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033/32 36 235

Trnava
23. 03. 2021

KO LAU DAC N E ROZHODNUTIE

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 špeciálny stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby: „ CTPark 
Trnava, Zavar “, v rozsahu stavebného objektu: „ SO - 03.01 Komunikácie a spevnené 
plochy - vetva 03 “ pre ktorú vydala Obec Zavar stavebné povolenie dňa 18.04.2017 pod č— 
OSaŽP/29766-18108/2017/Kch /právoplatné dňa 03.05.2017/ a rozhodnutie o zmene stavby pred 
jej dokončením pod OSaŽP/38596-122266/2020/Kchzo dňa 21.12.2020.

Obec Zavar ako správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval a posúdil návrh podľa § 
80 až § 81b) stavebného zákona a podľa § 17 a § 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len 
„vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) a na základe výsledkov kolaudačného konania v súlade s § 82 ods.
1 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie 

stavby „CTPark Trnava, v rozsahu stavebného objektu:

SO-03.01 Komunikácie a spevnené plochy- vetva 03

miesto stavby: 
na pozemku pare.č;

katastrálne územie: 
obec:
pre stavebníka:

Prílohy 46, areál CTParku Trnava, Zavar
240/401 - komunikácie, spevnené plochy, parkovisko pri hale TRN09 
(GP č. 20/2021 overený Okresným úradom Trnava - katastrálnym 
odborom dňa 19.03.2021 pod č. G1-347/2021)
Zavar, č.872580 
Zavar
CTP Slovakia, s. r. o., IČO 48292982, 
so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Telefón 
033/32 36 235

IČO E-mail Internet
00 313 114 jarmila.krchnava@trnava.sk www.trnava.sk
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Stavba
V logistickom areáli CTPark Trnava, Zavar je vybudovaná prístupová areálová účelová 
komunikácia - vetva 03, ktorou bude zabezpečená dopravná obsluha novovybudovanej haly 
TRN 09. Komunikácia je napojená na hlavnú areálovú komunikáciu priesečnou križovatkou.
V zadnej časti za objektom je vybudovaná spevnená plocha pre kamióny a parkovisko pre 
osobné autá.
Napojenie prístupovej komunikácie je v mieste existujúcej stykovej križovatky. Komunikácia je 
dvojpruhová obojsmerná a z pravej strany je zrealizovaný nový vjazd k bočnému vstupu do 
haly. Komunikácia je ukončená malým kruhovým oblúkom a odbočkou doprava, ktorá tvorí 
prístup pre nákladné vozidlá k priemyselným bránam haly a prístup na parkovisko.
Obslužná komunikácia je vybudovaná z južnej strany haly ako dvojpruhová obojsmerná 
a ukončená je ako slepá, pre otáčanie bude slúžiť novovybudovaná spevnená plocha. Z 
komunikácie je zabezpečený dovoz či odvoz materiálu pre prevádzku haly. Komunikácia je po 
ľavej strane ukončená výškovo odsadeným prevýšeným cestným obrubníkom a na druhej 
strane je ohraničená cestným obrubník a štrbinovým žľabom až po vjazd na parkovisko. Pri hale 
sú spevnené manipulačné plochy na vykládku a nakládku tovaru.
Z obslužnej komunikácie je prístupné parkovisko pre osobné vozidlá pri potreby administratívy 
pred halou TRN 09 o celkovom počte 14 parkovacích miest s kolmým státím a z toho 1 miesto 
pre imobilných. Parkovisko je vybudované na zvýšenej ploche, ktorá je oddelená od spevnenej 
manipulačnej plochy spevneným svahom z lomového kameňa.
Komunikácie a spevnené plochy sú konštrukčne vyhotovená z cementobetónu, parkovisko 
a chodník po obvode administratívnej časti haly je zo zámkovej dlažby.
Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch je priečnym sklonom do uličných vpustov a do 
štrbinového líniového žľabu, ktoré sú zaústené do areálovej kanalizácie.

Bezbariérovosť:
- 1x státie pre imobilných vyznačené vodorovným aj zvislým TDZ, s prístupom na priľahlý 

chodník pre peších

Účel užívania stavby: areálová účelová komunikácia, spevnené plochy pri hale TR09 a
parkovisko

Pre užívanie stavby tunajší stavebný úrad stanovuje podľa S 82 ods. 2, 3 stavebného zákona
tieto podmienky :

pri užívaní stavieb bude stavebník/užívateľ trvalo zabezpečovať záujmy ochrany životného 
prostredia, hygieny, zdravia, požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti osôb

- v prípade havarijného úniku PHM užívateľ garáže vykoná bezodkladne opatrenia na 
zabránenie prieniku týchto látok do pôdy a vôd

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli zistené drobné nedostatky:
- dokončiť terénne úpravy po obvode spevnených plôch a následne vo vhodnom 

agrotechnickom termíne zrealizovať sadové úpravy okolia stavby
- nebolo osadené a vyznačené zvislé a vodorovné trvalé dopravné značenie
- zapieskovať časť plochy parkoviska a chodník pre peších, ktoré musia byť odstránené pred 
užívaním, v lehote do 04/2021.

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

rozšírenie spevnených plôch v zadnej časti až po hranicu areálu, čo je zrejmé z výkresov 
skutočného vyhotovenia.
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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 špeciálny stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby; „ CTPark 
Trnava, Zavar “, v rozsahu stavebného objektu: „ SO - 03.01 Komunikácie a spevnené 
plochy - vetva 03 “ v areáli CTParku Trnava, Zavar, na pozemku pare.č. 240/401 - 
komunikácie, spevnené plochy, parkovisko pri hale TRN09 (GP č. 20/2021 overený Okresným 
úradom Trnava - katastrálnym odborom dňa 19.03.2021 pod č. G1-347/2021) v katastrálnom 
území Zavar, č.872580.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 09.02.2021.
Ku stavbe sa vyjadrili: KR Hasičského a záchranného zboru Trnave, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, 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 zmeny proti overenej projektovej dokumentácii v 
stavebnom konaní, ktoré boli spracované vo výkresoch 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.

Na vodné stavby - SO-07.04 Prípojka pitnej vody, So-07.05 Rozšírenie areálového pitného 
vodovodu DN 150, SO-08.05 Rozšírenie areálovej splaškovej kanalizácie, SO-08.06. Prípojka 
splaškovej kanalizácie, SO-08.06. Prípojka dažďovej kanalizácie, SO-08.08 Areálová dažďová 
kanalizácia vydal Okresný úrad v Trnave, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 
správa povolenie na trvalé užívanie vodnej dňa 10.03.2021 pod č. OU-TT-OSZP3- 
2021/003616-003.

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 60,-€ 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 MsÜ v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava, pričom odvolacím orgánom je 
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

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
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prostredníctvom MsÚ v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava, pričom odvolacím orgánom je 
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

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, 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/273-11243/2021/Kch (odo dňa vydania až do 
nadobudnutia jeho právoplatnosti)podľa § 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

Vyvesené na úradnej tabuli a zvesené;

Dátum a podpis

Zodpot/ednýr Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava


