
MESTO / OBEC*ZAVAR
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, spoločný obecný úrad 
Odbor stavebný a životného prostredia 
Ulica Trhová č.3 
917 71 Trnava

V Trnave, dňa 12.12.2022 
'̂/ 3 IJá]Z5

Vec :
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE

názov stavby: Priemyselne-Logistické centrum - Zavar
Z501a STROJOVŇA A NÁDRŽE POŽIARNEJ VODY PRE STABILNÉ HASIACE ZARIADENIE

v obci Zavar
podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení noviel a § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona

Žiadateľ (stavebník):
Meno a priezvisko (názov); Logistické centrum Trnava s.r.o.
Adresa (sídlo) žiadateľa, vrátane PSČ; Mlynské Nivy 16 
Dátum narodenia (IČO) 35 874 805 číslo telefónu ; 0904/654232

Druh, účel a miesto stavby:
Účelom stavby je výstavba požiarnych nádrží a strojovne pre stabilné hasiace zariadenia (SHZ) v 
v „Priemyselne-Logistickom centre - Zavar pri obci Zavar, v k.ú. Zavar, okres Trnava. Objekt 
bude slúžiť logistickému centru, mimo zastavaného územia obce Zavar

Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností:

.................o výmere................................. m2 vedený ako
Pare. č. ; 224/7, 224/8
v katastrálnom území Zavar..................
(uvedie sa kultúra pozemku) ostatná plocha........................
spôsob doterajšieho využitia pole
Ak ide o prístavbu - nadstavbu uviesť súpisné číslo objektu

Parcelné čísla ostatných pozemkov, ktoré sa použijú ako stavenisko;.

Predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe uviesť dobu jej užívania), 
mesiac - rok ; 2028

Vlastnícke právo (alebo iné právo) k stavebnému pozemku :
K pozemku, na ktorom má byť stavba uskutočnená má stavebník ;
- vlastnícke právo

iné právo/uv/es/'a/iej..........................................................................................................

Vnehodiace sa prečiarknite



územné rozhodnutie vydal: OSaŽP/31341-73923/08/Jč. Zmena ÚR zo dňa 31.8.2022 
pod č. OSaŽP/40098-97435/2022/Mi

Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi-mená,
priezviská a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností:
(pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych, s veľkým počtom účastníkov 
stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú)

Údaje o dokumentácii:
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (uviesť meno, adresu projektanta i číslo 
oprávnenia): JFcon, s. r. o., Družstevná 942/6, 03101 Liptovký Mikuláš

Spôsob uskutočnenia stavby :
- svojpomocne: odborný dozor bude vykonávať:.....................................................................

(meno a adresa)

- dodávateľsky: zhotovitel’ bude vybraný Tendrom

Odhad stavebných nákladov:........................................................350 000.eur

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení, budúcej 
prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach:
Strojovňa je riešená ako jednoduchý kubus nad štvorcovým pôdorysom s plochou strechou. 
Požiarne nádrže majú kruhový pôdorys s priemerom 12,045 m. Dispozično-technické riešenie 
vychádza z požiadavky príslušných noriem na vybavenie objektu s dočasným pobytom osôb. 
Požiarna nádrž a strojovňa SHZ je situovaná v severovýchodnej časti riešeného územia a 
prístup k nej je zabezpečený z novovybudovaných komunikácii v areáli. Strojovňa bude 
napojená na areálový vodovod, areálový požiarny vodovod a dažďovú kanalizáciu.

'MífVi.................
podpis žiadateľa (stavebníka)

U právnických osôb odtlačok pečiatky, 
meno, priezvisko, funkcia a podpis 

oprávnenej osoby


