
OBEC ZAVAR 
Viktorínova 14, 919 26 Zavar

Doporučene
Právoplatnosť

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OSaŽP/274- 
11238/2021/Kch

Vybavuje/linka
Krchňavá 
033/32 36 235

Trnava
23 .03. 2021

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Stavebník CTP Slovakia, s. r. o., IČO 48292982, so sídlom Laurinská 18, 811 01 
Bratislava v zastúpení p. Walterom Silberhornom, Ulica Hospodárska 31, 917 01 Trnava 
podal dňa 23.12.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
na stavbu: „ CTPark Trnava, Zavar “ v rozsahu časti stavebných objektov a prevádzkový 
súbor: SO-06.02 Areálové VN káblové rozvody, PS - 06. 02.09 Trafostanica pre TRN09, 
SO-06.03 Areálové NN káblové rozvody SO-06.04 Areálové vonkajšie osvetlenie, SO- 
09.03 Areálový rozvod STL plynu, SO-10.02. Areálový telekomunikačný rozvod pre 
ktorú vydala Obec Zavar stavebné povolenie dňa 10.05.2017 pod č. OSaŽP/29272- 
29739/2017/Kch.

Obec Zavar 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 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

povoľuje užívanie

stavby „ CTPark Trnava, Zavar “, v rozsahu časti stavebných objektov :

SO - 06.02 Areálové VN káblové rozvody 
SO - 06.03 Areálové N N káblové rozvody 
SO - 06.04 Areálové vonkajšie osvetelnie 
SO - 09.03 Areálový rozvod STL plynu 
SO -10.02. Areálový telekomunikačný rozvod

a na prevádzkový súbor: PS - 06. 02.09 Trafostanica pre TRN09

miesto stavby: 
na pozemku parc.č:

Telefón 
033/32 36 235

Prílohy 46, areál CTParku Trnava, Zavar
240/6, 240/316, 240/343 - areálové rozvody inžinierskych sietí
240/399 - trafostanica pre TRN09
(GP č. 20/2021 overený Okresným úradom Trnava-katastrálnym 
odborom dňa 19.03.2021 pod č. G1-347/2021)

IČO E-mail Internet
00 313 114 jarmila.krchnava@trnava.sk www.trnava.sk
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katastrálne územie; 
obec:
pre stavebníka:

Zavar, č.872580 
Zavar
CTP Slovakia, s. r. o., IČO 48292982, 
so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Stavba :
Zabezpečenie technickej infrastruktury pre novú halu TRN 09 je vybudovaním novej 
trafostanice a rozšírením areálových rozvodov inžinierskych sietí - NN rozvodov, 
rozvodov STL plynu, telekomunikačných rozvodov a vybudovaním vonkajšieho osvetlenia po 
obvode haly. Nové rozvody inžinierskych sietí sú napojené na jestvujúce hlavné areálové vetvy 
inžinierskych sietí, ktorých trasa je vedená pozdĺž hlavnej komunikácii areálu CTPark Trnava, 
Zavar.

SO - 06.02 Areálové VN káblové rozvody
jestvujúci VN kábelový prepoj vedený v rámci MDS CTParku medzi TS 0092-202 a TS 
TNR14 je tesnej blízkosti osadenia novej TS rozrezaný a pomocou VN káblovej slučky o 
dĺžke cca 5,00 m je napojená nová TS TRN 09. VN prípojka je vyhotovená VN káblom typu 
3x NA2XS(F)2Y 240RM a zaslučkovaná je vo VN rozvádzači RM 6. Napojenie VN kábla je 
pomocou VN káblových spojok ENSTO. VN káble sú uožené v ryhe v káblovej chráničke 
FYKV 0160 mm prekryté sú výstražnou PVC fóliou červenej farby.

PS - 06. 02.09 Trafostanica pre TRN09
novovybudovaná transformačná stanica je samostatne stojaca, osadená pri hlavnej 
areálovej komunikácii a pri výrobno-skladovej hale TNR09. Kiosková betónová trafostanica 
TS TNR09 typ DOFA1(2.1A) je typová, s vnútorným ovládaním. Konštrukcia trafostanice 
pozostáva zvane so skeletom a strechy. Trafostanica je rozdelená na časť 
transformátorovú a na časť rozvádzačov. V trafostanici je osadený jeden transformátor T1 
o výkone 1000 kVA, 22/0,4 kV, typ TNOSCTSK-1000/22, výrobca ABB. Priestor pre druhý 
transformátor bude zatiaľ ako rezerva, T2 nie je nainštalovaný. V rozvodni je VN 
rozvádzač Schneider Electric RM6 a hlavný NN rozvádzač RE1 s 8-mi vývodmi. 
Trafostanica má bleskozvod a po obvod je uzemnená. Skrinka merania USM je osadená na 
vonkajšej stene trafostanice.

Zastavaná plocha trafostanice: 15,00 m^

SO - 06.03 Areálové NN káblové rozvody
pripojenie novej haly TRN 09 na elektrickú energiu je z NN rozvádzača RE1 umiestneného 
v transformačnej stanici. Z rozvádzača RE 1 je priamo napojený rozvádzač RH1 a RPO 
v rozvodni NN, situovanej na prízemí objektu haly, prístup do NN rozvodne je z vonkajšej 
strany. Nové N N areálové rozvody sú vyhotovené káblom 3x AYKY 3x240+120 mm. 
spoločne v káblovej ryhe je vedený aj kábel CYKY 5x10 pre rozvádzač RPO. Trasa NN 
rozvodov je vedená pozdĺž objektu, káble sú uložené v chráničke a dĺžka káblov je 45,0 m. 
Z rozvádzača RE1 je napojený káblom AYKY 5x50 mm rozvádzač RCHL pre technológiu 
chladenia. Do strojovne chladenia sú z rozvádzača RE1 privedené dva káble 5xYY 185 
mm pre napojenie technologického rozvádzača MT1 a MT2, dvomi káblami CYKY 3x6 
mm je napojené aj ich ovládanie LT1 a LT2. Dĺžka káblov je 70 m a 80 m a káble sú v hale 
uložené v technologických žľaboch.

SO - 06.04 Areálové vonkajšie osvetlenie
- vonkajšie osvetlenie pri hale TRN 09 je zabezpečené LED svietidlami na oceľových 

pozinkovaných stožiaroch výšky 10 m, v počte 4 ks. Stožiare sú rozmiestnené vo 
vzdialenosti 30 m v rastlom teréne pozdĺž novovybudovanej komunikácie. Napojenie 
rozvodov VO je káblom AYKY 4x16 mm v dĺžke 50,0 m a pripojenie je pomocou T-spojky na 
existujúci areálový rozvod VO. Kábel VO je na prívode istený v RVO/TS TRN14 ističom 
3P/16. Stožiare sú navzájom pospájané pásovinou FeZn 40x4 mm.
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SO - 09.03 Areálový rozvod STL plynu
- zásobovanie novej haly TRN09 zemným plynom je zabezpečené připojovacím 

plynovodom STL PE100 RC SDR11 D 50, PN 300 kPa napojeným na hlavný areálový 
rozvodu STL plynu DN 200, ktorý je vedený v súbehu s hlavnou komunikáciou. Napojenie 
je zrealizované navrtávacou armatúrou a opatrené zemným GK DN 50. Plynová prípojka je 
ukončená prírubovým GK DN 40 a odvzdušnením v regulačnej skrinke umiestnenej v nike na 
obvodovej stene haly TRN09. Dĺžka pripojovacieho plynovodu je 23,70 m, následne 
pokračuje prechodka PE/oceľ, dĺžka potrubie DN 50 je 0,65 m a DN 40 je 2,40 m. Potrubie je 
uložené v ryhe do pieskového lôžka spolu so signalizačným vodičom a výstražnou fóliou.

SO-10.02 Areálový telekomunikačný rozvod
- napojenie haly TRN09 na areálové telekomunikačné rozvody je optickou prípojkou , ktorá 

je vyvedená zo šachty Romold pri trafostanici. Prípojka je ukončená v dátovom rozvádzači 
DR9, ktorý sa nachádza v rozvodni NN na prízemí haly. Trasa prípojky je vedená v rastlom 
teréne, do výkopu je uložená chránička HDPE 40/33, do ktorej je zafúknutá mikrotrubička 
10/8 /červená/. Následne sa zafúkol optický kábel 24.vl SM E9/125pm.

Účel užívania stavby: inžinierska stavba - areálové rozvody inžinierskych sietí pre napojenie 
haly TRN09 - NN rozvody, STL plynovod, telekomunikačný rozvod, vonkajšie osvetlenie, 
stavba trafostanice a VN rozvody

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 vybudovaní ďalších častí vyššie uvedených stavebných objektov v súlade s právoplatným 
stavebným povolením zo dňa 10.05.2017 pod č. OSaŽP/29272-29739/2017/Kch, požiada 
stavebník pred ich uvedením do prevádzky stavebný úrad o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia

Pri miestnom zisťovaní boli v kolaudačnom konaní zistené nasledovné nedostatky:
- dokončiť spätné terénne úpravy po výkopových prácach v miestach napojenia na areálové 

rozvody a pri novej trafostanici,
- po obvode trafostanice vyhotoviť betónový chodník v zmysle projektu stavby,
- trasu STL pripojovacieho plynovodu vyznačiť orientačnými stĺpikmi, 
ktoré musia byť odstránené v lehote do konca 04/2021.

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

- nová trafostanice TRN09 je samostatne stojaca stavba, osadená v zelenom páse pri hlavnej 
areálovej komunikácii, mimo objekt haly TRN 09 a následne je pripojenie rozvodne NN na 
prízemí haly z NN rozvádzača RE1, čo je zrejmé z výkresu skutočného vyhotovenia.

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 p. Walterom Silberhornom, Hospodárska 31, 917 01 Trnava podal 
v dňoch 23.12.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby: „ CTPark Trnava, 
Zavar “, v rozsahu časti stavebných objektov prevádzkových súborov: SO-06.02 Areálové VN 
káblové rozvody, PS 06.02.019 Trafostanica pre TRN09, SO-06.03 Areálové NN káblové
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rozvody, SO-06.04 Areálové vonkajšie osvetlenie, SO-09.03 Areálový rozvod STL plynu, 
SO-10.02. Areálový telekomunikačný rozvod na pozemkoch pare. č. 240/6, 240/316, 
240/343 - areálové rozvody inžinierskych sietí, 240/399 - trafostanica pre TRN09(GP č. 
20/2021 overený Okresným úradom Trnava-katastrálnym odborom dňa 19.03.2021 pod č. G1- 
347/2021), v areáli CTParku Trnava, Zavar, v katastrálnom území Zavar, č.872580.

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, 
ktoré sa konalo dňa 04.02.2021.
Ku stavbe sa vyjadrili: KR Hasičského a záchranného zboru Trnave, Regionálny úrad vereného 
zdravotníctva so sídlom v Trnave, Inšpektorát práce Trnava, Okresný úrad Trnava - odbor 
starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Inšpektorát práce Trnava, ich stanoviská sú 
súhlasné. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity 
a odpadového hospodárstva. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslalo ku 
kolaudácii stavby záväzné stanovisko.

V kolaudačnom konaní boli prerokované zmena - osadenie trafostanice TRN09 je 
v zelenom páse, mimo objekt haly TRN 09, oproti overenej projektovej dokumentácii v 
stavebnom konaní, ktoré boli spracované vo výkrese skutočného vyhotovenia, pričom boli 
dodržané podmienky určené v stavebnom povolení.

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 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,- € bol zaplatený dňa 19.02.2021.

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 Obec 
Zavar prostredníctvom MsÚ v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava, pričom odvolacím orgánom je 
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky.

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 sa podáva na Obec Zavar 
prostredníctvom MsÚ 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.).
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Doručí sa
- účastníci konania:
1- CTP Slovakia, s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
2- Splnomocnenec: Walter Silberhorn, Ulica Paulínska 19B, 917 01 Trnava 
Na vedomie:
3. Okresný úrad Trnava - katastrálny odbor. Ulica Vajanského 2, Trnava 

(po nadobudnutí právoplatnosti)

Zverejnenie rozhodnutia zn. OSaŽP/274-11238/2021/Kch (odo dňa vydania až do 
nadobudnutia jeho právoplatnostijpodľa § 140c ods. 8 stavebného zákona .

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení 
neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne od .....do.......
1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Zavar
2) na úradnej tabuli obce Zavar
3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na

UPVS)

Zverejnené na ÚET a CÚET: 

ID
ID CÚET 

Dátum a podpis

Vyvesené na úradnej tabuli a zvesené:

Zodpovedný:'^estský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
/ng. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava




