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V Trnave, dňa 12.12.2022

Vec :
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE

názov stavby: Priemyselne-Logistické centrum - Zavar 
Objekty: E305.1 VRÁTNICA

Z340 OPLOTENIE

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 vrátnice v „Priemyselne-Logistickom centre - Zavar“, v k.ú. Zavar. 
Vrátnica bude slúžiť areálu logistického centra, mimo zastavaného územia obce Zavar 
Riešené územie sa rozprestiera v extraviláne obce Zavar.
Účelom stavby oplotenia je oddelenie riešeného areálu navrhovaného priemyselne-logistického 
centra - Zavar od okolitého územia a ochrana majetku.
Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností:

Pare. č. : 224/7, 224/8
v katastrálnom území Zavar.......................o výmere................................. m2 vedený ako
(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 fuv/esŕ’a/íéj..........................................................................................................



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:........................................................345 000.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:
Vrátnica je architektonicky riešená ako jednoduchý kubus nad obdĺžnikovým pôdorysom 
s čiastočným prestrešením. Prestrešenie prekrýva len riešený objekt. Poloha a riešenie vrátnice 
zabezpečí efektívnu a pohodlnú kontrolu vstupu dopravy do areálu.
Oplotenie je navrhnuté z plotových dielcov (panelov) 2D alt. 3D podľa požiadavky. Plotové 
dielce sú poplastované vo farbe RAL 6002. Oplotenie navrhujeme do výšky 2,0 m od 
upraveného terénu.

podpis žiadateľa (stavebníka)
U právnických osôb odtlačok pečiatky, 

meno, priezvisko, funkcia a podpis 
oprávnenej osoby


