
Mesto Trnava 
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Doporučene 
Právoplatnosť 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
OSaŽP/33762- Ing. Krchňavá 07.09.2017 
73768/2017/Kch 0905 377 623 

K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E 

( V E R E J N Á V Y H L Á Š K A ) 

Stavebník ZITOS s.r.o., IČO 34133330, Ulica Matuškova 3, 917 01 Trnava, zastúpený 
splnomocneným zástupcom P.I.S.R. s.r.o., 919 08 Boleráz č. 117, podal dňa 14.07.2017, na 
Mesto Trnava návrh na kolaudáciu stavby: „ Bytový dom Orgovánová " v rozsahu 
stavebného objektu: „ SO 02 Komunikácie a spevnené plochy ", pre ktorú vydalo Mesto 
Trnava stavebné povolenie verejnou vyhláškou dňa 15.05.2017 pod č. OSaŽP/652-
31755/2017/Kch. 

Mesto Trnava ako správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval a posúdil 
návrh podľa § 80 až § 81b) stavebného zákona a podľa § 17 a § 18 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.") a na základe výsledkov 
kolaudačného konania v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 46 a nasi, zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y 

Bytový dom Orgovánová 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 

Ulica Orgovánová 
7862/6, 7862/31, 7862/54, 7862/60, 7892/61, 7892/62 - komunikácie, 
spevnené plochy - parkoviská a chodníky 

/GP č. 82/2017 overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym 

Telefón Fax IČO E-mail Internet 
0905 377 623 033/32 36 280 00 313 114 jarmila.krchnava@trnava.sk www.trnava.sk 

stavebný objekt: 

miesto stavby: 
na pozemku pare.č: 
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odborom dňa 16.08.2017 pod č. 1198/2017/ 
katastrálne územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka. ZITOS s.r.o., IČO 34133330, 

so sídlom Ulica Matuškova 3, 917 01 Trnava 

Stavba : 
Novovybudovaný bytový dom je dopravne napojený novým vjazdom na miestnu komunikáciu 
na Orgovánovej ulici. Parkovanie pre obyvateľov a návštevníkov bytového domu je 
zabezpečené na dvoch novovybudovaných samostatných parkoviskách, ktoré sú situované 
pred objektom bytového domu a za objektom s dopravným prístupom z existujúcej účelovej 
komunikácie susedného bytového domu. Celkový počet parkovacích miest pre bytový dom je 
14, z toho 3 parkovacie mieste sú jestvujúce a sú situované na parkovisku vo dvore susedného 
bytového domu. 
Vjazd z Orgovánovej ulice plynule pokračuje ako vnútorná komunikácia parkoviska 
vybudovaného pred bytovým bodom. Z komunikácie je obojstranný prístup k 6-tim kolmým 
parkovacím miestam, z toho jedno parkovacie miesto je vyhradené pre imobilných. Po obvode 
bytového domu je vybudovaný chodník, z ktorého je zabezpečený prístup k spevnenej ploche 
pre smetné nádoby a pozdĺž objektu aj prístup k hlavnému vstupu do bytového domu. 
Parkovisko za bytovým domom je dopravne prístupné novou vnútornou komunikáciou 
parkoviska napojenou na účelovú komunikáciu existujúceho parkoviska susedného bytového 
domu. Z komunikácie sú po pravej strane vytvorené 3 pozdĺžne parkovacie miesta a za 
bytovým domom z ľavej stany sú vytvorené 2 kolmé parkovacie miesta. 
Komunikácie, spevnené plochy a chodník sú zhotovené zo zámkovej dlažby. Odstavné plochy 
parkovísk sú vyhotovené z vegetačnej dlažby, ktorá umožní vsakovanie dažďovej vody do 
podložia. Povrchové vody z komunikácií a spevnených plôch sú priečnym a pozdĺžnym sklonom 
zvedené do priestorov s priepustnou povrchovou úpravou z vegetačnej dlažby. Organizácia 
dopravy je zabezpečená osadením trvalého dopravného značenia. Vjazdy sú na hranici 
pozemku v novovybudovanom oplotení zabezpečené posuvnými bránami. 

Bezbariérovosť: 
- jedno parkovacie miesta vyhradené pre vozidlá prepravujúce osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie s bezbariérovým prístupom z chodníka 

Účel užívania stavby: neverejné prístupové komunikácie k parkoviskám, spevnené plochy, 
parkoviská a chodníky 

Pre užívanie stavby tunajší stavebný úrad stanovuje podľa § 82 ods. 2,3 
stavebného zákona tieto podmienky : 
- stavebník zabezpečí pravidelnú údržbu stavby a jej okolia, pri užívaní stavieb bude trvalo 

zabezpečovať záujmy ochrany životného prostredia, hygieny, zdravia, požiarnej bezpečnosti 
a bezpečnosti osôb 

- vlastník/užívateľ stavby je za stavbu zodpovedný v celom rozsahu, t.j. zabezpečí jej 
pravidelné čistenie a údržbu 

- v prípade havarijného úniku PHM užívateľ vykoná bezodkladne opatrenia na 
zabránenie úniku týchto látok do okolia 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by 
bránili riadnemu užívaniu stavby. 

Pri miestnom zisťovaní počas kolaudačného konania boli prerokované drobné zmeny 
oproti overenej projektovej dokumentácii v stavebnom konaní: 

priestor pre smetné nádoby je inak situovaný 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené 
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O d ô v o d n e n i e 

Stavebník ZITOS s.r.o., IČO 34133330, Ulica Matuškova 3, 917 01 Trnava, zastúpený 
splnomocneným zástupcom P.I.S.R. s.r.o., 919 08 Boleráz č. 117, podal dňa 14.07.2017, na 
Mesto Trnava návrh na kolaudáciu stavby: „ Bytový dom Orgovánová " v rozsahu 
stavebného objektu: „ SO 02 Komunikácie a spevnené plochy ", na pozemkoch parc.č. 
7862/6, 7862/31, 7862/54, 7862/60, 7892/61, 7892/62 - komunikácie, spevnené plochy -
parkoviská a chodníky /GP č. 82/2017 overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym 
odborom dňa 16.08.2017 pod č. 1198/2017/ na Ulici Orgovánová v Trnave, v katastrálnom 
území Trnava, č.864790. 

Špeciálny stavebný úrad oznámením o začatí kolaudačného konania verejnou 
vyhláškou zn. OSaŽP/33762-70416/2017/Kch zo dňa 09.08.2017 stanovil termín ústneho 
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na deň 04.09.2017. Na pojednávaní stavebník 
predložil požadované doklady v súlade s § 18 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Ku stavbe sa vyjadrili: OR HaZZ Trnava, OR PZ Trnava - ODI, ich stanoviská sú súhlasné. 

V kolaudačnom konaní bolí prerokované drobné zmeny proti overenej projektovej 
dokumentácii v stavebnom konaní, pričom sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa 
dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky určené v 
stavebnom povolení. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné 
prostredie. 

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť. 

Mesto Trnava, vzhľadom na vyššie uvedené rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho zákona. 

Toto rozhodnutie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. 

Vyvesenie rozhodnutia oznámi mesto Trnava spôsobom v mieste obvyklým 
a na svojej internetovej stránke www.trnava.sk. 

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, 
položka č.62a zákona č. 145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 30,- € bol zaplatený dňa 06.09.2017. 

P o u č e n i e 

Podľa § 53 a nasi, 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 - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, 
prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava. 

http://www.trnava.sk
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskumateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

JUDr. PetérBročka LĽ.M. 
primátor mesta 

Stavebník je oprávnený požiadať Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor stavebný a 
životného prostredia, po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia, o potvrdenie 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Doručí sa 
- účastníci konania: 
1. ZITOS s.r.o. Ulica Matuškova 3, 917 01 Trnava 
2 P.I.S.R. s.r.o., Štefan Porubčan, 919 08 Boleráz 
3. vlastníci susedného bytového domu s.č. 5910 - verejnou vyhláškou 

Na vedomie 
4 Okresný úrad Trnava - katastrálny odbor, Ulica Vajanského 2, Trnava 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

Zodpovédnyľwestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 


