
MESTO BYTČA   
Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia  

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/534/2019 Kyt                                                                                 Bytča: 28.11.2019 

 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
ROZHODNUTIE 

O PREDČASNOM UŽÍVANÍ STAVBY   
 

 

Mesto Bytča, Stavebný úrad, (ďalej len ,,stavebný úrad”) ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 
ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej ,,stavebný zákon”) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 
zastúpené v správnom konaní primátorom mesta podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal podľa § 83 stavebného zákona návrh na vydanie 
rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, ktorý dňa 18.10.2019 podal stavebník:  
 
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Košická 2, 010 65  Žilina, IČO: 36 407 470 (ďalej len 
„stavebník“)  
 
a na základe preskúmania tohto návrhu a stavebníkom predložených podkladov, stavebný úrad podľa 
§ 83 stavebného zákona 
 

POVOĽUJE PREDČASNÉ UŽÍVANIE STAVBY 
 

„Polyfunk čný objekt M_Žilina“ 
Žilina, ul. 1. mája 

v rozsahu objektov: 
SO01    polyfunkčný objekt 
SO02    parkovací objekt 
SO06    NN rozvody 
SO08    prekládka parovodu 
SO09a  rekonštrukcia prípojky parovodu 
SO09b  rekonštrukcia OST 
SO10    VN slučka, rekonštrukcia VN linky č. 166 
SO11    kiosková trafostanica 
SO12    dieselagregát 
(ďalej len ”stavba”)  
 
umiestnených v zmysle GP č. 155-1/2019 na pozemkoch  parcely registra "C" č. 2463/1, 2463/11, 
2463/12, 2463/13, 2463/14, 2463/15, 2435/3, 2463/2, 2426, v katastrálnom území Žilina, a to 
 

na obdobie 
od nadobudnutia vykonateľnosti tohto rozhodnutia do 31.12.2020 
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Vlastníkom stavby je obchodná spoločnosť SIRS – Investment, s.r.o., so sídlom Framborská 12, 010 
01 Žilina, IČO: 36417289 (ďalej len „vlastník stavby“), s výnimkou stavebných objektov – sietí 
technického vybavenia, ktoré sú majetkom príslušných správcov.  
 
Stavba bude využívaná ako polyfunkčný objekt a bude slúžiť na administratívne účely, na obchod , 
služby, bývanie a statickú dopravu. Hlavnou funkciou objektu SO01 je občianska vybavenosť 
(administratíva, služby, obchod) na 1-4.NP.  Na 5.NP je umiestnená funkcia bývania. K 5.NP funkčne 
prislúcha aj nadstavba na časti strechy, kde sú doplnkové funkcie k bytu. Hlavnou funkciou objektu 
SO02 je parkovanie osobných vozidiel na 2.PP-1.NP 
V hlavnom objekte SO01 bude 2.PP slúžiť výlučne na parkovanie, na 1.PP sa nachádza okrem 
parkovania kompletné technologické zázemie (OST, el. rozvodne, ústredne, VZT, serverovne, VZT, 
MaR)  a ďalšie priestory na prenájom s vybudovanými prípojnými bodmi pre nájomné jednotky. 
1.NP bude využívané na účel obchodu a služieb. Obchodné priestory určené na prenájom (vrátane 
priestoru určeného pre predajňu potravín LIDL) majú možnosť variabilného dispozičného riešenia.  
Podlažia 2.NP-4.NP sú celé pripravené výlučne na prenájom pre administratívne účely. Prístup do 
tejto časti je cez kontrolovanú recepciu umiestnenú na 1.NP. V centrálnej časti objektu sa nachádza 
schodisko, dva výťahy na ktoré nadväzuje na každom podlaží hygienické zázemie, miestnosť pre 
upratovačku a spoločná kuchynka. Za nimi v strede dispozície sú umiestnené zasadačky a rokovacie 
miestnosti slúžiace kanceláriám na podlaží. Na 2.NP v časti podstavy je umiestnené átrium 
zabezpečujúce dostatok svetla pre vnútorné administratívne priestory. Aj v ďalších dedikovaných 
priestoroch sú stavebne predpripravené napájacie body na technickú infraštruktúru (voda, 
kanalizácia, VZT, EL) . 
 
Na 5.-6.NP sa nachádza byt  Do bytu je prístup samostatným výťahom umiestneným na východnej 
strane objektu alebo hlavným centrálnym schodiskom. 
 
V predpolí hlavného objektu smerom k ulici 1.mája je zrealizované trojúrovňové parkovanie v 
dvojpodlažnom objekte, čiastočne zapustenom v teréne (SO02 Parkovací objekt) obdĺžnikového 
pôdorysu s plochou strechou využívanou na parkovanie a ako hlavné prístupové komunikácie pre 
pasantov. Celkový počet parkovacích miest je 358, z toho: 81 parkovacích miest na streche objektu 
SO02, 139 parkovacích miest v 1.PP objektov SO01 a SO02 a 138 parkovacích miest v 2.PP.  
objektov SO01 a SO02, ktoré sú v podzemných podlažiach vzájomne prepojené. Určených pre ŽŤP je 
14 parkovacích miest. 
Objekty SO01 Polyfunkčný objekt a SO02 Parkovací objekt sú technicky a funkčne prepojené. 
Úroveň strechy parkovacieho objektu je na úrovni 1.NP hlavného objektu (vstup do pasáží a  
obchodných priestorov). 
 
Stavba je napojená na siete technického vybavenia.  
Vodovodná prípojka je napojená na verejný vodovod, vedená z ulice 1.mája do technickej miestnosti 
na 1.PP, kde je zabezpečený ohrev v OST.  
Kanalizačná prípojka odvádza splaškové odpadové vody, tukové vody a časť dažďových vôd 
z príjazdovej komunikácie do prípojky kanalizácie. 
Dažďová kanalizácia odvádza dažďové vody zo spevnených plôch a striech objektov v areáli do 
vsakovacieho systému umiestneného na pozemku v zadnej časti pod parkoviskom.  
Vodné stavby Rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2019/030029-004/Mrh zo dňa 19.09.2019, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019 dodatočne povolil a súčasne povolil ich užívanie špeciálny 
stavebný úrad – Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
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SO 06 NN rozvody  
NN prípojka. 
Sieť : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C 
NN prívod z transformačnej stanice do hlavného rozvádzača RH. 
Z novovybudovanej transformačnej stanice TS1 je napojený hlavný rozvádzač RH káblami 4x 
CYKY-J 3x240+120. Káble sú uložené v zemi a vo vnútri objektu v žľaboch.  
Z transformačnej stanice TS2 je napojený hlavný rozvádzač pre LIDL. káblom 2x CYKY-J 
3x120+70.  
 
NN rozvody.  
Sieť : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S 
Elektrické brány. 
Pripojenie elektrickej brány je káblom 1-CYKY-J 3x4 z rozvádzača R-PS, ktorý je ukončeným 
v rozvádzači elektrickej brány. 
Informačné pylóny. 
Pre pripojenie informačných pylónov (objekt SO15) sú pripravené vývody z rozvádzača RO káblom 
1-CYKY-J 5x4 a 1-CYKY-J 3x4, ktoré sú ukončené na pylóne vodotesnou krabicou. 
 
Vonkajšie osvetlenie.   
Sieť : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S 
Vonkajšie osvetlenie parkoviska a prístupových komunikácií je LED svietidlami umiestnenými na 
osvetľovacích stožiaroch vysokých 8 a 6m v celkovom počte 24 kusov. Na stožiaroch sú inštalované 
1.ramenné a dvojramenné výložníky.  
Osvetlenie je ovládané súmrakovým spínačom, ktorý je súčasťou vnútorných silnoprúdových 
rozvodov v rozvádzači RO. 
 
SO08 Prekládka parovodu 
Nový prekladaný parovod je zrealizovaný ako podzemný, s technológiou bezkanálovej, továrensky 
predizolovanej tepelnej siete.  
Prekládka parovodu začína v existujúcej šachte, ktorá je situovaná na ul.1.mája, napojením na 
jestvujúci klasický rozvod (para DN125, kond. DN65). Z priestoru existujúcej šachty je  nový 
parovod predizolovanej konštrukcie vedený v pieskovom lôžku pod úrovňou terénu až do miesta 
vstupu existujúceho kolektora. Pozdĺž trasy parovodu, vedľa nového predizolovaného kondenzátneho 
potrubia je inštalovaná HDPE optická multichránička (multirúra 40/4x10mm) pre uloženie 
diaľkových signalizačných a ovládacích elektrokáblov. 
 
SO09a Rekonštrukcia prípojky parovodu   
Prípojka parovodu (para DN50, kond. DN32) je napojená na existujúci parovod (DN125/DN65) vo 
vnútornom priestore kolektora. Z priestoru kolektora je vedený rozvod pary a kondenzátu vnútornými 
suterénnymi priestormi až do miesta rekonštruovanej výmenníkovej stanice. Trasa novonavrhovanej 
parnej prípojky je vedená v trase existujúcej demontovanej parnej prípojky a je uložená na nových 
oceľových konzolách. V mieste napojenia na exist. rozvod sú osadené uzatváracie armatúry.  
 
SO09b Rekonštrukcia OST 
Primárna energia vo forme pary je do OST privedená pomocou parovodu. 
Pre transformáciu primárnej teplonosnej látky (para) na teplú vykurovaciu vodu (TVV) o 
požadovanom teplotnom spáde 70°C/50°C (s možnosťou zvýšenia na 80°C/60°C) slúži nová 
odovzdávacia stanica tepla typu para/voda, umiestnená v priestore na 1. PP. Súčasťou OST sú 
výmenníky tepla para/voda, regulačné, poistné armatúry, a kondenzátne hospodárstvo určené na zber 
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kondenzátu a jeho dopravu do zdroja tepla (ŽT, a. s.). Meracia zostava dodaného tepla a tiež meranie 
množstva pretečeného kondenzátu je umiestnené v priestore OST.  
 
SO10  VN slučka pre jednoúčelovú TS. 
Nový VN káblový prívod pre jednoúčelovú trafostanicu začína odbočením z existujúceho káblového 
prívodu l. č.271 do bývalej vstavanej trafostanice č.271/ts/261_makyta. 
Pripojenie navrhovaných VN káblov typu N2XS(F)2Y 3x1x240RM/25 12,7/22kV sa na existujúce 
káble je pomocou  hybridných spojok VN.  Trasa 22kV prívodu je vo voľnom teréne v parcele ktorá 
je majetkom investora. Dĺžka trasy VN káblov je 21m.  
 
Prekládka VN linky č.166. 
Rekonštrukcia káblovej linky č.166 je zrealizovaná v dĺžke 105m  
Rozvodná sústava: VN -3 fáz., AC 50 Hz,22 kV sieť s priamym (nízkoimpedančným) uzemnením 
Pripojenie VN kábla typu N2XS(F)2Y 3x1x240RM/25 12,7/22kV na existujúci kábel typu 
ANKTOYPV 3x240 mm2 je pomocou  hybridnej spojky VN. Navrhovaný VN kábel je zospojkovaný 
s existujúcim VN káblom vo vzdialenosti cca 18m od oplotenia rekonštruovaného polyfunkčného 
objektu na parcele KN-C č.2463/2.Trasa nového VN kábla je vo vzdialenosti 1m od oplotenia parcely 
2423/4, ďalej v parcele KN-C č.2463/2 vo vzdialenosti 1m od oplotenia. VN kábel je zospojkovaný 
s existujúcim VN káblom pri ulici 1 Mája pomocou  hybridnej spojky VN. Trasa 22kV prívodu je vo 
voľnom teréne v parcelách  KN-C 2409/2 a 2463/2  ktoré sú majetkom investora . Kábel je uložený do 
chráničky FXKV 200.  
 
SO11 Kioskové trafostanice. 
Z trafostanice typ DOFA s transformátorom 1250 kVA sú pripojené nové odberné miesta 
nachádzajúcich sa v polyfunkčnom objekte.  
Z  trafostanice typ GRÄPER MKP 800 s transformátorom 400 kVA je pripojený nové obchodný 
priestor nachádzajúci sa na 1NP v polyfunkčnom objekte. 
Káblový prepoj medzi trafostanicami zemným káblom VN, typ NA2XS(F)2Y 3x1x150RM/25 
12,7/22kV. Dĺžka trasy 8 m. 
 
SO12 Elektrocentrála – dieselagregát.  
Náhradný zdroj elektrickej energie , zabezpečuje dodávku elektrickej  energie pre vybrané zariadenia 
v areáli polyfunkčného objektu M_ Žilina, v prípade výpadku napätia zo siete SSE a.s. 
Dve elektrocentrály Caterpilar C9 ACERT o menovitom výkone 250 kVA/ 200 kW, s objemom 
nádrže 438 l sú umiestnené v mobilných kontajneroch pri fasáde objektu na úrovni terénu  zo strany 
ulice Predmestskej.  
 
Stavebný objekt SO14 Zeleň a sadové úpravy je zrealizovaný v rozsahu 1. etapy v zmysle projektovej 
dokumentácie (areálová výsadba na teréne, extenzívne strechy o výmere 3 500 m2, vertikálna zeleň 
na fasádach a oplotení).  
 
Stavebné objekty SO14 zeleň a sadové úpravy, SO15 informačné zariadenia, SO16 odpadové 
hospodárstvo, oplotenie neboli predmetom konania o predčasnom užívaní stavby a nie sú predmetom 
tohto rozhodnutia. 
 
Vjazd do areálu stavby je zabezpečený z ulice 1. mája a z ulice na Stave. Vjazd do areálu z ulice 1. 
mája bude počas platnosti tohto rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby zabezpečený ako 
dočasný, a to za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 
Pri miestnom zisťovaní uskutočnenom dňa 18.11.2019 v konaní o predčasnom užívaní stavby neboli 
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na stavbe zistené nedostatky, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb a ktoré by bránili 
užívaniu predmetnej stavby. 
 
Pre predčasné užívanie stavby sa určujú podmienky: 

1. Stavba bude využívaná ako polyfunkčný objekt a bude slúžiť na administratívne účely, na 
obchod a služby, na bývanie a na statickú dopravu. Stavbu je možné užívať len na účel 
uvedený v tomto rozhodnutí. 

2. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí celej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný 
podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby. 

3. Ku kolaudácii stavby stavebník alebo budúci užívateľ predloží rozhodnutie, ktorým bude 
povolené užívanie stavebného objektu SO13 Komunikácie a spevnené plochy. 

4. Bezodkladne po vydaní tohto rozhodnutia stavebník požiada príslušný cestný správny orgán 
o určenie trvalého dopravného značenia v stavebnom objekte SO 02 v zmysle projektovej 
dokumentácie odsúhlasenej Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiline, Okresným 
dopravným inšpektorátom. 

5. Bezodkladne po vydaní tohto rozhodnutia stavebník požiada príslušný cestný správny orgán 
o určenie dočasného dopravného značenia v zmysle záväzného stanoviska a projektovej 
dokumentácie odsúhlasenej Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiline, Okresným 
dopravným inšpektorátom, ktorou bolo povolené využitie dočasného vjazdu do areálu stavby. 

6. Povinnosť plniť stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi v predložených 
záväzných stanoviskách dotknutých orgánov. 

7. Stanoviská dotknutých orgánov: 
a) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát, 

Veľká Okružná 31, 010 75  Žilina, záväzné stanovisko ORPZ-ZA-ODI 
1-34_315/2019 zo dňa 30.10.2019; prílohou záväzného stanoviska je projektová 
dokumentácia – výkres č. N9.5 PDZ – vonkajšie plochy, odsúhlasený ORPZ v Žiline, 
ODI dňa 16.10.2019.  

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline v zmysle § 2 ods. 1, písm. j) 
a § 3 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore súhlasí s dočasným využitím existujúceho 
vjazdu v zmysle predloženej projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia pre 
účely konania o predčasnom užívaní stavby „Polyfunkčný objekt M Žilina“ za týchto 
podmienok: 

- Prenosné dopravné značenie a musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so zákonom č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
v súlade s STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 

- Žiadame vopred prizvať ( č. tel. 0961403511 ) dopravného inžiniera Okresného dopravného 
inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia 
prenosného dopravného značenia. 

- Vyhradzujeme si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného prenosného 
dopravného značenia z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

b) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát, 
Veľká Okružná 31, 010 75  Žilina, záväzné stanovisko uvedené v zápisnici 
z miestneho zisťovania dňa 18.11.2019 v znení: 

- Súhlasíme s predčasným užívaním stavby za podmienky, že do dňa 21.11.2019 bude trvalé 
dopravné značenie v parkovacom objekte (SO02) realizované v zmysle projektovej 
dokumentácie. Po odstránení nedostatkov bude potvrdená PD po následnej obhliadke.  

c) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát, 
Veľká Okružná 31, 010 75  Žilina,  
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- Projektová dokumentácia v rozsahu výkres č. N9.1 – Pôdorys 2PP, N9.2 – Pôdorys 1PP, 
N9.3 – Pôdorys 1NP odsúhlasená Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiline, 
Okresným dopravným inšpektorátom dňa 22.11.2019.  

d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, ul. V. Spanyola 27, 
011 71  Žilina, záväzné stanovisko č. A/2019/03985-HŽPZ zo dňa 08.11.2019 

- vzorka pitnej vody je zdravotne bezpečná a vo vyšetrovaných ukazovateľoch v rozsahu 
minimálnej analýzy vyhovuje požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe 
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 

- investor - prevádzkovateľ priestorov, respektíve nájomca je povinný podľa §52 odst.1 písm. 
b) zákona č.355/2007 Z. z. pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného 
zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do 
prevádzky. 

- Zrealizovaná stavba vyhovuje požiadavkám zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

e) Siemens Mobility s.r.o., Verejné osvetlenie Žilina, J.M. Hurbana 21, Žilina; 
porealizačné vyjadrenie k zrealizovanej stavbe č. PD/ZA/134/19-GAR zo dňa 
13.11.2019 

- Verejné osvetlenie je zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami 
správcu verejného osvetlenia v mesta Žilina. 

f) Inšpektorát práce Žilina, odbor inšpekcie práce, oddelenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci I., záväzné stanovisko č.  
IPZA/IPZA_OBOZP1/KON/2019/53142019/16175 zo dňa 20.11.2019 – zistené 
nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav 
stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného 
rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada odstrániť nižšie uvedené nedostatky 
a oznámiť odstránenie  na príslušný inšpektorát práce v lehote do 1 mesiaca od 
vydaného právoplatného rozhodnutia: 

- V trafostanici SO 11 v miestnom bezpečnostnom prevádzkovom predpise nie uvedené 
počty OOPP (napr. dielektrické rukavice, bezpečnostné tabuľky a iné ), čo je v rozpore s § 6 
ods. 1 písm. d/ zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 8 písm. c) vyhl. MPSV a R 
SR č. 508/2009 Z.z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.10 STN 34 
3104:1967. (0703) 

- Kiosková trafostanica Typ Gräper MKP 800 nie je dostatočne vybavená OOPP (chýbajú 
dielektrické rukavice, dielektrické galoše, skúšačka a ďalšie OOPP poľa zoznamu 
uvedeného v MPP), čo je v rozpore s § 6 ods.l písm. d/ zákona č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 7 STN 38 
1981.(0703) 

- V kioskovej trafostanici Typ Gräper MKP 800 nie je výstižný miestny bezpečnostný 
prevádzkový predpis, čo je v rozpore s § 6 ods.l písm. d/ zákona č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov § 8 písm. c) vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. nedodržaním 
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 10 STN 34 3104:1967. (0703) 

- Kontrolovaný subjekt nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa 
práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci tým, že zreteľne neoznačil elektrické zariadenia (zásuvky) 
menovitými hodnotami napätí v spoločných priestoroch „ Polyfunkčného objektu M Žilina, 
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Žilina, ul. 1. mája čo je v rozpore s § 6 ods.l písm. a) a § 13 písm. d) zákona NR SR č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. (0703) 

- Vstupné dvere do jednotlivých technických miestnosti „ Polyfunkčného objektu M Žilina, 
Žilina, ul. 1. mája “ nie sú bezpečnostné označené podľa účelu využitia (napr. tabuľkou), čo 
je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (0613) 

- Veľké presklené plochy nie sú vo výške oči označené bezpečnostnou fóliou v „ 
Polyfunkčnom objekte M Žilina, Žilina, ul. 1. mája “, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona 
NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (0613) 

- Vonkajšie kovové schodiska slúžiace na prístup a zostup nie sú vybavené bezpečnostným 
označením tak, aby sa dali prvé a posledné stupne bezpečne rozoznať od okolitej podlahy, 
čo je v rozpore s § 6 ods.l písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v 
nadväznosti na § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. (0613) 

o Nebola predložená dokumentácia: 
- Doklad o vykonaní preplachu a vyčistenia systému ústredného kúrenia, čo je v rozpore s § 

13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním 
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.5 STN EN 14336:2005. 

- Protokol o vykonaní skúšky vodotesnosti systému ústredného kúrenia, čo je v rozpore s § 
13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním 
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 14336:2005. 

- Protokol o vykonaní tlakovej skúšky systému ústredného kúrenia, čo je v rozpore s § 13 
ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej 
úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.4 STN EN 14336:2005. 

- Doklad o vykonaní vykurovacej skúšky, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z 
čl. 6 STN EN 14336:2005. 

- Protokol o vykonaní prevádzkových skúšok všetkých komponentov vykurovacieho 
systému, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.8 STN EN 14336:2005. 

o Ďalšie zistené nedostatky: 
- Potrubné rozvody systému ústredného kúrenia v odovzdávacej stanici tepla nie sú správne 

farebne označené podľa pretekajúceho média (štítky zelenej farby), čo je v rozpore s § 13 
ods. 6 zákona č. NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním 
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 13 0072:1990. 

- V pasportoch tlakových expanzných nádob s membránou v.č. 18T 10009 90236, v.č. 18T 
1011 60116, v.č. 18T 0919 90607, v.č. 18T0524 60234, nie sú doplnené údaje o ich výstroji 
(poistný ventil, tlakomer a pod.), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
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g) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie 
požiarnikov 1, 010 01  Žilina, stanovisko na účely konania o predčasnom užívaní 
stavby č. ORHA-ZA2-2019/001078-001 zo dňa 21.11.2019 – s vydaním predčasného 
užívania stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok 

h) Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina  – Záväzné stanovisko pre 
vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby č. 
18496/2019-60070/2019/OD/Mo zo dňa 14.11.2019 – s dočasným využitím 
existujúceho vjazdu pre účely predčasného užívania uvedených stavebných objektov 
stavby „Polyfunkčný objekt M_ Žilina súhlasí za nasledovných podmienok: 

- žiadame rešpektovať všetky dopravné obmedzenia navrhnuté v rámci prenosného 
dopravného značenia vykresleného v situácií projektu stavby polyfunkčného objektu M_ 
Žilina č. N9.5- vonkajšie plochy zo dňa 10/2019 a odsúhlaseného OR PZ SR - Okresným 
dopravným inšpektorátom v Žiline dňa 16.10.2019 a dňa 30.10.2019 pod č. 
ORPZ-ZA-ODI1-34-315/2019, 

- žiadame rešpektovať dobu predčasného užívania stavby max. na obdobie jedného roka za 
podmienky predpokladanej intenzite dopravy jestvujúceho vjazdu max. do 100 pohybov 
denne, 

- po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na SO 13 Spevnené plochy a 
komunikácie žiadame urýchlene dokončiť navrhovanú stavebnú úpravu jestvujúceho 
vjazdu vrátane osadenia trvalého dopravného značenia povoľovaného v rámci uvedeného 
stavebného objektu a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie 
dopravnej stavby. 

 
8. Námietky účastníkov konania:  

V zákonom stanovenej lehote boli vznesené pripomienky účastníka konania Združenie 
domových samospráv/Marcel Slávik, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02  Bratislava, 
zaslané stavebnému úradu mailom dňa 2.11.2019, potvrdené podľa ust. §19 ods. 1 správneho 
poriadku cestou elektronickej podateľne dňa 4.11.2019. 
Stavebný úrad sa s pripomienkami zaoberal a zapracoval ich do rozhodnutia tak, ako je 
uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia. 
 

Správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania voči tomuto rozhodnutiu. 
 

 

ODÔVODNENIE 

Na stavbu bolo vydané dňa 30.08.2019 mestom Bytča, Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a 
životného prostredia rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby pod č. VaŽP/404/2019 Kyt, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2019. 

Stavebník podal dňa 18.10.2019 žiadosť o vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby. Dňom 
podania žiadosti bolo konanie o predčasnom užívaní stavby začaté.  

§ 18 správneho poriadku - Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet 
správneho orgánu. 
Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo 
veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď 
tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. 
O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci 
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konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o 
začatí konania verejnou vyhláškou. 

§ 83 stavebného zákona - Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časové obmedzené 
povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to 
nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie 
osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný 
podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby. 

§ 126 ods.1 stavebného zákona - ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených 
predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o 
ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu 
ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane 
prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o 
jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe 
štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, 
o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej 
geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu 
podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov. 
 
 
Správny orgán sa žiadosťou stavebníka zaoberal a pri vyhodnocovaní skutkového stavu sa musel 
vyrovnať s niektorými právnymi otázkami výkladu ustanovenia § 83 stavebného zákona. Z tejto 
dikcie ustanovenia vyplývajú zákonné znaky inštitútu predčasného užívania. Predovšetkým je to 
návrhové konanie, ktoré správny orgán nemôže začať ex offo z úradnej moci, je to časovo obmedzené 
rozhodnutie, pred dokončením všetkých stavebných prác, pričom v tomto kontexte sa uvádza aj ďalší 
znak - že dokončenie nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby, a nie je ohrozená bezpečnosť a 
zdravie osôb. 
 
Stavebný úrad je orgánom štátnej správy, ktorý v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy SR (Štátne orgány môžu 
konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon) musí 
konať na základe zákona a v jeho medziach. S výnimkou pojmov ktoré nie sú jasne definované 
zákonom (kedy správny orgán aplikuje správnu úvahu) stavebný úrad nemôže konať nad rámec 
právomoci a kompetencie, vyplývajúcich zo zákonov alebo iných právnych noriem. Správna úvaha 
pri ustálení skutkového stavu spočíva v hodnotení dôkazov, pri ktorom má správny orgán právo, ale i 
povinnosť prikloniť sa k jednému z viacerých tvrdení a iné odmietnuť, za použitia logiky a 
zákonnosti. 
Vychádzajúc z vyššie uvedenej ústavnej zásady správny orgán musel pri aplikácii § 83 stavebného 
zákona vyhodnotiť okruh dotknutých orgánov štátnej správy v rozsahu tých pojmov, ktoré 
predpokladajú alebo sa dotýkajú ochrany záujmov chránených osobitnými predpismi, ako napríklad 
predpisy o ochrane zdravia ľudu, o požiarnej ochrane, o inšpekcii práce a pod.  

Osobitnou a právne špecifickou otázkou, ktorou sa stavebný úrad v konaní musel dostatočne 
spoľahlivo vyrovnať, je zákonný znak vyplývajúci z § 83 stavebného zákona, že časovo obmedzené 
povolenie na predčasné užívanie stavby nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby. K pojmu 
„užívateľnosť“ stavebný zákon neposkytuje legálnu definíciu významu slova, preto v nadväznosti na 
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všeobecné princípy správneho konania správny orgán musel postupovať ako pri správnej úvahe, v 
nadväznosti na § 3 ods. 4 prvá veta správneho poriadku - Rozhodnutie správnych orgánov musí 
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 
 
Správny orgán na základe hmotnoprávnych predpisov vyhodnotil, že pri ochrane zdravia a života 
osôb v zmysle § 83 stavebného zákona a jeho taxatívneho výpočtu záujmov chránených zákonom 
dotknutými orgánmi štátnej správy: 

a) podľa § 27 písm. b) zákona č. 314 /2001 Z.z. ochrane pred požiarmi v žnem zmien a noviel je 
dotknutým orgánom štátnej správy Hasičský a záchranný zbor, 

b) podľa § 7 ods.3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. v znení zmien a noviel je dotknutým 
orgánom štátnej správy Inšpektorát práce, 

c) podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z v znení zmien a noviel 
je dotknutým orgánom štátnej správy Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

d) podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
právnych predpisov je dotknutým orgánom cestný správny orgán 

 
§ 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov 
(správny poriadok) Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci 
konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. 
§ 26 ods. 2 správneho poriadku  Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť 
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase 
alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
§ 78 ods. 1 stavebného zákona Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak 
nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. 

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon 
EIA“) každý, kto sa stane účastníkom konania podľa zákona EIA, stáva sa účastníkom konania o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a následne účastníkom konania v následných 
povoľovacích procesoch navrhovaného zámeru. Z uvedeného vyplýva, že účastníkom konania 
o predčasnom užívaní stavby sú aj všetci účastníci, ktorí mali status účastníka konania 
v posudzovaní vplyvov predmetnej stavby na životné prostredie.  

Stavebný úrad ďalej na základe preskúmania žiadosti stavebníka zistil, že v súčasnosti prebieha 
dedičské konanie po poručiteľovi - spoluvlastníkovi pozemkov parcely registra „C“ pôvodne 
označených ako parcela č. 2433/2, 2435/3, 2435/4 v k.ú. Žilina (v zmysle geometrického plánu na 
zameranie stavieb ku kolaudácii novovytvorená parcela č. 2435/3, k.ú. Žilina) o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu ¼, na ktorých je postavená časť stavby (NN rozvody – areálové 
osvetlenie), pričom dedičské konanie nebolo ku dňu vydania tohto rozhodnutia právoplatne skončené 
a nie je ustálený okruh dedičov.  

Dokladom o dedičstve je právoplatné uznesenie, na základe ktorého sa vykoná prechod vlastníckeho 
práva na dedičov. I keď dedičstvo prechádza na dedičov ku dňu poručiteľovej smrti a osvedčenie o 
dedičstve alebo uznesenie súdu má len deklaratórne účinky o skutočnosti, ktorá nastala v minulosti, 
disponovať s dedičstvom v plnom rozsahu možno len na základe právoplatného uznesenia o 
dedičstve alebo uznesenia súdu.   

Podľa § 460 Občianskeho zákonníka, dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Predpokladmi 
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dedenia sú smrť fyzickej osoby, existencia dedičstva a spôsobilý dedič. Ak bolo v konaní o dedičstve 
právoplatne rozhodnuté o dedičstve, je toto rozhodnutie súdu záväzné a súd je povinný z tohto 
rozhodnutia vychádzať aj pri prejednávaní a rozhodovaní iných vecí. K nadobudnutiu dedičstva 
dochádza okamihom smrti poručiteľa s tým však, že právna úprava dedičského práva vychádza z 
princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po 
poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté. Podľa rozhodnutia súdu o potvrdení 
dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. 
V dobe od smrti poručiteľa až do potvrdenia dedičstva alebo vyporiadania dedičov právoplatným 
rozhodnutím súdu teda nemôže byť istota, s akým výsledkom konanie o dedičstvo skončí a najmä, 
aká bude výsledná dohoda dedičov a ako bude pri viacerých dedičoch dedičstvo vyporiadané. 

Nakoľko dedičské konanie o dnešného dňa nie je právoplatne ukončené, stavebný úrad nedokáže 
presne identifikovať osoby, ktorým v zmysle § 14 správneho poriadku patrí status účastníka konania 
a je nepochybné, že v tomto konaní ide o ich práva, právom chránené záujmy, ktoré môžu byť týmto 
rozhodnutím priamo dotknuté. Vzhľadom na tento okruh účastníkov konania z dôvodu právnej 
istoty a zamedzeniu prípadnej ujmy zvolil stavebný úrad v súlade s ust. § 26 správneho 
poriadku spôsob doručovania rozhodnutia formou verejnej vyhlášky. 

V zmysle uvedeného stavebný úrad oznámil listom č. VaŽP/534/2019 Kyt zo dňa 22.10.2019 formou 
verejnej vyhlášky začatie konania o predčasnom užívaní stavby a určil dátum ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zisťovaním na 18.11.2019 o 10.00 hod. na mieste stavby Polyfunkčný objekt 
M_Žilina.  

Na ústnom pojednávaní stavebník predložil primerane rozsahu stavby všetky potrebné doklady 
k vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, a to najmä (ale nielen):  

- geometrický plán stavby a geodetické zameranie stavby SO 06 NN rozvody – časť areálové 
osvetlenie 

- odovzdávací a preberací protokol časti stavby 
- stavebný denník 
- doklad o likvidácii odpadov 
- energetický certifikát 
- predpísané skúšky, revízne správy, vyhlásenia zhody, certifikáty, osvedčenia a všetky 

potrebné doklady od jednotlivých stavebných objektov a zariadení 
 
Ústneho pojednávania a miestneho zisťovania sa zúčastnili dotknuté orgány, a to zástupcovia Mesta 
Žilina – odboru dopravy, inšpektorátu práce, hasičského a záchranného zboru, Žilinskej teplárenskej 
a.s.. Dotknuté orgány k predčasnému užívaniu stavby vydali písomné záväzné stanoviská, pričom 
podmienky užívania stavby uvedené v týchto stanoviskách sú zapracované vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia ako podmienky užívania stavby.  
 
V konaní o predčasnom užívaní stavby boli uplatnené pripomienky účastníka konania Združenie 
domových samospráv/Marcel Slávik, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02  Bratislava, zaslané 
stavebnému úradu mailom dňa 2.11.2019, potvrdené podľa ust. §19 ods. 1 správneho poriadku cestou 
elektronickej podateľne dňa 4.11.2019. Vlastník stavby prostredníctvom projektanta dňa 19.11.2019 
k jednotlivým pripomienkam účastníka konania zaujal písomné stanovisko a toto stanovisko 
adresoval stavebnému úradu ako aj účastníkovi konania. Účastník konania dňa 20.11.2019 na 
písomné stanovisko vlastníka stavby reagoval, pričom z jeho vyjadrenia je zrejmé, že súhlasí 
s predčasným užívaním stavby, k vydaniu rozhodnutia nemá ďalšie pripomienky a žiada stavebný 
úrad aby do rozhodnutia písomné stanovisko prevzal.  
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Vzhľadom na uvedené, stavebný úrad zapracoval pripomienky účastníka konania Združenie 
domových samospráv/Marcel Slávik, Rovniankova nasledovne: 
 
Pripomienka č. 1 

• Podľa §81 ods.1 Stavebného zákona „V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či 
sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a 
či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené 
v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby 
alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života 
a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.“ 

 
Povinnosťou stavebného úradu v kolaudačnom konaní teda nie je len skontrolovať zhotovenie 
stavby podľa overenej dokumentácie ale aj to, či skutočné zrealizovanie skutočne a reálne 
dodržiava zákonom chránené záujmy podľa vodného zákona; odvolanie sa na stavebnú 
dokumentáciu zo stavebného povolenia je nedostatočné a v priamom rozpore so zákonom, 
lebo predmetom kolaudácie je overenie a kontrola, že realizácia stavby podľa takejto 
dokumentácie skutočne spĺňa záujmy podľa Vodného zákona; jedná sa o akúsi poslednú 
kontrolu projektu.  

 
Pri miestnom zisťovaní uskutočnenom dňa 18.11.2019 v konaní o predčasnom užívaní stavby neboli 
na stavbe Polyfunkčný objekt M_Žilina zistené žiadne nedostatky, ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie osôb a ktoré by bránili užívaniu predmetnej stavby.  
Podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon) stavebným úradom je obec. V zmysle ust. § 120 ods. 1 
stavebného zákona pri vodných stavbách vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu orgány 
vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov. Na vydanie 
stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon)  je príslušný špeciálny stavebný úrad – Okresný úrad Žilina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie.  
Dodržiavanie zákonom chránených záujmov podľa vodného zákona bolo preukázané 
Rozhodnutím špeciálneho stavebného úradu č. OU-ZA-OSZP3-2019/030029-004/Mrh zo dňa 
19.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019. Predmetným rozhodnutím špeciálny 
stavebný úrad i) dodatočne povolil vodné stavby a ii) povolil užívanie vodnej stavby.   
 
 Pripomienka č. 2 

• Žiadame predložiť vyhodnotenie realizácie opatrení vyplývajúcich zo záverečného stanoviska 
resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania a skontrolovať ich realizáciu v súlade s 
dokumentáciou EIA. 

 
Stavebník už v konaní o dodatočnom povolení stavby doložil dokument „Zmena navrhovanej 
činnosti – plnenie uložených opatrení“ z ktorého je zrejmé plnenie opatrení vyplývajúcich z procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie uložených v rámci rozhodnutia Okresného úradu Žilina, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, vydané v zisťovacom konaní dňa 7.1.2019 pod č.j. 
OU-ZA-OSZP3-2019/003729-006/Hnl, právoplatné dňa 16.5.2019 a v prípade potreby aj ich 
zapracovanie do príslušnej časti PD. Uvedený dokument bol podkladom pre vydanie dodatočného 
stavebného povolenia stavby Polyfunkčný objekt M_Žilina.  
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Nižšie uvádzame sumarizáciu jednotlivých požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho 
konania navrhovanej činnosti č.j.: OU-ZA-OSZP3- 2019/003729-006/Hnl zo dňa 07. 01. 2019, 
aktualizovanú ku dňu konania o predčasnom užívaní stavby Polyfunkčný objekt M_Žilina: 
 
a) Dodržať všetky podmienky stanovené v Rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní 
č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/025473-006/Hnl zo dňa 06.12.2017 
 
Opatrenia stanovené v Rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č.j.: OU-ZA-OSZP3- 
2017/025473-006/Hnl zo dňa 06.12.2017: 
 
a-a) Doplniť celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou — napojenie s 
vjazdom/vyjazdom na existujúcu cestu a nasledovné napojenie na cestu vyššej triedy (s pomenovaním 
príslušných komunikácií). 
 

Uvedená podmienka je splnená v príslušnej PD - SO 13 „Komunikácie a spevnené plochy“ a 
súvisiacej agende k dodatočnému povoleniu stavby - vyjadrenia príslušných dotknutých 
orgánov. 

 
a-b) V rámci kolaudačného konania doložiť vyhodnotenie iluminácie vo vzťahu k okolitej zástavbe. 

 
Stavebník v konaní o o predčasnom užívaní stavby predložil výpočet osvetlenia parkovísk 
(zumtobel). Zároveň je problematika osvetlenia riešená i v opatrení vyplývajúcom z 
rozhodnutia pre zmenu navrhovanej činnosti (rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZA-OSZP3-2019/003729-006/Hnl z 07.01.2019) - 
viď bod g) Riešiť v PD intenzitu osvetlenia reklamných zariadení a prijať opatrenia, aby 
nedochádzalo k osvetľovaniu okolitej zástavby. 

 
a-c) Doložiť výpočet kapacity existujúceho kanalizačného zberača s prípadným navyšením o 
dažďové vody z navrhovanej činnosti. V prípade, že zaústenie odtoku dažďových vôd bude 
prekračovať kapacitu existujúcej kanalizácie, je potrebné v PD riešiť zadržiavanie vôd pred 
vpúšťaním do kanalizačného zberača v akumulačných nádržiach, prípadne riešiť po preskúmaní 
územia odvod dažďových vôd prostredníctvom vsakovacích blokov. Doložiť výpočet kapacity 
existujúceho kanalizačného zberača s prípadným navýšením o dažďové vody z navrhovanej 
činnosti nie je potrebné a to z nasledujúceho dôvodu: 
 

Dažďová kanalizácia odvádza dažďové vody zo spevnených plôch a striech objektov v 
areáli polyfunkčného objektu M v Žiline do vsakovacieho systému. Vody z parkovísk sú 
prečistené v navrhovanom odlučovači ropných látok. Problematika nakladania s dažďovými 
vodami je komplexne riešená v príslušnej PD - SO05 Dažďová kanalizácia a ORL a bola 
posúdená a vyhodnotená špeciálnym stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení 
vodnej stavby a v kolaudačnom konaní vodnej stavby. 

 
a-d) Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vykonať reálne meranie hluku a doložiť protokol z tohto 
merania. 
 

Podmienka vzťahujúca sa ku kolaudácii - bude splnená v rámci kolaudačného konania 
stavby. 

 
a-e) Dodržať opatrenia stanovené v predloženom zámere. 
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Opatrenia stanovené v zámere. 

 
� Opatrenia počas výstavby. 

 
Ovzdušie. 
stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie 
zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie prác (zakrytie sypkých materiálov, zákaz 
spaľovania materiálov) 

 
Stavebník v konaní riadne preukázal, že opatrenie bolo realizované v súlade s platnou 
legislatívou a stavebným povolením počas celej výstavby. 

 
v prípade znečistenia spevnených komunikácií počas výstavby zabezpečiť ich čistenie  

 
Stavebník v konaní riadne preukázal, že opatrenie bolo realizované v súlade s platnou 
legislatívou a stavebným povolením počas celej výstavby. 

 
po ukončení terénnych prác vzhľadom k zamedzeniu prašnosti z nezatrávnených plôch realizovať 
technickú a biologickú rekultiváciu územia 

 
Stavebník v konaní riadne preukázal, že opatrenie bolo realizované v súlade s platnou 
legislatívou a stavebným povolením počas celej výstavby. 
 

Podzemné a povrchové vody. 
zariadenia na čistenie odpadových vôd, objekty dažďových kanalizácií a ORL sú v zmysle zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) vodnými stavbama podliehajú režimu povoľovania v zmysle zákona č. 
364/2004 Z. z. 

 
Uvedené zariadenia boli súčasťou procesu povolenia vodnej stavby – príslušným špeciálnym 
stavebným úradom, ktorý vydaním stavebného a kolaudačného povolenia garantuje súlad s 
vodným zákonom a súvisiacou platnou legislatívou. 

 
zabezpečiť a v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými 
látkami, kontrolovať stav stavebných mechanizmov, zabrániť úniku ropných látok zo stavebných a 
dopravných mechanizmov do vonkajšieho prostredia 

 
Stavebník v konaní riadne preukázal, že opatrenie bolo realizované v súlade s platnou 
legislatívou a stavebným povolením počas celej výstavby. 

 
pri príprave stavebného povolenia postupovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

 
Pri príprave stavebného povolenia sa postupovalo v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o 
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. i v súlade s ostatnou platnou súvisiacou 
legislatívou, garantom je príslušný stavebný úrad i príslušný špeciálny stavebný úrad vo 
veciach vodných stavieb.  
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Pôda. 
plochy trvalého záberu odhumusovať a vrchnú humusovú vrstvu pôdy použiť na úpravu a rekultivácie 
plôch dotknutých stavebnou činnosťou zabezpečiť rekultiváciu územia po stavebných prácach, po 
ukončení terénnych a stavebných prác realizovať terénne úpravy  

 
Uvedené podmienky boli plnené počas realizácie výstavby, vhodná humusová vrstva zo 
skrývky bola použitá na úpravu a rekultiváciu naprojektovaných plôch areálovej zelene.  

 
Hluk. 
vylúčiť stavebné práce počas nočného kľudu  

 
Stavebník v konaní riadne preukázal, že opatrenie bolo realizované v súlade s platnou 
legislatívou a stavebným povolením počas celej výstavby. 

 
Vnútroareálová zeleň. 
zabezpečiť rekultiváciu územia po stavebných prácach, po ukončení terénnych a stavebných prác 
realizovať terénne úpravy  

 
Uvedené podmienky budú plnené počas realizácie výstavby a dokončenia stavebného objektu 
SO14 „Zeleň a sadové úpravy“, tak aby bol dodržaný súlad s odsúhlasenou PD. 

 
spracovať projekt sadových úprav stavby 

 
Projekt sadových úprav stavby je súčasťou príslušnej PD - SO14 „Zeleň a sadové úpravy“.  

 
Odpady. 
zneškodňovanie odpadov zo stavby počas výstavby podľa druhov odpadov zabezpečí realizátor 
stavby, zodpovedá za súlad s legislatívnymi predpismi  

 
Stavebník v konaní riadne preukázal, že opatrenie bolo realizované v súlade s platnou 
legislatívou a stavebným povolením počas celej výstavby. 

 
Iné. 
zabezpečiť a priebežne kontrolovať dobrý technický stav stavebných mechanizmov a nákladných 
vozidiel, zabezpečiť dodržiavanie technologických postupov, technologickej disciplíny a vhodnej 
organizácie počas výstavby. 

 
Opatrenie bolo realizované v súlade s platnou legislatívou a stavebným povolením počas celej 
výstavby. 

 
� Opatrenia počas prevádzky. 

 
Podzemné a povrchové vody. 
zariadenia na čistenie odpadových vôd sú v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnými 
stavbami, ktoré je potrebné prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku: pravidelná 
kontrola funkčnosti a účinnosti ORL a dodržiavania stanovených limitov pre vypúšťanie odpadových 
vôd, účinnosť čistenia je potrebné pravidelne vyhodnocovať na základe povoľujúcim orgánom 
stanoveného predpísaného monitoringu 
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pre obdobie prevádzky vypracovať manipulačný poriadok ORL v zmysle zákona 364/2004 Z. z. 
 
Vnútroareálová zeleň. 
pravidelná údržba drevín a parkových plôch. 
 
Odpady. 
spôsob nakladania s odpadmi bude zosúladený s legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového 
hospodárstva a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina v rámci prevádzky areálu 
zabezpečiť v súlade s hodnotenými objektami priestory pre odpadové hospodárstvo zneškodňovanie 
resp. zhodnotenie odpadov bude zabezpečené prostredníctvom mesta Žilina v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením mesta Žilina  
 

Všetky „Opatrenia počas prevádzky“ budú priebežne realizované a zabezpečené pri prevádzke 
stavby v súlade s platnou legislatívou. 
 

b) V rámci povoľovacieho procesu v zmysle príslušných zákonov preukázať súlad 
 navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. 
 
Uvedená požiadavka bola splnená v rámci konania o dodatočnom povolení stavby. Súčasťou 
súvisiacej agendy k dodatočnému povoleniu stavby bolo aj záväzné stanovisko príslušného 
dotknutého orgánu - mesta Žilina, konštatujúce súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. 
 
c) V rámci povoľovacieho procesu v zmysle príslušných zákonov predložiť dopravno 
 kapacitné posúdenie v zmysle STN. 
 
Požiadavka je splnená. Pre investičný zámer bola vypracovaná dokumentácia "Kapacitné posúdenie 
dopravného napojenia Polyfunkčného objektu M_Žilina" (spracovateľ Žilinská univerzita v Žiline, 
október 2018). Uvedená dokumentácia bola predložená v konaní o dodatočnom povolení stavby. 
 
 
d) Vypracovať protokol z objektivizácie expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, 
 infrazvuku a vibráciám. 
e) V prípade prekročenia zákonom stanovených limitov z hľadiska hluku, vypracovať 
 opatrenia na ich zmiernenie. 
 
Požiadavka bude realizovaná ku kolaudácii stavby. V prípade prekročenia zákonom stanovených 
limitov z hľadiska hluku, bude protokol obsahovať i návrh opatrení na ich zmiernenie. 
 
f) V stavebnom objekte sadových úprav deklarovať súlad reálneho ozelenia s indexom 
 ozelenenia stanovenom v platnej územnoplánovacej dokumentácii. 
 
Uvedená požiadavka bola splnená v rámci konania o dodatočnom povolení stavby, súlad reálneho 
ozelenia s indexom ozelenenia stanovenom v platnej územnoplánovacej dokumentácii je deklarovaný 
v príslušnej PD, je súčasťou záväzného stanoviska príslušného dotknutého orgánu - mesta Žilina. 
 
g) Riešiť v PD intenzitu osvetlenia reklamných zariadení a prija ť opatrenia, aby 

nedochádzalo 
 k osvetľovaniu okolitej zástavby 
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Intenzita osvetlenia a hodnoty iluminácie rieši príslušná PD. Stavebník predložil k podkladom tohto 
rozhodnutia aj výpočet osvetlenia parkovísk (zumtobel). 
Návrh vnútroareálového osvetlenia bude spĺňa požiadavky STN EN 13201-1-3 pre VO, trieda 
intenzity osvetlenia G2 (0 cd/m2 - žiadna svietivosť nad 90°) a spĺňa požiadavky osvetlenia 
komunikácií triedy ME6. 
 
Čo sa týka intenzity osvetlenia reklamných a informačných zariadení ako aj priečelí budov - tie budú 
spĺňať požiadavku na maximálnu hodnotu rušivého svetla v zmysle STN EN 12464-2 podľa tabuľky 
2 zóny prostredia E4. Informačné zariadenia nie sú predmetom tohto rozhodnutia. 
 
Vzhľadom na rešpektovanie uvedených príslušných právnych predpisov nedôjde k neprimeranému 
osvetľovaniu priľahlého okolia a okolitej zástavby nad prípustnú mieru. 
 
 Pripomienka č. 3 

• Podľa §65 Vodného zákona „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné 
užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov 
zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, 
z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre 
pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania 
znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom 
hospodárstve.“ Podľa §18 ods.5 vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie 
ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné 
prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné 
stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na 
podnikateľské účely.“ 
 

 Pripomienka č. 4 
• Žiadame preukázať, že v súvislosti s vodnými stavbami nedôjde k zhoršeniu vodnej bilancie a 

odtokových pomerov, nedôjde k zhoršeniu stavu povrchových a podzemných vôd podľa dikcie 
§65 Vodného zákona a že pri všeobecnom užívaní vôd ako súčasti užívania stavby sú dodržané 
všetky záujmy podľa §18 ods.5 Vodného zákona. 
 

 Pripomienka č. 5 
• Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii a 

manažmentu vôd (napr. §5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať do 
projektovej dokumentácie  Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd, environmentálnych 
opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona predložením príslušných 
vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska. 
 

 Pripomienka č. 6 
• Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona. 
 
 Pripomienka č. 7 

• Podľa §46 ods.1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s §45 
ods.2 Stavebného zákona, ktorého súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb 
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potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov 
konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“; pričom podľa §62 ods.1 
písm.b Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť takejto projektovej 
dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných 
stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. 
na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), 
pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z 
environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné: 

a) zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či 
povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. 
odtokových bŕzd 

b) zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom 
priebehu času 

c) prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej 
nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber 
pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb. 

 
Žiadame overiť, že príslušné výpočty vrátane hydraulických výpočtov prietokových množstiev boli 
súčasťou projektovej dokumentácie, že stavby svojim vyhotovením týmto výpočtom reálne svojou 
prevádzkou zodpovedajú a vyhovujú a teda neohrozujú záujmy podľa vodného zákona. 
 
Vyššie uvedené pripomienky boli vyhodnotené špeciálnym stavebným úradom v konaní podľa 
vodného zákona (viď odôvodnenie pripomienky č. 2). 
 
Stavebník v konaní o predčasnom užívaní stavby predložil Rozhodnutie podľa §16a Vodného zákona 
vydané dňa 15.04.2019 Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. 
OU-ZA-OSZP2-2019/005070-06/Mac,  právoplatné dňa 24.04.2019.  
 
 Pripomienka č. 8 

• Žiadame, že okolie stavby upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich 
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav a ako 
súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spĺňal metodiku 
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneni
a-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb). 
Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj 
mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami (https://www.protisuchu.sk/) a 
projekt spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, 
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY 
V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).  

 
Stavebný objekt SO14 Parkové a sadové úpravy nie je predmetom konania o predčasnom užívaní 
stavby.  
Napriek tomu stavebný úrad uvádza, že sadové úpravy sú zrealizované  v rozsahu schválenej PD 
(areálová výsadba na teréne, extenzívne strechy, vertikálna zeleň na fasádach.  
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Zostáva v zmysle schválenej PD zrealizovať časť označenú ako 2. etapa, ktorá je ale podmienená 
asanáciou existujúcich objektov. 
 
 Pripomienka č. 9 

• Podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. má byť súčasťou projektu a teda aj zrealizovanej 
stavby projekt zapracovania stavby do biodiverzity územia v podobe environmentálnych 
opatrení ako sú napríklad parčíky, sadové úpravy, zelené strechy, opatrenia na nakladanie s 
dažďovými vodami. Žiadame overenie realizáciu tohto projektu. 

 
Na základe vyššie uvedeného má stavebný úrad za to, že stavba Polyfunkčného objektu M_Žilina 
preukázateľne rešpektuje požiadavky na zapracovania stavby do biodiverzity územia v podobe 
enviromentálnych opatrení nakoľko v zmysle schválenej PD boli zrealizované všetky potrebné 
opatrenia a to predovšetkým: 

- zadržanie dažďovej vody v území – dažďová voda zo striech a spevnených plôch je 
odvádzaná do vsakovacieho systému umiestneného priamo na pozemku, 

- parkové a sadové úpravy vrátane  3500 m2 vegetačných striech, 
- aplikácia, dodržanie a plnenie všetkých opatrení a podmienok stanovených v rámci 

rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydané v 
zisťovacom konaní dňa 7.1.2019 pod č.j. OU-ZA-OSZP3-2019/003729-006/Hnl, právoplatné 
dňa 16.5.2019 i v platnom stavebnom povolení. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj na zistenia stavebného úradu pri miestnom zisťovaní má 
stavebný úrad za to, že vlastník stavby pripomienky účastníka konania riadne odôvodnil, sú 
riadne zapracované v PD, zrealizované a všetky podmienky stanovené v Rozhodnutí vydanom 
v zisťovacom konaní č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/025473-006/Hnl zo dňa 06.12.2017 sú splnené. 
Z tohto dôvodu považuje stavebný úrad vyššie uvedené odôvodnenie sa dostatočné.  
 

S poukazom na odôvodnenie ako aj stanoviská dotknutých orgánov, uskutočnením stavby 
a povolením jej časovo obmedzeného predčasného užívania nie sú ohrozené práva a právom 
chránené záujmy účastníkov konania,  užívanie stavby neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, 
a v priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoli ť užívanie stavby. Z toho 
dôvodu stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Stavebník rovnako ako v konaní o dodatočnom povolení stavby požiadal stavebný úrad o vylúčenie 
odkladného účinku odvolania a okamžitú vykonateľnosť tohto rozhodnutia o predčasnom užívaní 
stavby z dôvodu verejného záujmu odôvodneného vo svojej žiadosti. Stavebný úrad sa dôvodmi 
žiadosti zaoberal a posúdil tieto s náležitosťami ustanovenia § 55 ods. 2 správneho poriadku. Podľa 
tohto ustanovenia ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo aj nebezpečenstvo, že odkladom 
výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niektorý iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny 
orgán odkladný účinok odvolania vylúčiť. Naliehavosť danej situácie treba riadne odôvodniť. 
Odkladný účinok nemožno vylúčiť,  ak tak ustanovuje osobitný zákon.  Stavebný úrad zistil, že 
ustanovenia stavebného zákona, ktoré sa má aplikovať nevylučujú prijatie takéhoto procesného 
rozhodnutia.   
Stavebný úrad sa opätovne v prvom rade venoval analýze verejného záujmu tak ako je predpokladaný 
v ods. 2 predmetného ustanovenia správneho poriadku. Verejný záujem je neurčitý právny pojem, 
ktorý nie je všeobecne definovateľný pre všetky prípady. V zmysle teórie aj právno-aplikačnej praxe 
ide o záujem neurčitého počtu osôb, ktorý predpokladá explicitne alebo implicitne zákon. Podľa 
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rozhodnutia Najvyššieho Súdu Slovenskej republiky 2Sžo 235/2009 je možné vnímať verejný záujem 
aj ako väčšinový záujem oprávnených osôb v nejakých konkrétnych spoločenských a právnych 
vzťahoch. Objektová skladba povoľovanej stavby v sebe zahŕňa záujmy viacero právnických osôb 
vrátane záujmu Slovak Business Agency na realizácii projektu vo verejnom záujme o podpore 
malých a stredných podnikateľov, pričom táto inštitúcia predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu 
špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Tento zámer ako 
všeobecný záujem definuje a predpokladá aj zákon č. 290/2016 Z.z o podpore malého a stredného 
podnikania a stratégia Európskej únie a Ministerstva hospodárstva. Súčasne má stavebný úrad za to, 
že vo verejnom záujme je aj poskytovanie právnych služieb „pro bono,“ o ktoré má záujem občianske 
združenie Spolu pre naše mesto, ktoré tiež v rámci svojej činnosti vytvára programy na ochranu 
životného prostredia. Rovnako tak je možné charakterizovať ako verejný záujem aj systém statickej 
dopravy v podobe parkovacieho domu, ktorý je v súlade so základnou koncepciou rozvoja mesta 
podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení (kap. 2.18.4.1, podkapitola Infraštruktúra statickej 
automobilovej dopravy), ako aj je v súlade s „Územným generelom dopravy s Plánom udržateľnej 
mobility mesta Žilina“ (Výstavbu parkovacích domov ÚGDsPUMM definuje po vonkajšom obvode 
2. mestského okruhu s tým, že na Predmestskej ulici - areál bývalá Makyta, je navrhovaný do roku 
2025 parkovací dom s orientačnou veľkosťou 3 nadzemné podlažia o kapacite 600 parkovacích miest. 
(kap. 10.2.2). 
Stavebný úrad berie do úvahy hrozbu škody stavebníkovi, t.j. obchodnej spoločnosti, ktorá je 
prepojená na verejný rozpočet Mesta Žilina ale potreby aplikácie ustanovenia § 55 ods. 2 považuje 
možnosť ohrozenie rozpočtu Mesta Žilina ako irelevantné, avšak hrozba akejkoľvek nenahraditeľnej 
ujmy je zákonným predpokladom pre vylúčenie odkladného účinku odvolania. Stavebný úrad ale pri 
rozhodovaní o vylúčení odkladného účinku odvolania vyhodnocoval aj iné otázky, a to aby práva a 
právom chránené záujmy účastníkov konania boli dostatočné chránené.  Tak stavebný úrad konštatuje 
už vyššie, v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby a opätovne 
dospel k záveru, že žiadne právo ani právom chránený záujem účastníkov konania nebude 
neprimerane obmedzený okamžitou vykonateľnosťou tohto rozhodnutia.  
 
 
Stavebný úrad berie na vedomie argumentáciu stavebníka o možnosti nenahraditeľnej ujmy a 
existencii parciálneho verejného záujmu a z dôvodu aplikácie zásady koncentrácie konania a faktu, že 
neboli vznesené žiadne námietky počas konania, resp. s pripomienkami účastníka konania, ktoré sú 
uvedené vyššie sa vysporiadal, rovnako s prihliadnutím na fakt, že na stavbe neboli zistené 
nedostatky, ktoré by bránili jej okamžitému užívaniu, postupuje stavebný úrad rovnako ako v prípade 
rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby a podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje 
odkladný účinok odvolania. Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku voči rozhodnutiu o vylúčení 
odkladného účinku odvolania nie je možné sa odvolať. V zmysle uvedeného je toto rozhodnutie 
vykonateľné dňom jeho vydania. 
 
 
Poučenie: 
 
Proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 
tohto rozhodnutia na tunajší stavebný úrad. Odvolanie nemá odkladný účinok. Odkladný účinok bol 
vylúčený rozhodnutím podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku. Proti rozhodnutiu o vylúčení 
odkladného účinku odvolania podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku nie je možné sa odvolať. 
 
Rozhodnutie vo veci samej po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je možné preskúmať 
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súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.  
 
 
 

Ing. Miroslav Minárčik 
       primátor mesta 

 
 
 
 
 
V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 62a 
ods. g) piata položka, Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený 
správny poplatok vo výške 530 €, ktorý je príjmom Mesta Bytče. 
 
 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní 
na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu (www.bytca.sk) a na úradnej tabuli 
a internetovej stránke Mesta Žilina. Posledný deň lehoty je dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené dňa: 28.11.2019    Zvesené dňa: 13.12.2019 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a 
internetovej stránke Mesta Bytča a Mesta Žilina. 
 
 
Doručí sa: 
 
Účastníci 
1. Účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť v tomto konaní dotknuté 
– doručí sa verejnou vyhláškou 
 
Na vedomie: 

1. Mesto Bytča, primátor 
2. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
3. Mesto Žilina, odbor dopravy 
4. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP , Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 
5. OR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01  Žilina 
6. RÚVZ Žilina, V. Spanyola 27,  011 711  Žilina 
7. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 451/2, 010 09 Žilina 
8. OR PZ SR – ODI Žilina, Veľká Okružná 31, 010 75  Žilina 
9. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina 
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 57  Žilina 
11. Siemens s.r.o., Verejné osvetlenie, Murgašova 243/2, 010 01 Žilina 
12. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č. 11, 011 87  Žilina 
13. Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, Vysokoškolákov 2, Žilina 010 08 
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská  28, 817 62  Bratislava 
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15. SIRS – Investment, s.r.o., Framborská 12, 010 01  Žilina 
16. Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Košická 2, 010 65  Žilina 
17. Ing. arch. Roman Trizuliak, Fedora Ruppeldta 1288/4  - projektant  
18. STABIL, a.s., Námestie Hrdinov 5, 010 03 Žilina, IČO: 36 378 844 - zhotoviteľ 
19. Ing. Viliam Hoferica, Mládeže 425, 013 41 Dolný Hričov – stavebný dozor 
20. Spis 

 


