
Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Doporučene

Právoplatnosť

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OSaŽP/1484- 
15395/2020/Šm

Vybavuje/linka
Šimončičová 
033/32 36 236

Trnava
21.02.2020

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Stavebník CTP Slovakia, s. r. o., IČO 48292982, so sídlom Laurinská 18, 811 01 
Bratislava v zastúpení Ing. Pavlom Vojtaššákom - GLOBAL, IČO 11819791, M. R. Štefánika 
50,920 01 Hlohovec podal dňa 18.12.2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu: CTPark Trnava, Modranka v rozsahu: SO-06.06 Areálové VN káblové rozvody, 
SO-06.07 Areálové NN káblové rozvody, SO-06.08 Areálové vonkajšie osvetlenie, SO- 
09.04 Areálový rozvod STL plynu, SO-10.04 Areálový telekomunikačný rozvod, pre 
ktorú vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie dňa 05.10.2017 pod č. OSaŽP/33662- 
78269/2017/Kch a stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením dňa 09.05.2018 
pod č. OSaŽP/208-19432/2018/Kch.

Mesto Trnava na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podfa § 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 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

v rozsahu:
SO-06.06
SO-06.07
SO-06.08
SO-09.04
SO-10.04

CTPark Trnava, Modranka

Areálové VN káblové rozvody 
Areálové NN káblové rozvody 
Areálové vonkajšie osvetlenie 
Areálový rozvod STL plynu 
Areálový telekomunikačný rozvod
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miesto stavby: 
na pozemku parc.č;

kat. územie: 
obec:
na pozemku parc.č.: 
kat. územie: 
obec:

pre stavebníka: 

v zastúpení: 

projektant:

lokalita Od Zavarského, za areálom CTParku Trnava, Zavar 
2039/122, 2039/123, 2039/124, 2039/170, 2039/187, 2039/188, 
2039/189 - areálové rozvody inžinierskych sietí 
Modranka, č. 838071 
Trnava
240/6, 240/316, 240/393, 240/394, 240/395, 240/344, - napojenie na 
inžinierske siete 
Zavar, č. 872580 
Zavar
CTP Slovakia, s. r. o., IČO 48292982, 
so sídlom Laurinská 18, 821 04 Bratislava 
Ing. Pavol Vojtaššák - GLOBAL, s.r.o., IČO 11819791 
M. R. Štefánika 50, 920 01 Hlohovec 
OREBMEYER HELIKA s.r.o., Ing. Vladimír Valent 
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

Popis stavby:
V rámci stavby bolo riešené zabezpečenie technickej infraštruktúry pre navrhované skladové 
haly v areáli CTPark Trnava, Modranka a to vybudovaním nových areálových rozvodov 
inžinierskych sietí - VN a NN rozvodov, vonkajšieho osvetlenia, STL rozvodu plynu 
a telekomunikačných rozvodov.
Napojenie trafostanice VN v hale TRN17 bolo zrealizované káblovou slučkou z jestvujúcej 
trafostanice TS92-202, trasa VN kábla 3xNA2XS(F)2Y 240RM o dĺžke 1 104 m + 10 m bola 
vedená popri hlavnej komunikácii po pozemkoch v areáli priemyselného parku a pod 
novovybudovanými spevnenými plochami.
V rámci stavby boli zrealizované vonkajšie rozvody NN 0,4 kV pre objekt haly TRN17 
a vonkajšie areálové osvetlenie areálových komunikácií a hál. Vonkajšie káblové rozvody sú 
rozdelené na dva okruhy a riešené káblami AYKY 4x35. Stožiare výšky 10,0 m so svietidlami 
UEBEX o výkone 60 W sú situované jednostranne pozdĺž novovybudovaných komunikácií a 
na fasáde hál sú vo výške 10,0 m namontované na výložníku vonkajšie svietidla s LED 
technológiou s výkonom 400 W. Osvetľovacie body sú rozmiestnené v rastri cca po 30 m, aby 
bola dodržaná priemerná intenzita osvetlenia 25 Ix.
Rozvod zemného plynu pre objekt haly TRN17 je zrealizovaný STL připojovacím plynovodom 
z rúr PE-100 D63x5,8, SDR 11 dĺžky 63,0 m z existujúceho rozvodu STL plynu oceľ DN 300. 
Napojenie novej haly TRN17 na optickú kabeláž je zabezpečené dvomi trasami - severnou 
a južnou trasou, severná trasa je napojená v dátovom rozvádzači DR3 pri montážnej hale 6 
a južná trasa je napojená v existujúcej šachte 6TS1.

Účel užívania stavby: inžinierske stavby - VN a NN káblové rozvody, vonkajšie osvetlenie,
rozvod STL plynu, telekomunikačný rozvod

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

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní dňa 05.02.2020 neboli zistené žiadne 
nedostatky, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby a ku dňu vydania kolaudačného 
rozhodnutia boli doložené všetky požadované doklady.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania - neboli vznesené

Odôvodnenie

Stavebník CTP Slovakia, s. r. o., IČO 48292982, so sídlom Laurinská 18, 811 01 
Bratislava v zastúpení Ing. Pavlom Vojtaššákom - GLOBAL, IČO 11819791, M. R. Štefánika 
50,920 01 Hlohovec podal dňa 18.12.2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu: CTPark Trnava, Modranka v rozsahu: SO-06.06 Areálové VN káblové rozvody, 
SO-06.07 Areálové NN káblové rozvody, SO-06.08 Areálové vonkajšie osvetlenie, SO- 
09.04 Areálový rozvod STL plynu, SO-10.04 Areálový telekomunikačný rozvod, pre 
ktorú vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie dňa 05.10.2017 pod č. OSaŽP/33662- 
78269/2017/Kch a stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením dňa 09.05.2018 
pod č. OSaŽP/208-19432/2018/Kch.

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, 
ktoré sa konalo dňa 05.02.2020.

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podfa dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní a v konaní o zmene stavby pred dokončením a boli dodržané 
podmienky určené v stavebnom povolení.

V priebehu kolaudačného konania požiadalo Mesto Trnava listom pod zn. OSaŽP/1484- 
19014/2020/Šm ako povoľujúci orgán Ministerstvo ŽP SR o vydanie záväzného stanoviska ku 
kolaudačnému konaniu, či neprišlo k zmene v predmete konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu. Stanovisko bolo 
vydané dňa 20.02.2020 a bolo doložené do spisu tunajšieho stavebného úradu.

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 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 250,- eur bol zaplatený dňa 15.01.2020.

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.
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnava 
Odbor organizačný a vnútornej správy 
Dokument vyvesenýn,,, "i Aľoľa ,Dňa 

Podpis:.....

. hoc

Dokument zvesený

Dňa.......................... . hod.

Podpis:..................................

Stavebník je oprávnený požiadať tunajší stavebný úrad, po upiynutí 15-dňovej iehoty od 
doručenia rozhodnutia, o potvrdenie právopiatnosti tohto rozhodnutia.

Doručí sa:
účastníci konania :

1. CTP Siovakia, s.r.o., Laurinská 18, 821 04 Bratisiava
2. Spinomocnenec; ing. Pavoi Vojtaššák - GLOBAL, s.r.o. M. R. Štefánika 50,

920 01 Hiohovec
3. Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava
4. Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
5. Žeieznice SR, Kiemensova 8, 813 61 Bratisiava

Na vedomie :
6. Okresný úrad Trnava, katastrálny - odbor (po nadobudnutí právoplatnosti)
7. Mestský úrad v Trnave - odbor právny
8. Mestský úrad Trnava - odbor majetkový

Zverejnenie rozhodnutia č. OSaŽP/1484-19395/2020/Šm zo dňa 21.02.2020 - odo dňa 
jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Mesto Trnava - úradná tabuľa :

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Internetová stránka www.trnava.sk:

Zverejnené dňa : -yfcončenfe zverejnenia dňa :
MESTO TRKiAVA 
SKÝ ÚRAD V TRNAVE 

55_,____ __
Zodpovedný: Méstský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 

l/g. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

http://www.trnava.sk

