
Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Doporučene
Právoplatnosť

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OSaŽP/35049- 
101239/2019/Bj

Vybavuje/linka
Ing. Bajužíková 
033/32 36 255

T rnava
02. 10. 2019

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

stavebník IKEA Industry Slovakia s.r.o., odštepný závod Trnava, IČO: 31354572, 
Ulica Nitrianska 4, 917 01 Trnava v zastúpení splnomocneným zástupcom Viliam Lanák - 
INVEST, 100:14101858, Špačinská cesta 62, 917 01 Trnava podal dňa 09. 05. 2019 na 
Mesto Trnava návrh na kolaudáciu stavby: „Tvarová modifikácia nábytku, IKEA Industry 
Slovakia, o.z. Trnava“, na ktorú vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie pod č. 
OSaŽP/34093-79466/2018/Jč dňa 07. 09. 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 

„Tvarová modifikácia nábytku, IKEA Industry Slovakia, o.z. Trnava“

v rozsahu stavebných objektov:
SO 015-17 Tvarová modifikácia nábytku 
SO 001/1-17 Trafostanica 
SO 309-17 Vonkajšie rozvody VN - rozšírenie 
SO 333-17 Vonkajšie rozvody NN - rozšírenie 
SO 453/111-17 Pitný vodovod - prípojka 
SO 453/IV-17 Úžitkový vodovod 
SO 454/1-17 Dažďová kanalizácia - rozšírenie 
SO 454/11-17 Splašková kanalizácia - rozšírenie 
SO 454/111-17 Retenčná nádrž + ATS
SO 460-17 Oplotenie - presun
SO 461-17 Sadové úpravy
a doplňovaných prevádzkových súborov:
PS 02-17 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
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miesto stavby: 
na pozemku parc.č;

kat. územie: 
obec:
pre stavebníka: 

v zastúpení: 

projektant:

Ulica Nitrianska
10099/54 - objekt, 10099/55 - trafostanica (na základe geom. plánu 
č. 5/2019 zo dňa 19. 03. 2019 overeného Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom dňa 02. 05. 2019 pod č. G1 427/2019)
10084/1, 10084/19, 10084/20, 10084/41, 10084/42, 10084/52,
10084/53, 10084/58, 10090/1, 10090/2, 10090/4, 10099/30, 10099/31, 
10099/40, 10099/52 - prípojky inžinierskych sietí, sadové úpravy 
(pôvodné parcely reg. „C“)
Trnava, č.864790 
Trnava
IKEA Industry Slovakia s.r.o., odštepný závod Trnava, IČO: 
31354572, Ulica Nitrianska 4, 917 01 Trnava 
Viliam Lanák - INVEST, 100:14101858, Špačinská cesta 62, 917 01 
T rnava
enerma s.r.o., Ing. Peter Mančík, Pribinova 33, 010 01 Žilina

Stavba :
V rámci stavby bola vybudovaná nová prístavba k hale SO 005/1 - Hala CNC strojov, 
v súvislosti so zmenou tvarovania kancelárskeho nábytku a potreby osadenia nového 
technologického zariadenia v závode spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o., na ulici 
Nitrianska v Trnave. Nová hala má číslo stavebného objektu SO 015-17.
Objekt bude využívať existujúce vnútro areálové komunikácie, ktoré boli čiastočne rozšírené, 
kanalizáciu na odvod splaškovej vody z nových sociálnych zariadení vrátane prepojenia pitného 
vodovodu z jestvujúceho administratívneho objektu. Nové dažďové vody zo strechy haly sú 
zvedené do akumulačnej nádrže, z ktorej budú používané ako úžitková voda na zavlažovanie. 
Prístavba haly je výškovo, priestorovo, voľbou farebných odtieňov ako aj skladbou materiálov 
na opláštenie prispôsobená susediacim výrobným halám.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO 015-17 
SO 001/1-17 
SO 309-17 
SO 333-17 
SO 453/111-17 
SO 453/1V-17 
SO 454/1-17 
SO 454/11-17 
SO 454/111-17 
SO 460-17 
SO 461-17 
PS 02-17

Tvarová modifikácia nábytku 
Trafostanica
Vonkajšie rozvody VN - rozšírenie 
Vonkajšie rozvody NN - rozšírenie 
Pitný vodovod - prípojka 
Úžitkový vodovod 
Dažďová kanalizácia - rozšírenie 
Splašková kanalizácia - rozšírenie 
Retenčná nádrž + ATS 
Oplotenie - presun 
Sadové úpravy
Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Stavebný objekt SO 015-17 je riešený ako jednopodlažný jednoloďový halový objekt pripojený 
jedným predĺženým traktom k stávajúcej hale. Pôvodná stena od haly SO 005/1 nebola 
demontovaná, v stene je vytvorený komunikačný otvor. Nosný skelet je oceľový v module 6 m. 
Časť modulov má aj medzipodlažie s podchodnou výškou 4,5 m, na ktorom sú umiestnené 
vzduchotechnické jednotky. Strecha je nízka sedlová s atikou, pričom polovica strechy je 
vyspádovaná na súčasnú halu SO 005/1 a druhá polovica do nového odvodnenia cez systém 
Pluvia. Základovú konštrukciu tvoria železobetónové monolitické pätky podporované pilótami. 
Pätky sú navzájom prepojené základovými nosníkmi. Podlahu tvorí betónová doska 
s rozptýlenou oceľovou výstužou. Po obvode haly je vytvorený murovaný sokel, na ktorý 
nadväzuje opláštenie vytvorené zo sendvičových panelov s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. 
Strešná konštrukcia je tvorená priehradovými väzníkmi, na ktorých sú uložené väznice, ktoré 
nesú trapézový plech. V strešnej konštrukcii sú osadené presvetľovacie oblúkové svetlíky.
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ktorých časť je otvárateľná. V hale je umiestnený vstavok - kancelária skladníkov a sociálne 
zariadenie WC pre mužov aj ženy.

Dispozičné členenie objektu :
1.NP: výrobná hala, kancelária - skladníci, rozvodňa NN, WC, nabíjanie AKU-GEL (VZV),

plošina pre VZT

zastavaná plocha objektu; 
úžitková plocha objektu;

zastavaná plocha trafostaniece;

3 538,00 m2 
3 511,42 m2

17,00 m2

Súčasťou objektu sú rozvody; vody, požiarnej vody, kanalizácie, vzduchotechniky, vykurovania, 
silnoprúdové rozvody, bleskozvod a uzemnenie, SHZ. V objekte je nainštalovaný systém EPS 
tvorený lineárnymi hlásičmi.

SO 001/1-17 Trafostanica
Betonová transformačná stanica je zostavená z troch základných častí: káblový priestor /vaňa/, 
stavebné teleso /skelet/, strecha.
Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorová. 
Do každej časti je riešený vstup z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere.
Stavebné teleso, rovnako ako aj strecha, sú monoliticky odliate zo železobetonu, spodná časť 
trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a 
NN káble. V rámci objektu trafostanice boli vybudované elektrické rozvody (osvetlenie, servisná 
nástenná zásuvka) a systém EPS tvorený nasávacím systémom.

zastavaná plocha trafostaniece: 17,00 m2

SO 309-17 Vonkajšie rozvody VN - rozšírenie
Zdrojom elektrickej energie pre novú halu je voľne stojaca kiosková trafostanica 22/0.40kV, 
situovaná ako samostatný objekt v blízkosti výrobnej haly. Trafostanica je na elektrickú energiu 
pripojená z areálovej VN 22 kV linky firmy.

SO 333-17 Vonkajšie rozvody NN - rozšírenie
Areálové N N rozvody
Vo výrobnom bloku je osadený hlavný rozvádzač objektu RMSIS/I, z ktorého sú pripojené 
jednotlivé podružné rozvádzače. Prívod z novovybudovanej trafostanice TS je riešený 
paralelnými káblami CYKY-J 4x240, v chráničkách FXKVR110. Celá trasa káblového 
rozvodu NN je označená výstražnou fóliou.
Vonkajšie osvetlenie
V rámci vonkajšieho osvetlenia je riešené osvetlenie obslužných plôch. Osvetlenie je LED 
svietidlami, vyloženými na výložníkoch na hale vo výške 8 m nad terénom. Svietidlá sú 
nasmerované na plochu a minimalizujú vplyv rušivého osvetlenia na okolitú zástavbu.

SO 453/111-17 Pitný vodovod - prípojka
Do navrhovaného objektu je pitná voda privedená vodovodnou prípojkou napojenou z 
vedľajšieho objektu v suteréne. Vodovodná prípojka k objektu je vybudovaná z potrubia 
HDPE 32 mm (DN 25). Priamo na potrubí je upevnený vyhľadávací kábel CYKY 2x4 mm2.

SO 454/11-17 Splašková kanalizácia - rozšírenie
Splaškové vody z riešeného objektu sú odvádzané splaškovou kanalizačnou prípojkou, 
kanalizačným potrubím z hladkých rúr PVC DN 160 do existujúcej areálovej kanalizačnej šachty 
na areálovej splaškovej kanalizácii.
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SO 454/1-17 Dažďová kanalizácia - rozšírenie
SO 454/111-17 Retenčná nádrž + ATS
S0 453/IV-17 Úžitkový vodovod
Dažďové vody zo strechy objektu sú odvádzané do navrhovaných akumulačných nádrží 
potrubím z rúr PVC DN 250, kde sa bude dažďová voda akumulovať a využívať ako úžitková 
voda v areáli. Prepad z akumulačných nádrží je vyústený na terén a to tak, že čerpadlo v ATS 
má nastavenú max. hladinu, pri ktorej sa zopne a samostatným okruhom vyčerpá vodu na 
priľahlý terén. Na dopravu úžitkovej vody do areálu slúži automatická tlaková stanica (ATS), z 
ktorej je vedený rozvod vody z potrubia HDPE D90 (DN80) ukončený nadzemným hydrantom 
pre vypúšťanie nádrže. Na kanalizácii sú vybudované kanalizačné šachty a to pred a za 
vyústením do vodohospodárskych objektov.

SO 460-17 Oplotenie - presun
V rámci stavby bola časť jestvujúceho 
zdemontovaná a oplotenie bolo presunuté.

oplotenia, ktorá zasahovala do územia stavby

SO 461-17 Sadové úpravy
Z dôvodu „green“ koncepcie a skvalitňovania sociálneho programu pre zamestnancov bola 
v rámci stavby urobená výsadba zelene okolo jedálne vrátane realizácie zavlažovacieho 
systému s napojením na záchytnú nádrž, výsadba na východnej strane haly bola doplnená o 9 
ks listnatých stromov, živého plotu z tisu a muchovníka a prislúchajúce plochy boli zatrávnené, 
zo severovýchodnej strany novej haly bola vybudovaná oporná konštrukcia pre vertikálnu 
zeleň a vysadený bol živý plot z tisu.

PS 02-17 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Miestom pripojenia zariadení je nový rozvádzač RMS15/II. Káble sú uložené v káblových 
lávkach, zvislé prívody budú vedené v drôtených žľaboch uchytených o stojky. Prívody sú 
riešené káblami CYKY, spolu s nimi sú vedené vodiče ochranného pospojovania.

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

Účel užívania stavby; nebytová budova, priemyselná budova - výrobná hala, sklad

Na stavebný objekt SO 452-17 Komunikácie a spevnené plochy bolo vydané 
samostatné kolaudačné rozhodnutie Mestom Trnava ako špeciálnym stavebným úradom dňa 
11. 06. 2019 pod č. OSaŽP/34671-30211/2019/MH.

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

- 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

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

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

prišlo k posunutiu stavebného objektu - trafostanice
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prevádzkový súbor PS 01-17 Skladová technológia sa nerealizoval
bola urobená zmena v rámci požiarnej ochrany objektu 

Zmeny sú zrejmé z výkresu č. 2 - pôdorys požiarnej ochrany a porealizačného zamerania TS.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli vznesené

Odôvodnenie

Stavebník IKEA Industry Slovakia s.r.o., odštepný závod Trnava, IČO: 31354572, 
Ulica Nitrianska 4, 917 01 Trnava v zastúpení splnomocneným zástupcom Viliam Lanák - 
INVEST, 100:14101858, Špačinská cesta 62, 917 01 Trnava podal dňa 09. 05. 2019 na 
Mesto Trnava návrh na kolaudáciu stavby. „Tvarová modifikácia nábytku, IKEA Industry 
Slovakia, o.z. Trnava“, na ktorú vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie pod č. 
OSaŽP/34093-79466/2018/Jč dňa 07. 09. 2018.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. 
§ 76-81 stavebného zákona. Projednáním žiadosti na základe oznámenia č. OSaŽP/35049- 
67561/2019/Bj zo dňa 20. 05. 2019 oznámil začatie konania dotknutým orgánom a nariadil 
miestne zisťovanie, ktoré sa konalo dňa 05. 06. 2019.

V kolaudačnom konaní boli prerokované zmeny oproti overenej projektovej 
dokumentácii v stavebnom konaní, ktoré boli spracované vo výkrese skutočného vyhotovenia 
- pôdorys požiarnej ochrany.

Ku stavbe sa vyjadrili: OR Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor 
posudzovania vplyvov na ŽP . Ich stanoviská sú kladné.

Mesto Trnava, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach 
ochrany prírody a krajiny vydalo v rámci stavby súhlasu na výrub drevín Zn.: OSaŽP/720- 
10217/2019/Gká zo dňa 02.03.2018 s podmienkou náhradnej výsadby. Výsadbou 
predmetných drevín boli splnené podmienky rozhodnutia Zn.: OSaŽP- OSaŽP/172- 
10217/2018/Gká zo dňa 02.03.2018. Za vyrúbané dreviny, za ktoré nebolo možné zrealizovať 
náhradnú výsadbu na predmetnej lokalite, bola uložená podmienka finančnej náhrady 
v termíne do 31. 10. 2019.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Preto 
stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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

Správny poplatok, vyrúbený podľa položky 62a zákona č. 145/1995 Z. z. NR SR 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 24. 05. 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



OSaŽP/35049-101239/2019/Bj Strana 6

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.).

JUDr. Peter Brdška, LL.M.
primátor mesta

Stavebník je oprávnený požiadať tunajší stavebný úrad, po uplynutí 15-dňovej lehoty od 
doručenia rozhodnutia, o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Príloha: výkres pôdorysu požiarnej ochrany (pre stavebníka a k spisu)

Doručí sa
- účastníci konania:
1. Viliam Lanák - INVEST, Špačinská cesta 62, 917 01 Trnava - zastupujúci stavebníka 

IKEA Industry Slovakia s.r.o., odštepný závod Trnava, Ulica Nitrianska 4, 917 01 Trnava
Na vedomie
2. Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, Ulica Vajanského 2, 917 01 Trnava 

(po nadobudnutí právoplatnosti)

Zverejnenie rozhodnutia č. OSaŽP/35049-101239/2019/Bj zo dňa 30. 09. 2019 - odo dňa jeho 
vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti. rvicó-ío Trnava, Mf?siský úrad v Trnave

Odbor organiľiačný a vnútornej správy 
Dokument

Mesto Trnava - úradná tabuľa

9. OKI 2019Vyvesené dňa :

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

55■■Internetová stránka jwww.trnava.sk ;

_ . , S č'opZverejnene dna :

Zvesené dňa

sny

Dňa ....T.'...'ľľL'ľ.....hod.
Podpis: ■■■■■'ľ^lľiVjTíT^........
Dokument zvesený

Dna ............................. hod.
ť* o Cl |<> i t» 1.,

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

