miestnu komunikáciu Automobilová
v časti k PSA bude kapacitne vyhovujúce v celom posudzovanom období, existujúce stykové napojenie vetvy
MÚK Modranka na miestnu komunikáciu Automobilová v časti k Modranke bude kapacitne vyhovujúce v celom
posudzovanom období. V budúcnosti bude logistické centrum dopravne napojené na štátnu cestu III/05131, ktorá sa
bude v smere na Trnavu pripájať križovatkou na štátnu cestu I/51 – juhovýchodný obchvat mesta Trnava. Výstavba
dopravného uzla križovatky ciest I/51 a III/05131 v zmysle platného územného plánu mesta Trnava a spracovaného
generálneho dopravného plánu mesta Trnava, bude realizovaná v súvislosti s výstavbou logistických parkov v k.ú.
Zavar.

Bod č. 4 Podmieňujúce investície (rozhodnutia č. OSaŽP/31341-73923/08/Jč zo dňa 14.10.2008 ) sa vypúšťa druhá
odrážka v znení :
(Výstavba dopravného uzla križovatky ciest 1/51 a 111/05131 vypracovaného v zmysle platného územného plánu
mesta Trnava a generálneho dopravného plánu (stavba nie je súčasťou tohto projektu, pre vydanie rozhodnutia o
umiestnení stavby musí byť spracovaná samostatná projektová dokumentácia),

12. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu a súvisiace investície - nahradenie bodu 6 rozhodnutia č.
OSaŽP/31341-73923/08/Jč zo dňa 14.10.2008 v celom rozsahu na nové znenie :
Jednotlivé haly vybudovať po etapách, a po zrealizovaní výstavby dopravného uzla – križovatky ciest I/51 a III/05131
tak ako je predpokladaný platným územným plánom mesta Trnava (ako „mimoúrovňová križovatka“), uprednostniť
toto dopravné napojenie logistického centra na mimoúrovňovú križovatku.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené

K stavebnému konaniu požadujeme spracovať projektovú dokumentáciu v súlade s platnou legislatívou,
hygienickými predpismi, vykonávacími vyhláškami, požiarno-bezpečnostnými predpismi a príslušnými STN.

Spracovanú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na tunajší úrad spolu so žiadosťou o stavebné
povolenie. Na stavebný objekt SO 301 Komunikácie a spevnené plochy je potrebné predložiť osobitnú žiadosť na
stavebné povolenie spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou vypracovanou osobou odborne spôsobilou pre
projektovanie dopravných stavieb.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona neskorších predpisov dva roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
umiestnenú týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Logistické centrum Trnava , s.r.o., IČO 35874805, Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava v zastúpení
splnomocneným zástupcom Máriou Uhlíkovou , Lesná 1267/8, 919 04 Smolenice podal dňa 01.06.2022 na tunajšom
úrade návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia Obce Zavar č. OSaŽP/31341-73923/08/Jč zo dňa 14.10.2008,
ktorým bola umiestnená stavba „Priemyselne – logistické centrum Zavar“ .

Pôvodný návrh, ktorého predmetom bol „Priemyselne – logistické centrum – Zavar“, posudzovaný v procese
posudzovania vplyvov na životné prostredie, bol ukončený rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
Trnava č. G2008/01615/ŠSMER/TŠá zo dňa 19. 06. 2008. K navrhovanej zmene územného rozhodnutia vydal
Okresný úrad Trnave záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2022/026839-002 zo dňa 15. 07. 2022, že navrhovaná
zmena neohrozí funkčnosť prvkov ekologickej stability a osobitne chránených častí prírody, ani charakter krajinnej
štruktúry so zastúpením cenných a významných prvkov v dotknutom území. Vo vzťahu k ekonomickému a
sociálnemu vývoju v území sa navrhovaná zmena radí k celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na
prostredie je prijateľná a zachováva jeho kvality v lokálnom a širšom meradle. Zmena už posúdenej navrhovanej
činnosti nebude mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je potrebné vykonať nové
zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov.
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Stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 stavebného zákona dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania oznámením č. OSaŽP/40098-90325/2022/Kch zo dňa 14.07.2022 upustil od ústneho
pojednávania.

Na základe predložených podkladov pre územné konanie stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby
„Priemyselne – logistické centrum “ v rozsahu stavebných objektov : Z301 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ, Z302 Hala VEĽKÁ
ĽAVÁ, Z303 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ, Z304 Hala VELKÁ ĽAVÁ, Z305 Hala VELKÁ ĽAVÁ, Z305.1 Vrátnica a
Z501a Požiarne nádrže a strojovňa pre stabilné hasiace zariadenia podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani
životné prostredie neohrozuje.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou je spracovaný Územný plán obce
Zavar a navrhovaná stavba je s ním v súlade.

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle § 47 stavebného
zákona a § 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatnili stanovisko: TAVOS, a.s., KR HaZ zboru, Okresný úrad Trnava,
odbor starostlivosti o ŽP - ŠSMER, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, Okresný úrad Trnava, odbor CDaPK, KPÚ
Trnava, Slovenský vodohospodársky podnik,š.p., Spp, a.s., Obec Lovčice. Ich pripomienky boli skoordinované a
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Vlastnícke právo stavebníka k pozemkom bolo zistené z výpisu z listu vlastníctva č. 1413 v k.ú. Zavar dňa 31.08.2022
pod číslom žiadosti 996342 a z kópie katastrálnej mapy dňa 31.08.2022 pod číslom žiadosti 242966, overených cez
portál CSRÚ www.oversi.gov.sk.

Obec Zavar vzhľadom na vyššie uvedené rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, položka č.59 zákona č.145/1995
Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol zaplatený vo
výške 700,- eur dňa 25.08.2022.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar, prostredníctvom Mestského
úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.
Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu,
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. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods.
9 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Odvolanie je
potrebné podať na Obec Zavar, prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava, pričom
odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Príloha:
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celková situácia v mierke 1:4000 (zákres do katastrálnej mapy – výkres časť projektu C – por.č. 0002) - neoddeliteľná
súčasť rozhodnutia.

+ (pre navrhovateľa a k spisu)
1x projektová dokumentácia pre zmenu územného rozhodnutia, bude odovzdaná osobne v listinnej podobe – po
dohode s navrhovateľom.

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doručuje sa
 Logistické centrum Trnava s.r.o., Mlynské nivy 7816/16, 82104  Bratislava-Staré Mesto
 Mária Uhlíková, Lesná 1267/8, 91904  Smolenice
 Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Zavar, Hlavná 144/16, 91926  Zavar
 Obec Zavar, Viktorínova 312/14, 91926  Zavar
 Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 81361  Bratislava
 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82101  Bratislava-Ružinov
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Ulica Limbová 6053/6, 91702  Trnava
 Okresný úrad Trnava - ŠS MER, Ulica Kollárova 543/8, 91701  Trnava
 Obec Dolné Lovčice, SNP 69, 91927  Dolné Lovčice
 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná ulica 10, 92101  Piešťany
 Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica Kollárova 543/8, 91701  Trnava
 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108  Bratislava
 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 91701  Trnava
 TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 82108  Bratislava
 Okresný úrad Trnava - odbor krízového riadenia, Ulica Kollárova 543/8, 91701  Trnava
 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 92101  Piešťany
 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Ulica Vajanského 617/22, 91701  Trnava
 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 6868/10, 91701  Trnava
 Okresný úrad Trnava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ulica Kollárova 543/8, 91701  Trnava
 eustream, a.s., Votrubova 11A, 82109  Bratislava-Ružinov
 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82101  Bratislava-Ružinov
 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 82104  Bratislava
 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81109  Bratislava-Staré Mesto
 Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová ulica 1674/1, 91701  Trnava
 Okresný úrad Trnava - pozemkový a lesný odbor, Ulica Vajanského 617/22, 91701  Trnava
 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská ulica 7475/2A, 91702  Trnava

Na vedomie:
JFcon, s.r.o., Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
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Zverejnenie rozhodnutia zn. OSaŽP/40098-97435/2022/Mi (odo dňa vydania až do nadobudnutia jeho
právoplatnosti) podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona .

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon
o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie rozhodnutia do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Zavar
2) na úradnej tabuli obce Zavar
3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Zodpovedný:
Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
Ing. Iveta Miterková – vedúca odboru stavebného a životného prostredia


