1toto rozhodnutí* rad
právoplatnosť dňa

OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

v Trnave dňa 0 .

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Kollárova 8, 917 02 Trnava

číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2019/003600

Trnava 25.04.2019

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií príslušný (ďalej
len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 77 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) v platnom znení, podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov posúdilo návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ust. § 80 až § 81b stavebného zákona, v spojení s
ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“), na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
konaného dňa 14.03.2019, na základe predloženého zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby,
stavebnej časti, stavebných prác (alebo ich dokončených častí) a podľa § 82 ods. 1 stavebného
zákona v spojení s u s t § 46 správneho poriadku

povoľuje užívanie stavby
nod názvom:
„2G D l - dopravná in fraštru k tú ra mimo závodu SO 04 M ostné objekty“, objekt: „SO 04.1
M ost č. 1“
-

ktorá bola uskutočnená na pozemkoch podľa KN-E pare. č. 2017/3, 1557/2,2017/4,1572/2,
1558/11, 1778/15, 1778/14, 1561/89, 1561/139 a 1555/3 v k. ú. Leopoldov na základe
stavebného povolenia vydaného Okresným úradom Trnava, odborom cestnej dopravy
a pozemných komunikácií pod č. sp. OU-TT-OCDPK-2018/009025 zo dňa 11.06.2018, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2018

pre navrhovateľa:

EN V IRA L, a. s., IČ O : 36259233, T rnavská cesta, 920 41 Leopoldov

V konaní bolo zistené, že predmetná stavba bola zrealizovaná podľa projektovej
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konám so zmenami (v časti úložný prah
a horná časť krídiel, príslušenstvo mosta: vozovka na moste) uvedenými v dokumentácii
skutočného realizovania stavby, ktoré nevyžadujú osobitné konanie.
P re užívanie stavby sa u rču jú podľa § 82 ods. 2 a ods. 4 stavebného zákona a § 20
vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
tieto podm ienky:
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L Kolaudovaný objekt „SO 04.1 M ost č. 1“ bude užívaný ako cesta E t i M t É i súčasť
cesty 11/513 vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, P. O, B O X ÍB O h*feájska
10,917 01 Trnava a v správe a údržbe Správy a údržby ciest Tmavskéha mmmtgmBeha
kraja, Bulharská 39,918 53 Trnava.
2. Konečný dátum záručnej lehoty na kolaudovaný objekt je uvedený v zápise «*aÍMaÍBBÍ
a prevzatí stavby, stavebnej časti, stavebných prác (alebo ich dokončených č a s ^ .
3. Pri ústnom konaní boli zistené nasledovné závady a nedorobky:
- podliatie zvodidla plastmaltou,
- osadenie tabuľky evidenčného čísla mosta.
Uvedené nedorobky a závady boli v stanovenom term íne do 30.04.2019 odstránené.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ: ENVIRAL, a. s., IČO: 36259233, Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov,
podal dňa 20.12.2018 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na stavbu pod názvom: „2G D l - dopravná infraštruktúra mimo závodu SO 04
Mostné objekty“, objekt: „SO 04.1 Most č. 1“, ktorá je umiestnená na pozemkoch podľa KN-E
pare. č. 2017/3,1557/2,2017/4, 1572/2,1558/11, 1778/15, 1778/14, 1561/89, 1561/139 a 1555/3
v k. ú. Leopoldov.
'
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Dňom podania návrhu bolo kolaudačné konanie začaté.
N a uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie vydané Okresným úradom Trnava,
odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. sp. OU-TT-OCDPK-2018/009025 zo
dňa 11.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2018.
Tunajší špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 14.03.2019.
V kolaudačnom konaní vedenom podľa u s t § 8 1 ods. 1 stavebného zákona tunajší
špeciálny stavebný úrad zisťoval, či bola stavba uskutočnená v súlade so schválenou projektovou
dokumentáciou stavby, či boli splnené podmienky stavebného povolenia, či stavba nebude
ohrozovať verejný záujem najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia,
požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení. Tunajší špeciálny stavebný úrad
skonštatoval, že užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, a
taktiež že stavba bola uskutočnená podľa schválenej dokumentácie overenej tunajším
špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní so zmenami, ktoré nevyžadujú osobitné
konanie. Zmeny sa týkajú úložného prahu a hornej časti krídiel a príslušenstva mosta: vozovky
na moste. Pôvodný návrh uvažoval s novým úložným prahom výšky 570mm z betónu C35/45XC4,XD3,XF4, pričom bol dobetónovaný na niveletu 142,63 z betónu C30/37-XC3,XDl,XF2.
Zároveň pôvodný návrh počítal pri konštrukcii vozovky na moste s izolačným systémom mosta
na báze polyurea v hr. 3mm (konštrukcia vozovky spolu 103mm), pričom bolo použitý izolačný
systém mosta (NAIP) v hr. 5mm (konštrukcia vozovky spolu 105mm). N a ústnom konaní boli
zistené závady a nedorobky, na odstránenie ktorých sa stanovil termín do 30.04.2019.
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Navrhovateľ predložil k vydaniu kolaudačného rozhodnutia primerane povahe stavby
všetky potrebné doklady, tak ako to ustanovuje § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
-

zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby, stavebnej časti, stavebných prác (alebo ich
dokončenej časti zo dňa 24.04.2019,
doklady o vytýčení stavby,
zameranie skutočného vyhotovenia stavby objektu,
dokumentácia skutočného realizovania stavby obj ektu,
projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení požadovaných vlastností
výrobkov a zabudovaných materiálov,
stavebný denník.

Slovenský vodohospodársky podnik, št. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 3/834,
921 80
Piešťany s vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby súhlasí bez
pripomienok, ako uviedol jeho zástupca, Ing. Rybárik, do Protokolu o ústnom pojednávaní
spojenom s miestnym zisťovaním vo veci kolaudácie stavby zo dňa 14.03.2018.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a tiež k tomu, že účastníci konania a dotknuté
orgány nem ali. námietky voči povoleniu užívania uvedenej stavby, vrátane dotknutého
stavebného objektu, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrofcawej časti razbodoHtia.
Za vydanie rozhodnutia bol vybraný správny poplatok podľa položky č. 62a písm. g)
sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov vo výške 120,00 € (slovom: jednostodvadsať eur). Správny poplatok bol
uhradený bankovým prevodom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. podať odvolanie do
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných
prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpám riadnych opravných
prostriedkov.
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R ozhodnutíe sa doručí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
Projektant: ARGUS-DS, s.r.o., Ing. Igor Ševčík, Dolný Šianec 1,911 01 Trenčín
Hydroservice, spol. s r. o., Bernolákova 57,953 01 Zlaté Moravce
Mesto Leopoldov, Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2,920 41 Leopoldov
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, SI715 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, št. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80
Piešťany
7. Slovenské liehovary a likérky, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
8. Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby,
Starohájska3,917 10 Trnava
9. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia verejnej správy, P. O. BOX 128, Starohájska 10,917 01 Trnava
10. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39,918 53 Trnava
11. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3,920 01 Hlohovec
12. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3,920 01 Hlohovec
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Odd. požiarnej prevencie,
Dopravná l f 92101 Piešťany
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava
17. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10,921 79 Piešťany
18. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1,917 01 Trnava
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, P. O. BOX 1,917 09 Trnava
20. Slovák Telecom, a.s., Bajkalská 2878T7 62 Bratislava
21. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08, Bratislava - 22. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove

