
Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Doporučene

Právoplatnosť

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OSaŽP/1485- 
19547/2020/Šm

Vybavuje/linka
Ing. Šimončičová 
033/32 36 237

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 19.12.2019 na tunajší stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby : CTPark 
Trnava, Modranka - Skladová hala TŔNI 7, na ktorú vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie 
pod č. OSaŽP/205-43002/2018/Kch dňa 11.06.2018 (právoplatné dňa 30.11.2018).

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

povoľuje užívanie stavby

„CTPark Trnava, Modranka“

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:
SO-01,17 Výrobno-skladová hala TRN 17 
PS-06.17 Vonkajší diesel agregát TRN 17 
PS-06.06.17 Technológia trafostanice
PS-03.17 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia TRN 17

miesto stavby: 
na pozemku pare.č: 
kat. územie: 
obec:
Telefón 
033/32 36 111

lokalita Od Zavarského, za areálom CTParku Trnava, Zavar 
2039/123, 2039/124 - objekty 
Modranka, č. 838071 
Trnava

Fax IČO E-mail Internet
033/32 36 280 00 313 114 meno.priezvisko@trnava.sk wvw.trnava.sk

mailto:meno.priezvisko@trnava.sk


OSaŽP/1485-19547/2020/Šm Strana 2

na pozemku pare.č.: 
kat. územie: 
obec:
pre stavebníka: 

v zastúpení: 

projektant:

240/6 - dopravné napojenie, napojenie na inž. 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

Stavba :
V rámci stavebných prác I.etapy stavby CTPark Trnava, Modranka bol zrealizovaný 

objekt TŔNI7 viacúčelovej haly s administratívnou budovou. Pozostáva z dvoch hlavných, 
funkčno-prevádzkových častí - priestoru výrobno-skladovej haly a trojpodlažnej administratívnej 
časti vo výrobno-skladovej haly. Predmetná stavba je situovaná v priemyselnej časti mesta 
Trnava nachádzajúcej sa na juhovýchodnom okraji mesta.
Lokalita je prístupná jestvujúcou vnútroareálovou účelovou komunikáciou. Mimo areálu 
pokračuje miestnou komunikáciou ul. Automobilová.

Výrobno-skladová hala je samostatne stojaca prízemná šesťloďová hala o pôdorysných 
rozmeroch 209,94 x 144,80 m s trojpodlažným administratívnym vstavkom a technologickou 
časťou (ventilová stanica pre SHZ, transformačná stanica, doregulačná stanica plynu-nika, 
ktoré sú prístupné samostatnými vstupmi z exteriéru a technické a prevádzkové vstavky, ktoré 
sú prístupné samostatnými vstupmi z exteriéru a interiéru). Objekt je konštrukčne a dispozičné 
rozdelený na dva celky, prízemná skladová časť + 1 mezanín a časť výrobná hala má tri 
podlažia (I.NP + 2 mezaníny).Mezaníny sú konštrukčne nezávislé od halového objektu 
a administratívnej budovy. Nosný systém mezanínov na úrovni I.NP je z prefabrikovaných ŽB 
stĺpov kotvených do monolitických kalichov. Konštrukčný systém mezanínov na úrovni 2. a 3. 
podlažia tvorí montovaná rámová oceľová konštrukcia z oceľových stĺpov, väzníc a stropníc. 
Stropy mezanínov sú ztrapézového plechu ukladaného na stropnice so záklopom 
z drevoštiepkovej dosky. Po obvode sú opatrené zábradím. Prístup do vyšších podlaží je 
vnútornými oceľovými schodiskami a vonkajšími otvorenými schodiskami po obvode haly.

V trojpodlažnej administratívnej budove je riešené okrem kancelárií aj sociálne a technické 
zázemie pre potreby nájomcu tejto haíy. Hala je riešená ako viactraktová s nakladacími 
rampami na západnej a východnej pozdĺžnej strane haly, ktoré sú vybavené vyrovnávacími 
mostíkmi. Konštrukčne je hala riešená ako žb prefabrikovaný skelet, v modulovom systéme 
12x24 m založený na hĺbkových železobetónových pilótach. Opláštenie je zrealizované 
sendvičovými panelmi s presklenými pásovými oknami v mieste administratívneho vstavku 
a mezanínu. Na streche sú svetlíky pre zabezpečenie denného osvetlenia. Zastrešenie je 
vyhotovené z konštrukcie trapézových plechov položených na nosnej konštrukcii so zateplením. 
Strešné vazníky sú sedlového tvaru s odvodnením v úžľabiach medzi jednotlivými traktami haly. 
Vstupy do haly sú nakladacími rampami a dverami pre peších priamo z areálu a dispozičné 
bude hala prepojená aj s administratívnym vstavkom.
Adminitratívny vstavok_umiestnený na severozápadnej strane haly je trojpodlažný s prístupom 
z areálu a bude slúžiť ako administratívne a sociálno-hygienické zázemie pre potreby 
nájomcu/pre zamestnancov prevádzky/.Priestory sú dispozičné prepojené so skladovou halou. 
Na každé podlažie administratívy a mezanínu je možný prístup osobným výťahom. Fasáda 
administratívy je doplnená plochami pásových okien a hlavný vstup je zvýraznený zasklenou 
stenou.

V rámci stavby bolo zrealizované oplotenie a vonkajšie osvetlenie. 

Výrobno -skladová hala pozostáva z priestorov:
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I.NP;

2.NP:

3.NP;

výrobná a skladová časť haly, technická miestnosť-kompresory, technická miestnosť- 
transformátory a NN rozvodňa, technická miestnosť - miestnosť údržby, miestnosť 
vodičov, WC muži, WC ženy, technická miestnosť - ventilová stanica SHZ, kancelária, 
technická miestnosť - výroba pary, výťah, oceľové schodisko

mezanín, oceľové schodisko, WC muži, WC ženy, výťah

mezanín, oceľové schodisko, WC muži, WC ženy, výťah

Administratíva pozostáva z miestností:
1. NP:

- zádverie, vstupná hala so schodiskom, príručná miestnosť, výťah, chodba, WC muži, 
WC ženy, upratovačka, WC pre imobilných, kancelárie 2x, zásobovanie - výdaj jedla, 
hygiena - výdaj jedla, príprava jedla, výdaj jedla

2. NP:
- schodisko, výťah, chodba, zasadacia miestnosť 2x, školiaca miestnosť, kuchynka, WC 

muži, WC ženy, kancelária 5x, serverovňa, upratovačka, ošetrovňa

3.NP:
schodisko, výťah, chodba, technická miestnosť, WC muži, WC ženy, šatňa ženy, 
umyváreň ženy, sprchy ženy, šatňa muži, umyváreň muži, sprchy muži, rezerva, 
upratovačka

Plošné a objemové bilancie stavby:

SO-01.17 Skladová hala TŔNI7

SO-01.17 Výrobno-skladová hala s administratívou a technickými vstavkami
Zastavaná plocha:
Celková úžitková plocha: 
z toho
Úžitková plocha 3-podlažnej administratívnej časti 
Úžitková plocha technických vstavkov 
Úžitková plocha prevádzkových vstavkov 
Obostavaný priestor:

29 675,30 m^

29 675,30 m2 
28 886,60 m^

1 689,00 m2 
115,10 m2 
229,70 m2 

415 454,00 m"

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

Súčasťou stavby sú aj prevádzkové súbory :PS-06.17, PS-06.06.17, PS-03.17.

Účel užívania stavby; výrobno-skladová hala s administratívou

Podľa energetického certifikátu stavieb č. 153980/2020/31/025512009/EC zo dňa 22.01.2020 je 
stavba „CTPark Trnava Modranka - Skladová hala TRN17 “ zatriedená podľa celkovej 
potreby energie do energetickej triedy „B“ a podľa primárnej energie do energetickej triedy 
„A1“.
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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 07.06 Areálový rozvod pitnej vody, SO 07.07 Areálový rozvod 
vody pre SHZ, SO 08.07.1 Čistá dažďová kanalizácia, SO 08.07.2 Zaolejovaná dažddvá 
kanalizácia, SO 08.08 Areálová splašková kanalizácia, bolo Okresným úradom Trnava - ŠVS 
vydané rozhodnutie na trvalé užívanie vodnej stavby pod č. OU-TT-OSZP3-2020/007746- 
003/ŠVS/BB zo dňa 30.01.2020 a na stavebný objekt SO 03.05 Komunikácie a spevnené 
plochy bolo vydané samostatné kolaudačné rozhodnutie Mestom Trnava ako špeciálnym 
stavebným úradom dňa 19.02.2020 pod č. OSaŽP/1555-16013/2020/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

- po osadení a odskúšaní prevádzkových súborov (technológie) PS 01.17.01 Príprava 
a rozvod tlakového vzduchu pre TRN17, PS 01.17 Skladové zariadenie. SO 01.19 Drobné 
vonkajšie objekty (prístrešky pre bicykle, pre fajčiarov, relaxačná zóna), 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-OSZP3-2020/013043-002/ŠSOO/Te zo dňa 13.02.2020 
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:
- neboli zrealizované sadové úpravy v zmysle overenej projektovej dokumentácie 

Dokončiť v zmysle overenej projektovej dokumentácie vo vhodnom agrotechnickom termíne 
mimo obdobia extrémnych horúčav - v termíne najneskôr do 30.06.2020.

- nebola zrealizovaná zelená - vegetačná strecha nad administratívnou časťou objektu 
Dokončiť v zmysle overenej projektovej dokumentácie vo vhodnom agrotechnickom termíne 
mimo obdobia extrémnych horúčav - v termíne najneskôr do 30.10.2020.

Predmetom kolaudačného konania neboli prevádzkové súbory PS 01.17.01 Príprava 
a rozvod tlakového vzduchu pre TRN 17, PS 01.17 Skladové zariadenie. SO 01.19 Drobné 
vonkajšie objekty (prístrešky pre bicykle, pre fajčiarov, relaxačná zóna), II. časť mezanínu na 
2. a 3. podlaží v skladovej časti objektu v osiach 10/11.2- A/F, 10/18 - F/G, 10/11 - F.2/F
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.
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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 19.12.2019 na tunajší stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby; CTPark 
Trnava, Modranka - Skladová hala TŔNI 7, na ktorú vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie 
pod č. OSaŽP/205-43002/2018/Kch dňa 11.06.2018 (právoplatné dňa 30.11.2018).

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust § 76-81 
stavebného^ zákona. Prejednaním žiadosti na základe oznámenia č. OSaŽP/1485- 
2763/2020/Šm zo dňa 13.01.2020 oznámil začatie konania dotknutým orgánom a nariadil 
miestne zisťovanie, ktoré sa konalo dňa 05.02.2020.

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

V priebehu kolaudačného konania požiadalo Mesto Trnava listom pod zn. OSaŽP/1485- 
19002/2020/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.

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

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 14.01.2020 
vo výške 660,- 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.
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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.).

Doručí sa:
účastníci konania :

1. CTP Slovakia, s.r.o., Laurinská 18, 821 04 Bratislava
2. Splnomocnenec: Ing. Pavol Vojtaššák - GLOBAL, s.r.o. M. R. Štefánika 50,

920 01 Hlohovec
3. Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava
4. Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
5. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

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/1485-19547/2020/Šm zo dňa 21.02.2020 - odo dňa 
jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Mesto T rnava - úradná tabuľa :

Vyvesené dňa :....... 2i,.f;EB-.Z']ľ3......... Zvesené dňa :

Internetová stránka vvww.trnava.sk:

IVšesiO Trnava, P.ltäsíský úrarJ v Trnave 
Odbor organizačný a vnútornej správy 
Dokument vyvesený

. hod...........................Dňa

Podpis; š:Trrr:l 
Dokument zV/ seiíý

Dňa ........ hod.

, . í\.t. X-qVO - . . ■Zverejnene dna : ............................ ......... Ukončenie zverejnenia dna :

^ESTO TRNAVA 
^ ÚRAD V TRNAVE

Zodpovedný; j'^estský úrad i-Trn; Lve -odŽor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava


