SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 8217-40105/37/2018/Heg/370840106/KR-Z36

Bratislava 22.11.2018

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a)
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe žiadosti,
predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania
povoľuje podľa § 82 stavebného zákona užívanie stavby
„Nová serverovňa pre PCS – Centrálny velín“
stavebníkovi: CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník, IČO: 00214973
v prevádzke: CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník
podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (projekt skutočného vyhotovenia), PIO
Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, zák. číslo: 5561-15-000-18-90, Ing. Marek
Šimko – autorizovaný stavebný inžinier
v rozsahu
Stavebné objekty:
SO E31-1VC Serverovňa
katastrálne územie:
Rohožník,
na pozemkoch parc. č.: 735/171 (LV č. 152)
vo vlastníctve:
stavebníka
účel stavby:
1241 – Budovy pre dopravu, budovy pre elektronické komunikácie,
stanice, terminály a pridružené budovy
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Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné
povolenie na uvedenú stavbu, vydanej rozhodnutím inšpekcie č. 5332-25466/37/2017/Heg/
370840106/Z36-SP z 11.08.2017.
Podmienky pre užívanie stavby „Nová serverovňa pre PCS – Centrálny velín“:
1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok
technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených
výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na
predmetnú stavbu.
4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným
kapacitám.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ
povinný prerokovať s inšpektorátom.
6. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby
uchovávať po celý čas užívania stavby.
7. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby
odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu
vlastníkovi.
8. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby
odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
9. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť
inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
10. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí
na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určených
v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný
písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

O d ô v od n e n i e
Stavebník CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník, IČO: 00214973, podal dňa 26.9.2018
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vybudovanú stavbu „Nová serverovňa pre PCS –
Centrálny velín“ ktorá je schopná samostatného užívania a je súčasťou prevádzky „CRH
(Slovensko), a.s. závod Rohožník“.
Po preskúmaní podania inšpektorát v súlade s ustanovením § 80 ods. (1) stavebného zákona a
§ 18 zákona o správnom konaní oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy
listom č. 8217-34929/37/2018/Heg/KR-Z36 zo dňa 12.10.2018 začatie kolaudačného konania a
zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.10.2018.
V protokole z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“) podľa § 81a) stavebného zákona
inšpektorát vyhodnotil plnenie podmienok rozhodnutia na uvedenie stavieb do užívania
a konštatoval, že na stavbách neboli odchýlky skutočného realizovania stavieb od inšpekciou
overenej projektovej dokumentácie stavieb okrem drobných odchýlok, ktoré sú uvedené protokole.
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Inšpektorát ďalej konštatoval že povolenie na trvalé užívanie stavieb je možné vydať, nakoľko
vybudovaná stavba je schopná samostatného užívania, po predložení súhlasného stanoviska
Inšpektorátu práce v Bratislave, OR HaZZ Malacky, RÚVZ v Bratislave, PD skutočného
vyhotovenia stavby potvrdený projektantom a zhotoviteľom, stavebných denníkov, protokolov
o odovzdaní a prevzatí stavby, bilanciu odpadov vzniknutých počas výstavby. Následne na
inšpektorát boli doručené:
-

Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava č. IBA-171-20-2.2/ZS-C22,23-18 zo dňa
21.11.2018, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok.
Stavebné denníky, protokoly o odovzdaní a prevzatí stavby, vážne lístky odpadov
vzniknutých počas stavby.
Projekt skutočného vyhotovenia „Nová serverovňa pre PCS – Centrálny velín“, PIO
Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, zák. číslo: 5561-15-000-18-90, Ing.
Marek Šimko – autorizovaný stavebný inžinier.
Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. PPL/12830/2018/M zo
dňa 29.10.2018 – súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
Protokol o vykonaní kontrolnej prehliadky a skúšky funkčnosti stabilného hasiaceho
zariadenia – stabilné hasiace zariadenie plynové HFC-227ea v novej serverovni pre PCS –
Centrálny velín v zmysle § 14 ods. (1) vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.z. v znení § 66 ods. (1)
písm. a) zákona č. NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení n.p. Protokol je
podpísaný poverenou osobou vykonávajúcou štátny požiarny dozor

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania,
dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania inšpektorát zistil, že boli splnené
podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a
rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške
250 eur uhradených prevodom, v súlade s položkou 62a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
roti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01
Bratislava 3, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:

1. CRH, (Slovensko) a. s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a ostatným: (po nadobudnutí právoplatnosti):
2.
3.
4.
5.
6.

Okresný úrad Malacky, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
Obec Rohožník - stavebný úrad, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave,
Ružinovská č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26
OR Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky

