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KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Stavebník Boge Elastmetall Slovakia, a.s., IČO 36235164, Strojárenská 5, Trnava 
v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Alena Keblovská, A. Sládkoviča 42, 917 01 
Trnava podal dňa 08.04.2019 na Mesto Trnava návrh na kolaudáciu stavby: „Výrobný 
areál BOGE Elastmetall - 2. etapa“, na ktorú vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie pod 
č, OSaŽP/34261-76316/2018/Šm dňa 20.08.2018.

Mesto Trnava na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokovalo a posúdilo návrh podľa § 80 až 
§ 81b/ stavebného zákona, podľa § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe 
výsledkov kolaudačného konania podľa § 82 ods.1 stavebného zákona a podľa § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie stavby

„Výrobný areál BOGE Elastmetall - 2. etapa“

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:
SO 01.1 Výrobno-skladová hala s administratívou -1. etapa - stavebné úpravy
SO 01.2 Výrobno-skladová hala s administratívou - 2. etapa
SO 05.2 Vnútroareálový rozvod STL plynu
SO 10.2 Sadové a terénne úpravy
SO 11.2 Oplotenie a drobná architektúra
SO 12.2 Hrubé terénne úpravy
SO 13.2 Betónový základ pod silá na granulát a nosná konštrukcia premostenia 

rozvodov granulátu
SO 14.2 Betónový základ pod chladič
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PS 01.2 Trafostanica TS4, TS5, TS6 - 2.etapa 
PS 02.2 Výrobné technologické zaradenia v rozsahu:

PJ 02.2.3 Montážne pracoviská - strojové zariadenie CNC obrábacie centrum 
typ H 360
PJ 02.2.6 Zariadenia dopravy, manipulácie a skladovania - 2 ks mostových 
žeriavov ABUS nosnosť 81 a 161

PS 03.2 Kompresorovna a rozvod stlačeného vzduchu 
PS 04.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu pre technológiu

miesto stavby: 
na pozemku pare.č:

katastrálne územie: 
obec:
pre stavebníka: 

projektant:

Strojárenská ulica, Trnava 
8454/49, 8454/50 - objekt
8454/4, 8454/40, 8454/54 - prípojky IS, sadové úpravy 
(na základe geom. plánu č. 30/2019 zo dňa 23.05.2019 overeného 
Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 29.05.2019 
pod č. G1-561/2019)
Trnava, č.864790 
Trnava
Boge Elastmetall Slovakia, s.r.o., IČO 36235164,
Strojárenská 5, Trnava
IPE-Consults.r.o, Ing.arch. Milan Škorupa, Roľnícka 116,
831 07 Bratislava

Stavba :
V rámci stavebných prác bol zrealizovaný objekt viacúčelovej haly s administratívnou 

dvojpodlažnou budovou, ktorý nadväzuje dispozičné i tvarovo na jestvujúci objekt výrobno- 
skladovej haly s administratívou zrealizovanej v rámci 1.etapy. Pozostáva z dvoch hlavných, 
funkčno-prevádzkových častí - priestoru výrobno-skladovej haly a dvojpodlažnej 
administratívnej časti výrobno-skladovej haly s administratívou. Predmetná stavba je situovaná 
v priemyselnej časti mesta Trnava nachádzajúcej sa na juhozápadnom okraji mesta.
Lokalita je prístupná jestvujúcou vnútroareálovou účelovou komunikáciou. Mimo areálu 
pokračuje miestnou komunikáciou ul. Strojárenská.
Objekt výrobno-skladovej haly zrealizovaný v rámci 2.etapy tvorí jednopodlažná budova riešená 
ako veľkorozponový skelet pozostávajúci zo železobetónových stĺpov a sústavou 
prefabrikovaných predpätých nosníkov a prefabrikovaných väzníc. Administratívna časť je 
dvojpodlažná budova riešená ako skelet pozostávajúci zo železobetónových stĺpov. Strešná 
konštrukcia je tvorená z prefabrikovaných väzníc, konštrukcia stropu je tvorená spirolovými 
panelmi. Hlavný vstup do objektu je situovaný na juho-východnej fasáde. Na východnej fasáde 
je navrhnutý prístrešok z oceľovej konštrukcie. Strecha prístrešku je navrhnutá pomocou OK 
väzníkov, ktoré sú uložené na OK a prefa stĺpy.
Predmetom riešenia projektu sú aj stavebné úpravy v jestvujúcej administratívnej budove, ktoré 
spočívali v rozšírení priestoru jedálne - kantíny, v zmene dispozície miestností: denná miestnosť 
(pôvodne zasadacia miestnosť), zasadacia miestnosť (pôvodne kancelária), miestnosť údržby 
(pôvodne laboratórium) a doplnení novej umyvárne a WC pre ženy (pôvodne kancelária 
logistiky) na 1.nadzemnom podlaží. Na 2.nadzemnom podlaží bola rozšírená jestvujúca kotolňa, 
upravená jestvujúca kancelária, doplnená chodba (prepojenie s administratívou 2. etapy).
V rámci stavby bol zrealizovaný betónový základ pod silá na granulát, nosná konštrukcia 
premostenia rozvodov granulátu a betónový základ pod chladič. Trafostanica TS4, TS5, TS6 
riešila v druhej etape rozšírenie trafostanice pre výrobnú halu 2. etapy areálu BOGE - 
Elastmetall. V rámci stavby bolo zrealizované oplotenie, vonkajšie osvetlenie a sadové úpravy.

Výrobná hala pozostáva z priestorov:
1. NP:

- výrobná hala, vzdušný uzáver, vzdušný uzáver, technická miestnosť-kompresory, archív, 
technická miestnosť

2. NP:
- oceľové schodisko, strojovňa chladenia
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Administratíva pozostáva z miestností:
1.NP;

- zádverie, hala so schodiskom, recepcia, výťah, chodba, denná miestnosť, WC muži 
predsieň, WC muži, WC ženy predsieň, WC ženy, upratovačka, WC pre imobilných, 
serverovňa, kancelária IT, laboratóriá 4x, kancelária, miestnosť údržby, miestnosť 
údržby, kancelária, miestnosť pre šoférov, WC predsieň, WC, kancelária, zasadacia 
miestnosť, strojovňa SHZ C02, upratovačka, šatňa ženy, chodba, miestnosť NN, trafo, 
trafo, trafo,

2.NP:
schodisko, hala + galéria, výťah, chodba, zasadacia miestnosť, servis 1, zasadacia 
miestnosť, denná miestnosť, čajová kuchynka, upratovačka, WC muži predsieň, WC 
muži, WC ženy predsieň, WC ženy, chodba, zasadacia miestnosť, servis 2, servis 3, 
servis 4, servis 5, kancelária, školiaca miestnosť, IT rozvádzač,

Plošné a objemové bilancie stavby:

Výrobný areál BOGE Elastmetall - 2. etapa
SO 01.2 Výrobno-skladová hala s administratívou - 2. etapa 7 176,56 m^
SO 01.2 Výrobno-skladová hala s administratívou - 2. etapa - prístrešok 785,57 m^
SO 13.2 Bet. základ pod silá na granulát a konštr. premost. rozvodov granulátu 50,76 m^
SO 14.2 Bet. základ pod chladič - spevnená plocha 76,27 m^

SO 01.2 Výrobno-skladová hala s administratívou - 2. etapa
Zastavaná plocha;
Celková úžitková plocha: 
z toho
Úžitková plocha 2-podlažnej administratívnej časti 
Úžitková plocha výrobnej a skladovej časti 
Obostavaný priestor;

7 955,00 m2 
7 999,09 m"

1 924,79 m2 
6 074,30 m2 
89 155,00 m®

Stavba je napojená na inžinierske siete: voda, kanalizácia, elektro, plyn

Účel užívania stavby: výrobno-skladová hala s administratívou

Podľa energetického certifikátu stavieb č. 139019/2019/31/009112008/EC zo dňa 10.04.2019 je 
stavba „Výrobný areál BOGE Elastmetall - 2. etapa“ zatriedená podľa celkovej potreby 
energie do energetickej triedy „B“ a podľa primárnej energie do energetickej triedy „A1“.

Bezbariérovosť; objekt je zrealizovaný v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. MŽP SR, 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 (bezbariérový vstup do objektu, bezbariérové WC)

Na stavebné objekty SO 03.2 Rozvod vody, SO 04.2,Rozvod kanalizácie bolo Okresným 
úradom Trnava - ŠVS vydané rozhodnutie na trvalé užívanie vodnej stavby pod č. OU-TT- 
OSZP3-2019/015820/ŠVS/BB zo dňa 24.04.2019 a na stavebný objekt SO 09.2 Vnútroareálové 
cesty a spevnené plochy bolo vydané samostatné kolaudačné rozhodnutie Mestom Trnava ako 
špeciálnym stavebným úradom dňa 04.06.2019 pod č. OSaŽP/34626-29815/2019/Šm.
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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

- po osadení a odskúšaní prevádzkových súborov (technológie) PS 02.2 Výrobné 
technologické zariadenia (okrem PJ 02.2.3 Montážne pracoviská - strojové zariadenie CNC 
obrábacie centrum typ H 360, PJ 02.2.6 Zariadenia dopravy, manipulácie a skladovania
- 2 ks mostových žeriavov ABUS nosnosť 8 t a 16 t), PS 05.2 Zariadenia chladenia strojov 
a rozvody chladiacej vody, PS 08.2 Silá na granulát, PS 09.2 Technológia výťahu, ktoré nie 
sú predmetom kolaudačného rozhodnutia, požiada stavebník o ich kolaudáciu

- pred začatím činnosti je žiadateľ povinný predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na 
uvedenie priestorov do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku v zmysle § 52 ods.
1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

- rešpektovať podmienky uvedené v súhlase Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o 
životné prostredie, ŠSOO č. OU-TT-OSZP3-2019/016939/ŠSOO/Te zo dňa 17.05.2019 na 
uvedenie stredného stacionárneho zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky po vykonaných 
zmenách

- objekt musí počas celej doby užívania spĺňať v celom rozsahu požiadavky vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z. MŽP SR, 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

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli zistené nasledovné nedostatky:
- Inšpektorát práce Trnava zistil v kolaudačnom konaní nedostatky, ktoré sú uvedené 

v záväznom stanovisku č. ITA-33-36-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 25.04.2019, avšak 
bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby.
Z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre 
predmetnú stavbu a uvedené nedostatky žiada odstrániť v termíne do 15.06.2019 
a zároveň oznámiť jeho odstránenie na príslušný inšpektorát práce.

- Predmetom kolaudačného konania neboli prevádzkové súbory PS 02.2 Výrobné 
technologické zariadenia (okrem PJ 02.2.3 Montážne pracoviská - strojové zariadenie CNC 
obrábacie centrum typ H 360, PJ 02.2.6 Zariadenia dopravy, manipulácie a skladovania
- 2 ks mostových žeriavov ABUS nosnosť 8 t a 16 t), PS 05.2 Zariadenia chladenia strojov 
a rozvody chladiacej vody, PS 08.2 Silá na granulát, PS 09.2 Technológia výťahu, ktoré ku 
dňu kolaudácie neboli osadené. Po ich inštalácii a odskúšaní podliehajú samostatnej 
kolaudácii, o ktorú následne požiada stavebník.

Pri miestnom zisťovaní počas kolaudačného konania boli prerokované drobné dispozičné
zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ktoré boli zakreslené
v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli vznesené

Odôvodnenie

Stavebník Boge Elastmetall Slovakia, a.s., IČO 36235164, Strojárenská 5, Trnava 
v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Alena Keblovská, A. Sládkoviča 42, 917 01 
Trnava podal dňa 08.04.2019 na Mesto Trnava návrh na kolaudáciu stavby: „Výrobný 
areál BOGE Elastmetall - 2. etapa“, na ktorú vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie pod 
č. OSaŽP/34261-76316/2018/Šm dňa 20.08.2018.



OSaZP/34625-30577/2019/Šm Strana 5

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. 
§ 76-81 stavebného zákona. Prejednaním žiadosti na základe oznámenia č. OSaZP/34625- 
25020/2019/Šm zo dňa 11.04.2019 oznámil začatie konania dotknutým orgánom a nariadil 
miestne zisťovanie, ktoré sa konalo dňa 25.04.2019.

V kolaudačnom konaní boli prerokované drobné dispozičné zmeny oproti overenej 
projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ktoré boli spracované v projektovej 
dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.

Ku stavbe sa vyjadrili; OR Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Inšpektorát práce 
Trnava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Okresný úrad Trnava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie. Ich stanoviská sú kladné.

Zistené drobné nedostatky nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému 
užívaniu stavby na určený účel, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Námietky
rozhodnúť.

účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich

Správny poplatok, vyrúbený podľa položky 62a zákona č.145/1995 Z. z. NR SR 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 04.06.2019 
vo výške 530,- eur.

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 - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, 
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 Mesto Trnava, 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.).

Stavebník je oprávnený požiadať tunajší stavebný úrad, po uplynutí 15-dňovej lehoty od 
doručenia rozhodnutia, o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Doručí sa
- účastníci konania:
1. Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Strojárenská 5, 917 02 Trnava
2. Splnomocnenec; Ing. Alena Keblovská, A. Sládkoviča 42, 917 01 Trnava
Na vedomie
3.
4.

Inšpektorát práce. Ulica Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor. Ulica Vajanského Z Trnava. .(po nadobudnutí právoplatnosti) oľbľrtľgľnliaľnfa v^rornej *právy

Dokumsnt vyvesený 
Dňa hod.......................
Podpis: ...................................
DokumeiM^žvéAený
Dňa...............I....... hod.......................

<M>Mf V ;̂ I ;;!. IM............................................

Zverejnenie rozhodnutia č. OSaŽP/34625-30577/2019/Šm zo dňa 04.06.2019 - odo dňa 
jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Mesto Trnava - úradná tabuľa ;

10, JÖN 2019
Vyvesené dňa :........................ Zvesené dňa

Internetová stránka www.trnava.sk;

Zverejnené dňa : Ukončenie zverejnenia dňa

Zodpovedný: Mestský úrad Trnava - odbor stavebný a životného prostredia, 
' Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

http://www.trnava.sk

