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Kolaudačné rozhodnutie

Stavebník CTP Slovakia, s. r. o., IČO 48292982, Laurinská 18, 821 04 Bratislava, v zastúpení p. Walterom
Silberhornom, IČO 35401338, Ulica Paulínska 19B, 917 01 Trnava podal dňa 26.01.2022, na tunajší špeciálny
stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby: „ CTPark Trnava, Rozšírenie spevnených plôch pri TRN 15 “ v rozsahu
stavebného objektu: SO - 01 Spevnené plochy, pre ktorú vydala Obec Zavar stavebné povolenie dňa 25.10.2021 pod
č. OSaŽP/37220-104330/2021/Kch /právoplatné dňa 23.11.2021/

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, Rozšírenie spevnených plôch pri TRN 15

v rozsahu stavebného objektu: SO - 01 Spevnené plochy

miesto stavby:areál CTPark Trnava, Zavar
na pozemku registra „C“: 240/409 – spevnené plochy
(na základe GP č. 10/2022 overeného Okresným úradom Trnava – katastrálnym odborom dňa 08.02.2022 pod č.
G1-131/2022 na zameranie spevnených plôch na p.č. 240/409)
katastrálne územie: Zavar, č.872580
obec: Zavar
stavebník: CTP Slovakia, s. r. o., IČO 48292982, Laurinská 18, 821 04 Bratislava

Stavba
V logistickom areáli CTPark Trnava, Zavar sú pri hale TRN 15 rozšírené spevnené plochy. Z bočnej strany haly sú
k jestvujúcim manipulačným spevneným plochám dobudované nové spevnené plochy z cementobetónu. Spevnené
plochy sú napojené priamo na areálovú komunikáciu. Jestvujúci prístup pre peších a vjazdy k hale zostali zachované.
Pôvodné obrubníky sa odstránili , budú odstránené a existujúce poklopy sú výškovo upravené. Ochrana jestvujúceho
stĺpu osvetlenia je zabezpečená pomocou oceľového rámu. Po obvode nových spevnených plôch a rastlého terénu sú
osadené cestné obrubníky s prevýšením 15 cm . Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené priečnym sklonom
do existujúcich uličných vpustov.
Rozšírené spevnené plochy budú slúžiť na uskladnenie materiálu a kontajnerov na zabezpečenie funkčnosti
prevádzky v hale TRN 15.

Účel užívania stavby: spevnené plochy pri hale TRN15
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Pre užívanie stavby tunajší stavebný úrad stanovuje podľa § 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 vykoná bezodkladne opatrenia na zabránenie prieniku týchto látok do
pôdy a vôd

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

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

Odôvodnenie

Stavebník CTP Slovakia, s. r. o., IČO 48292982, Laurinská 18, 821 04 Bratislava, v zastúpení p. Walterom
Silberhornom, IČO 35401338, Ulica Paulínska 19B, 917 01 Trnava podal dňa 26.01.2022, na tunajší špeciálny
stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby: „ CTPark Trnava, Rozšírenie spevnených plôch pri TRN 15 “ v rozsahu
stavebného objektu: SO - 01 Spevnené plochy, v areáli CTParku Trnava, Zavar, na pozemku parc.č. 240/409 –
spevnené plochy (GP č. 10/2022 overený Okresným úradom Trnava – katastrálnym odborom dňa 08.02.2022 pod
č. G1-131/2022 na zameranie spevnených plôch na p.č. 240/409), v katastrálnom území Zavar, č.872580.

Obec Zavar ako príslušný špeciálny stavebný úrad požiadal Ministerstva ŽP SR v zmysle § 140c stavebného zákona
o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudačnému konaniu, či neprišlo k zmene v predmete konania v porovnaní
s predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
podľa osobitného predpisu. Pre navrhovanú činnosť „CTPark Trnava, doplnenie parkovacích stojísk a rozšírenie
súvisiacich spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií“ bolo Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky vykonané posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o posudzovaní“), výsledkom ktorého bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 2070/2021-1.7/mš; 3591/2021; 3592/2021 zo dňa 22. 01. 2021.

Stavebník predložil písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania vypracované
spoločnosťou EKOJET, s.r.o., priemyselná a krajinná ekológia, Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava. Predmetná
stavba súvisí s činnosťou, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 2070/2021-1.7/mš; 3591/2021; 3592/2021 zo dňa 22. 01. 2021(právoplatné dńa 23.11.2021).

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom oznámením č. OSaŽP/2355-11255/2022/Kch zo dňa 18.02.2022 a zároveň nariadil na deň 03.03.2022 ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Na základe žiadosti Ministerstva ŽP SR, špeciálny stavebný úrad listom č. OSaŽP/2355-108377/2022/Kch zo dňa
10.10.2022 zaslal na MŽP SR doplňujúce doklady k vydaniu záväzného stanoviska.

Ku stavbe sa vyjadrili: KR Hasičského a záchranného zboru Trnave, s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska
protipožiarnej ochrany súhlasí bez pripomienok.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie zaslalo ku kolaudácii stavby záväzné stanovisko pod č. 4437/2022-1.7/Ib 68074/2022
zo dňa 22.11.2022, v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povoľovacieho konania vo veci
vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „CTPark Trnava - Rozšírenie spevnených plôch pri TRN 15 “ v rozsahu
stavebného objektu SO – 01 Spevnené plochy je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2070/2021-1.7/
mš; 3591/2021; 3592/2021 zo dňa 22. 01. 2021 a jeho relevantnými podmienkami.

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli dodržané
podmienky určené v stavebnom povolení.
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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 60,- € bol
zaplatený dňa 23.02.2022.

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 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 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.).

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doručuje sa
 Splnomocnenec: Walter Silberhorn, Ulica Paulínska 9527/19B, 91701  Trnava
 CTP Slovakia, s. r. o., Laurinská 18, 82104  Bratislava-Staré Mesto

Na vedomie:
Okresný úrad Trnava – katastrálny odbor, Ulica Vajanského 2, Trnava
(po nadobudnutí právoplatnosti)
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Zverejnenie rozhodnutia zn. OSaŽP/2355-122170/2022/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 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
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)

Vyvesené:

Zvesené:

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


