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slaboprúdu", na pozemkoch v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Oznámeníe o začatí územného konanía o využívaní územia a umiestnenie líníovej stavby -
verejnou vyhláškou 

Navrhovateľ: fa ENPI, spol. s r.o., Estónska liA, Bratislava v zastúpení stavebníka 
Volkswagen Slovakia, a.s., ul. J. Jonáša l, Bratislava, podal dňa 18.08.2015 na stavebný 
úrad návrh na vydaníe územného rozhodnutia o využívaní územia a umiestnenía líníovej 
stavby s názvom "Rozšírenie areálu VW Slovakia a.s., - terénne úpravy, oplotenie 
a preložka slaboprúdu", na pozemkoch v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konaníe- verejnou vyhláškou. 

Stavebné objelctv: 
SO Ol Terénne úpravy- HTÚ 
SO 16 Oplotenie 
SO 17 Preložka telekomuníkačného kábla 

Popis stavbv: 
Volkswagen Slovakia, a. s., v súčasnosti plne využíva kapacity celého areálu svojho závodu 
v Devínskej Novej Vsi. Pre ďalší rozvoj a zvýšeníe kapacít výroby vozidiel SUV segmentu C 
koncernovej značky plánuje vybudovať novú montážnu halu s technologickou výbavou pre 
výrobu, montáž, kontrolu a testovaníe motorových vozidiel v priestore západne od svojho 
areálu a južne od železníčnej vlečky v priamom kontakte s územím areálu Volkswagen 
Slovakia, a. s. V zmysle platoého ÚPN je v tomto území navrhované územie výroby. 
V súčasl)osťi tvorí územie obhospodarovaná pol'nohospodárska pôda a trávnatý pás pozdÍž 
severozápadnej časti oploteného areálu VW Slovakia. 

SO Ol Terénne úpravy- HTÚ 
Pre urýchleníe zavedenia novej výroby plánuje rozsrreníe územia areálu svojho závodu 
a prevedenie hrubých terénnych úprav v predstihu pred samotoým budovaním objektu novej 
montáže. Tieto práce vykoná na parcelách, ktoré sú v stopercentnom vlastníctve Volkswagen 
Slovakia, a. s. Celková plocha rozširovaného územia je 96 242m2

. 

Na rozširovanom území sa nachádza sieť VVN !lO kV a VN 22 kV vedená na stožiaroch, 
ktoré sú umiestoené na betónových základoch. Tieto budú zachované a v priebehu prác na 
HTÚ okolo stožiarov v rozsahu ich ochranného pásma bude zabezpečená zvýšená pozornosť 
pri prácach, aby nedošlo k ich ohrozeníu. 
Ďalej sa v území pri jeho východnom a severnom okraji nachádza jestvujúce LT potrubie 
prípojky úžitkovej vody DN 600 so šachtou. Potrubie je v dostatočnej hÍbke a pre potreby 
HTÚ ho nie je nutné odstrániť a prekladať. Šachta sa tiež zachová a terén okolo nej sa upraví. 














