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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/404/2019 Kyt                                                                                 Bytča: 
30.08.2019 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
ROZHODNUTIE 

O  DODATOČNOM  POVOLENÍ  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, na 
základe výsledkov konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) 
v spojení s § 88a ods. 4, v nadväznosti na § 58 až § 68 stavebného zákona,  
 
 

d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e 
 
stavebníkovi Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Košická 2, 010 65  Žilina, IČO: 36 
407 470 (ďalej len „stavebník“) 
 
zmenu stavby : 

 
„Polyfunk čný objekt M_Žilina“ 

Žilina, ul. 1. mája 
v rozsahu stavebných 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 
SO14   zeleň a sadové úpravy 
SO15   informačné zariadenia 
SO16    odpadové hospodárstvo, oplotenie 
(ďalej len ”stavba”)  
 
na pozemkoch  parcely registra "C" č. 2463/1, 2463/2, 2409/2, 2428/1, 2424/1, 2424/2, 
2424/3, 2424/4, 2424/5, 2424/6, 2424/7, 2424/8, 2425/1, 2425/2, 2425/3, 2425/4, 2425/5, 
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2425/6, 2407, 2426, 2408, 2433/1, 2435/1, 2435/2, 2433/2, 2435/3, 2435/4 a parcela registra 
"E" č. 499 (C 2428/2) v katastrálnom území Žilina, a to už vykonané stavebné práce 
a zároveň určuje podmienky na dokončenie zmeny stavby  n a s l e d o v n e : 
 
A) v rozsahu zmien oproti dodatočnému stavebnému povoleniu vydanému stavebným 
úradom Mesta Žilina pod. č. 705/2017-6660/2017-OSP-VL zo dňa 24.03.2017, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2017: 
 

- zmena konštrukčného riešenia obvodového plášťa stavby, 
- zmena konštrukčného riešenia dvojpodlažnej časti stavby - pôvodný oceľový skelet 

bol nahradený monolitickým oceľobetónovým konštrukčným systémom prvkov,  
- úprava konštrukčných výšok, odstránenie pôvodných medzipodlaží, vybudovanie 

jedného, resp. dvoch podzemných podlaží,   
- úprava časti dispozícií a doplnené funkcie obchodov, služieb, administratívy, bytu a 

statickej dopravy,  
- vybudovanie jednopodlažnej prístavby na juhovýchodnej strane objektu na úrovni 

1.NP s dvomi podlažiami suterénu a obostavanou vstupnou rampou,  
- vytvorenie funkcie bývania, umiestnenej na pôdoryse celého 5.NP; vrátane nadstavby 

z oceľovej konštrukcie na východnej časti strechy nad 5.NP, slúžiacej ako doplnková 
funkcia k bytu, exteriérový bazén na streche pri nadstavbe, 

- výmena nevyhovujúcich stavebných prvkov a nefunkčnej vnútornej infraštruktúry,  
- dva hlavné vstupy do objektu pre pasantov z ulice 1. mája a to v mieste blízko 

križovatky ulíc 1.mája a Predmestskej a druhý v mieste križovatky ulíc 1.mája 
a Republiky,  

- Okresný úrad v Žiline Odbor krízového riadenia dňa 24.augusta 2017  rozhodol o 
zrušení ochrannej stavby – odolného krytu pod evidenčným číslom 05 01 066 na účely 
civilnej ochrany.  Tento priestor naďalej nie je predmetom riešenia PD a zostáva v 
pôvodnom stave,  

- vybudovanie parkovacieho objektu SO.02 
- kompletná rekonštrukcia technickej infraštruktúry v rozsahu celého areálu  

  
Zoznam stavebných objektov ktoré neboli predmetom Stavebného povolenia 705/2017-
6660/2017-OSP-VL zo dňa 24.03.2017 
 
SO 02 Parkovací objekt 
SO 03 Vodovodná prípojka 
SO 04 Kanalizačná prípojka, Lapač tukov 
SO 05 Dažďová kanalizácia a ORL 
SO 06 Rozvody NN 
SO 08 Prekládka parovodu 
SO 09a,b Rekonštrukcia prípojky parovodu, rekonštrukcia OST 
SO 10 VN slučka,  Rekonštrukcia VN linky 166 
SO 11 Kiosková trafostanica 
SO 12 Dieselagregát  
SO 13 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 14 Zeleň a sadové úpravy 
SO 15 Informačné zariadenia 
SO 16 Odpadové hospodárstvo, oplotenie 
 
Súčasťou objektovej skladby sú zrealizované objekty vodných stavieb a objekt spevnených 
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plôch: 
Vodné stavby – stavebné objekty SO03 vodovodná prípojka, SO04 kanalizačná prípojka, 
SO05 dažďová kanalizácia a ORL majú podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z.z o vodách a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) charakter vodnej stavby a v zmysle § 26 vodného zákona je na 
vydanie stavebného povolenia príslušný špeciálny stavebný úrad - Okresný úrad, odbor 
starostlivosti o životné prostredie a nie sú predmetom tohto rozhodnutia. 
Spevnené plochy – stavebný objekt  SO013 Komunikácie a spevnené plochy  
na vydanie stavebného povolenia stavebného objektu SO 13 Komunikácie a spevnené plochy 
je v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách príslušný 
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie a nie sú predmetom 
tohto rozhodnutia. 
 
 
A.1) V rozsahu dokončených stavebných prác: 
SO 01  Polyfunkčný objekt  – rozostavané – v rozsahu mimo stavebných prác popísaných 
    v bode A.2) tohto rozhodnutia 
SO 02  Parkovací objekt  – rozostavané – v rozsahu mimo stavebných prác popísaných 
    v bode A.2) tohto rozhodnutia 
SO 06  NN rozvody   – rozostavané – v rozsahu mimo stavebných prác popísaných 
    v bode A.2) tohto rozhodnutia 
SO 08  Prekládka parovodu  – zrealizované, stavebne ukončené 
SO 09a Rekonštrukcia prípojky parovodu – zrealizované, stavebne ukončené 
SO 09b Rekonštrukcia OST   – zrealizované, stavebne ukončené 
SO 10   VN slučka, rekonštrukcia VN linky č. 166 - zrealizované, stavebne ukončené 
SO 11   Kiosková trafostanica – zrealizované, stavebne ukončené 
SO 12   Dieselagregát    – zrealizované, stavebne ukončené 
SO 15   Informačné zariadenia – rozostavané – v rozsahu mimo stavebných prác popísaných 
    v bode A.2) tohto rozhodnutia 
SO 16  Odpadové hospodárstvo, oplotenie – rozostavané – v rozsahu mimo stavebných prác 
    popísaných v bode A.2) tohto rozhodnutia 
 
A.2) v rozsahu stavebných prác a stavebných objektov potrebných na dokončenie 
stavby:  
SO 01  Polyfunkčný objekt – rozostavané, nie je zrealizované: 

- finálna úprava striech (extenzívne vegetačné strechy); drevené terasy na streche 5.NP; 
osadenie bazéna a bazénovej technológie na 5.NP 

- vnútorné nenosné priečky, oddeľujúce nájomné jednotky/miestnosti 
- časť interiérových dverí do nájomných jednotiek/miestností 
- vo vybraných nájomných jednotkách/miestnostiach finálne povrchové úpravy podláh, 

stien a stropov (realizované podľa požiadavky konkrétneho nájomcu) 
- ZTI – dopojenie zariaďovacích predmetov v časti administratívy, bytu 
- ÚK – podlahové elektrické vykurovanie v bytovej jednotke 
- VZT – koncové zariadenia v nájomných jednotkách/miestnostiach (realizované podľa 

požiadavky konkrétneho nájomcu) 
- Elektroinštalácia – dopojenie CBS pre núdzové osvetlenie; koncové svietidlá 

v nájomných jednotkách a v bytovej jednotke; rekonštrukcia bleskozvodu; osvetlenie 
fasády 

- EPS, HSP – 2. hladina hlásičov požiaru v nájomných jednotkách/miestnostiach 
(realizované podľa požiadavky konkrétneho nájomcu) 
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- predajňa potravín LIDL v zmysle PD – od rozhrania prenajímateľnej plochy a ostatnej 
časti stavby 

SO 02  Parkovací objekt – rozostavané, nie je zrealizované 
− dvere do únikových schodísk, zábradlia na únikových schodiskách,  
− vodorovné dopravné značenie a zvislé dopravné značenie,  
− prístrešok na košíky a bicykle /e-bike / 
− vnútro areálové osvetlenie na streche  

SO 06  NN rozvody – rozostavané, nie je zrealizované:   
− vnútro areálové osvetlenie na streche objektu SO 02 
− osvetlenie priechodu pre chodcov z VO mesta Žilina 

SO 14  Zeleň a sadové úpravy  
− výsadba stromov 
− plošné výsadby (záhony krov, trvaliek a trávnaté plochy) 
− extenzívne vegetačné strechy 
− výsadba drevín, krov a trvaliek  
− v II. etape výstavby asanácia ex. objektov a revitalizácia ostatných plôch v zmysle PD 

SO 15  Informačné zariadenia  
− osadenie koncových informačných zariadení v zmysle PD 

SO 16  Odpadové hospodárstvo, oplotenie 
− dodávka typizovaných uzamykateľných prístreškov 

 
Opis stavby 
 
SO 01  Polyfunkčný objekt  
Hlavné vstupy do objektu pre pasantov sú z ulice 1. mája a to v mieste blízko križovatky ulíc 
1.mája a Predmestskej a druhý v mieste križovatky ulíc 1.mája a Republiky. Prvý je 
bezbariérový s rampami, druhý je schodiskom po streche parkovacieho objektu SO02.  
Vstupy nadväzujú na priestory recepcie a vertikálnych komunikácií. Úpravy vstupných 
priestorov, vestibulu a výškových rozdielov na podlaží umožňujú bezbariérový pohyb osôb s 
obmedzenou schopnosťou pohybu. Na jednotlivých podlažiach sú priestory, ktoré v prípade 
komerčných a flexibilných priestorov možno upravovať podľa požiadaviek konkrétneho 
nájomcu.  
2.PP – zázemie, parkovanie 
1.PP – zázemie, technológie, sklady, obchod, služby, parkovanie 
1.NP – obchod, služby, parkovanie 
2.NP – administratíva 
3.NP – administratíva 
4.NP – administratíva 
5.NP – bývanie 
6.NP – doplnkové funkcie k bývaniu  
 
2PP: 
Podlažie slúži v objektoch SO01 aj SO02 výlučne pre parkovanie s malými plochami 
zázemia. Prístupný je pre automobily rampou a pre pasantov dvojicou výťahov a dvomi 
schodiskami. Z 2PP je možný priamy vstup do komerčnej prevádzky na 1PP umiestnenej na 
severnej strane objektu. 
 
1PP: 
Podlažie kde sú kombinované rôzne funkcie. Okrem parkovania, ktoré je prístupné 
samostatnou rampou, nachádza sa tu kompletné technologické zázemie areálu (OST, el. 
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rozvodne, ústredne, VZT, serverovne, VZT, MaR atď.).  Najväčšiu časť zaberajú komerčné 
priestory momentálne bez bližšej špecifikácie určené na prenájom. Do týchto priestorov je 
zrealizovaný aj vstup samostatnými schodiskami z exteriéru. V jednotlivých priestoroch sú 
stavebne predpripravené napájacie body na technickú infraštruktúru (voda, kanalizácia, EL. 
Vstup do 1PP je možný aj hlavným centrálnym schodiskom ako aj výťahom. Samostatnou 
časťou prístupnou oceľovým schodiskom z 1NP je zázemie predajne potravín situovanej na 
1NP (viď LIDL) 
 
V centrálnej časti objektu sa nachádza bývalý CO kryt, ktorého nové využitie nie je 
predmetom riešenia PD. Okresný úrad v Žiline Odbor krízového riadenia dňa 24.augusta 2017  
rozhodol o zrušení ochrannej stavby – odolného krytu pod evidenčným číslom 05 01 066 na 
účely civilnej ochrany.  
 
 
1NP: 
Podlažie v hlavnom objekte SO01 je celé pripravené výlučne pre obchod a služby. Zo strechy 
objektu SO02 (kde sa nachádza parkovanie) je bezbariérový vstup dvomi rovnocenným 
vchodmi cez zádverie s automatickými dverami do pasáží, okolo ktorých sú situované 
prenajímateľné priestory. V centrálnej časti objektu sa nachádza schodisko, dva osobné 
výťahy recepcia a hygienické zázemie pre návštevníkov + miestnosť pre upratovačku. Za 
recepciou je umiestnená serverovňa. V zadnej časti objektu je umiestnená predajňa potravín 
so zázemím (prepojená s 1PP) – viď popis LIDL. Vo frontálnej časti smerom k parkovisku sú 
situované budúce prevádzky pre stravovanie – kaviarne, bistrá a reštaurácia. V jednotlivých 
priestoroch sú stavebne predpripravené napájacie body na technickú infraštruktúru (voda, 
kanalizácia, tuková kanalizácia, VZT, EL). 
 
2NP-4NP: 
Podlažia v hlavnom objekte SO01 sú celé pripravené na prenájom pre administratívne účely. 
V centrálnej časti objektu sa nachádza schodisko, dva osobné výťahy na ktoré nadväzuje 
hygienické zázemie, miestnosť pre upratovačku a spoločná kuchynka. V PD je zobrazené 
jedno z možných usporiadaní kancelárskych priestorov. Voľná dispozícia umožňuje vytvoriť 
veľkostne rôzne typy nájomných jednotiek. Na 2NP v časti podstavy je umiestnené átrium 
zabezpečujúce dostatok svetla pre vnútorné administratívne priestory. V jednotlivých 
priestoroch sú stavebne predpripravené napájacie body na technickú infraštruktúru (voda, 
kanalizácia, tuková kanalizácia, VZT, EL). 
 
5-6NP: 
Byt na 5 nadzemnom podlaží pozostáva z 8-ich samostatných izieb, z ktorých 5 má aj 
samostatné kúpeľne vrátane WC, spoločného priestoru kde je umiestnená kuchyňa jedáleň a 
obývacia časť, z  2-och samostatných kúpeľní, jedného samostatného WC, 4-och šatníkov a 
technologickej miestnosti. V strednej časti bytu je umiestnené schodisko so svetlíkom, ktorým 
sa ide na 6NP kde je umiestnený vonkajší bazén so zázemím. Obytné miestnosti sú priamo 
presvetlené a vetrané v zmysle STN 734301. Do bytu je prístup samostatným výťahom 
umiestneným na východnej strane objektu alebo hlavným centrálnym schodiskom. 
 
Popis objektu 
Pôdorysne má existujúca budova tvar T, kde nižšia dvojpodlažná časť má rozmery 36,8 x 85,6 
m a výšku 7,8m a päťpodlažná časť má rozmery 26,2 x 48,85 m pri výške 30,5 m a je 
pôdorysne čiastočne zapustená do nižšej časti objektu. Nižšia a vyššia časť objektu sú 
samostatné dilatačné celky.  
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V zadnej časti bol pristavaný nový jednopodlažný objekt so suterénom pre parkovanie o 
pôdorysných rozmeroch 20 x 30 m, s identickou výškou podlažia a suterénu ako predná 
prístavba. Všetky nové časti objektu sú s plochou strechou s využitím spádovania nosných 
prvkov do 2% na odvodnenie strešnej plochy. Nosný systém objektu je monolitický 
železobetónový skelet s doplňujúcimi monolitickými železobetónovými stenami, 
dobetonávkami stropov a podlahovou doskou suterénu. Existujúci päťpodlažný objekt je 
zachovaný v plnom rozsahu spoločne s existujúcimi suterénnymi priestormi. Polyfunkčný 
objekt je rozdelený na päť samostatných dilatačných celkov. Predná dvojpodlažná prístavba je 
tvorená tromi dilatačnými celkami a zadná jednopodlažná prístavba, spolu s päťpodlažných 
objektom sú každá samostatný dilatačný celok. 
 
Na streche existujúceho päťpodlažného objektu je navrhnutá jednopodlažná nadstavba s 
plochou strechou o pôdorysných rozmeroch 12,5 x 14,4 m s výškou 6,2m po hornú hranu 
atiky, s priľahlým vonkajším bazénom o rozmeroch 3 x 12 m, umiesteným na os objektu.  
Ako nosný systém nadstavby bola navrhnutá priestorová prútová oceľová konštrukcia z 
valcovaných profilov z ocele triedy S235. Zvislý nosný systém tvoria v rastri 6 x 6 m oceľové 
stĺpy z uzatvorených profilov 150x4 resp. 150x6 mm kĺbovo kotvené do betónovej strechy. 
Na hlavu stĺpov sú v pozdĺžnom smere kĺbovo ukladané primárne nosníky IPE 240 a IPE 360, 
ktoré vynášajú v rastri 2,55 a 3,0 m priečne ukladané väznice profilu IPE 240. Pre otvory vo 
fasáde sú navrhnuté výmeny z profilov 150x4, 150x6, 150x100x5 a 140x80x5 mm. Tuhosť 
prútovej konštrukcie zabezpečuje strešné stuženie z trubiek 70x3,2 mm spolu so stenovým 
stužením z trubiek 70x3,2 a 101,6x4 mm. 
Pre vonkajší bazén umiestený na streche vedľa nadstavby bolo potrebné doplniť oceľovú 
roznášaciu plošinu z pozdĺžnych nosníkov HEA 180, ktoré vynášajú do betónových stĺpov 
5.NP priečne uložené nosníky HEB 220.  
Z dôvodu zvýšeného zaťaženia z nadstavby na 6.np bolo nutné zosilnenie štyroch stredových 
stĺpov existujúcej päťpodlažnej budovy od suterénu po 5.np. Zosilnenie stĺpov bolo navrhnuté 
vystuženým obetónovaním stĺpov v šírke 100 mm po obvode pomocou cementovej zmesi 
Vusokret SC60. 
 
Z potreby doplňujúcich vertikálnych komunikácií pre individuálne potreby 5.NP a nadstavby 
6.NP bolo predĺžený existujúce zadné vonkajšie schodisko po nadstavbu 6.NP a pridaný nový 
výťah s dosahom k týmto podlažiam. 
Pre výťahovú šachtu vonkajšieho výťahu bola navrhnutá oceľová konštrukcia z uzatvorených 
profilov, kde stĺpy a hlavné priečniky v úrovni podlaží sú prierezu 100x4 mm a doplňujúce 
priečniky prierezu 100x60x4 mm.  Konštrukcia je v úrovni stropov kotvená do 
železobetónových obvodových stužidiel a založená na betónovej doske s prehĺbením do 
únosných vrstiev podložia.  
Nové požiarne únikové schodiská sú navrhované v priestoroch predajní a zázemí komerčných 
priestorov, ide o oceľové konštrukcie so stupňami. Dvojramenné exteriérové schodiská sú 
navrhnuté ako oceľová prútová konštrukcia so stupňami a podestami z oceľového roštu a 
plechu.  
 
Výplňové murivá. 
priečkové murivo Ytong Klasik – priečkové murivo HR.150mm (41dB, s omietkou 42dB) 
(P10-10N/mm²), lepiaca malta na tenkú škáru (1-3mm) (10N/mm²). 
 
Úpravy povrchov. 
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Suterén – interiér: Priestory zostávajú v pôvodnej úprave povrchov, existujúca omietka bola 
vyspravená novými zmesami so špecifikáciou vhodnou do zaťažovaných priestorov a 
následne bol aplikovaný náter. 
Nadzemné podlažia – interiér: Obvodové steny zavesenej ľahkej konštrukcie sú interiérovo 
upravené hliníkovými panelmi alebo obkladom sadrokartónovými doskami na oceľových 
systémových profiloch s konečnou povrchovou úpravou náterom. Pohľadové časti 
oceľobetónových stropných nosných prvkov sú upravené náterom. 
Nadzemné podlažia – exteriér: Obvodové steny zavesenej ľahkej konštrukcie sú zo strany 
exteriéru povrchovo upravené práškovou farbou v prípade hliníkových zateplených 
sendvičových panelov a fasádneho montovaného systému kombinovaného s presklenými 
panelmi, kontaktný zatepľovací systém na betónových obvodových stenách bude upravený 
omietkou.  
 
Nášlapné vrstvy podláh: 
Povrchová úprava veľkoformátovou keramickou dlažbou alt. epoxidovými liatymi podlahami, 
nátermi v priestoroch rekonštruovaného suterénu a komerčných priestoroch. 
Veľkoformátová keramická dlažba v spoločných priestoroch vestibulu, recepcie a priestoru 
hygienického zázemia. Ostatné priestory, obchodné kancelárske a priestory na prenájom budú 
povrchovo upravené nášľapnou vrstvou pásov Marmolea, záťažový koberec, laminát, vynil a 
pod.  
 
Okná, dvere presklené plochy: 
Presklené fasády smerom do ulice 1. mája riešené zo systémového štrukturálneho zasklenia s 
izolačným trojsklom. Okenné a dverné exteriérové otvory sú opatrené hliníkovými rámovými 
konštrukciami a izolačným trojsklom. Presklené výplne otvorov v ľahkom montovanom 
obvodovom plášti na hlavnej hmote sú z výplne z panelov izolačného trojskla. Interiérové 
dvere sú drevené, hladké v drevenej zárubni s povrchovou úpravou náterom. Interiérové dvere 
do únikovej cesty pozostávajú z hliníkových rámov s výplňou zo sklenených panelov so 
zvýšenou požiarnou odolnosťou, identická špecifikácia platí aj pre zvislé zasklenia v priestore 
hlavného a únikového schodiska. Požiarnu odolnosť určuje projekt požiarnobezpečnostného 
riešenia stavby. 
 
Tepelné izolácie: 
Izolácie fasád prevedené z minerálnej vlny v prípade sendvičovej ľahkej konštrukcie 
obvodovej steny a systémové zateplenie pre jednotlivé montované sendvičové panely podľa 
špecifikácie producenta stavebného systému. Zateplenie strechy doskami z EPS polystyrénu. 
Navrhované stavebné konštrukcie pre polyfunkčný objekt vyhovujú požiadavkám a 
ukazovateľom tepelno-technickým. 
 
Izolácie proti vode: 
Spodná stavba (2.PP) – riešená ako biela vaňa (C 30/37, XC4, XD2, XF2, riečne (Biela vaňa - 
betón s odolnosťou voči vode a CHRL, betón bez použitia vsypu v povrchovej vrstve, 
konzistencie S4, frakcia 0-22mm). Stykovanie v špárach Tesniaci plech do pracovných škár, s 
obojstrannou povrchovou úpravou (napr. Aquafin CJ5) + uchytenie k výstuži pomocou Ω- 
strmeňa.  
Horné podlažia – steny aj stropy - vodostavebný betón (C 30/37  XC1-4, XD2, XF4, riečne, 
konzistencie S2, S3, S4, frakcie 0-16). 
 
Zábradlia. 
rozmery a tvary zábradlí a rebríkov v zmysle STN 74 3305 
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exteriérové zábradlie balkónov 
a) kombinácia pásoviny a plechu 
b) pozinkované, striekané na šedú farbu 
c) kotvené priamo do nosnej konštrukcie (betón cez chemické kotvy, oceľ - montované) 
 
Technické zariadenie budovy. 
 
Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovodu; splaškové odpadové vody z 
celého areálu sú odvádzané do jestvujúcej verejnej kanalizácie v ul. 1. mája; dažďová voda je 
odvádzaná do navrhovaného vsakovacieho systému. Od zariaďovacích predmetov v objekte je 
navrhnutý odvod splaškovej vody gravitačným spôsobom kanalizačným protihlukovým 
potrubím. Zvodové protihlukové potrubie splaškovej kanalizácie je pod stropom 1.PP 
napojené na navrhnuté ležaté rozvody splaškovej kanalizácie, ktoré je napojené do potrubia 
prípojky splaškovej kanalizácie. Dažďové vody zo striech objektu 1.NP, 2.NP, 5.NP, 6.NP a 
parkovacej plochy na 1.NP sú zachytávané podtlakovými strešnými vtokmi podtlakového 
systému dažďovej kanalizácie GEBERIT Pluvia.  
 
Z hľadiska zásobovania teplom a chladom ako primárna teplonosná látka pre zdroj tepla je 
para dodávaná z existujúcej sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) pomocou 
parovodnej prípojky (podlažia1. PP až 4. NP); 5. NP a 6. NP budú vykurované pomocou 
elektrického podlahového vykurovania. Pre pokrytie potrieb chladu bude zrealizovaný zdroj 
chladu (ZCH) situovaný na streche objektu. 
 
VN a NN rozvody elektrickej energie sú napojené káblami uloženými v zemi; v objekte 
umiestnená vstavaná trafostanica bola nahradená dvoma novými – kioskovými.    
Objekt je vybavený rozvodmi a zariadeniami Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) , ktorá 
slúži k signalizácii požiaru v chránených priestoroch už pri jeho vzniku. V objekte je riešená 
akustická signalizácia poplachu  cez HSP – hlasovú signalizáciu požiaru. Priestor predajne 
potravín je vybavený zariadeniami pre odťah tepla splodín horenia (ZOTaSH). V objekte je 
rozvedený požiarny hydrantový rozvod v zmysle projektu PBR. 
 
Komunálny odpad je riešený v rámci odvozu TDO. V areáli bude vybudovaný samostatný 
priestor pre odpadové hospodárstvo situovaný k výjazdu na ulicu Na stave. Na spevnenej 
ploche o rozmeroch 10,5x4,5m budú umiestnené tri typizované uzamykateľné prístrešky, v 
ktorých budú kontajnery na komunálny a separovaný odpad. 
 
Vykurovací a chladiaci systém. – do prítomného času 
Systém vykurovania a chladenia je riešený viac okruhový. Hlavné vertikálne aj horizontálne 
vedenia všetkých okruhov sú navrhnuté oceľové. 
Okruh – vykurovacie telesá 
Vykurovacia voda okruhu s vykurovacími telesami je vedená pod stropom 1. PP. Na rozvod 
sú pripájané zvislými stúpačkami jednotlivé vykurovacie telesá.  
Okruh – fan coilové súpravy. 
Vykurovacia aj chladiaca voda pre pripojenie fan - coilových súprav je z rozdeľovača/zberača 
tepla resp. chladu privedená pod stropom 1. podzemného podlažia k inštalačnej šachte, ktorou 
je vedená vertikálne cez všetky nadzemné podlažia. Na každom podlaží sú vysadené odbočky, 
opatrené uzatváracími a regulačnými armatúrami ako aj meračmi tepla, resp. chladu. 
Horizontálne rozvody vykurovacej aj chladiacej vody sú vedené pod stropmi jednotlivých 
podlaží a ďalej vetvené. Na jednotlivých vetvách sú inštalované aj merače tepla a chladu. Fan 
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coilové súpravy sú pripájané na rozvod vykurovacej a chladiacej vody pomocou tlakových 
„flexi“ hadíc cez regulačné a uzatváracie armatúry.  
 
Okruh – VZT súpravy. 
Rozvody vykurovacej aj chladiacej vody pre pripojenie VZT súprav na 1. PP sú zo strojovne 
tepla a chladu vedené pod stropom 1. PP. Pre pripojenie VZT súpravy pre LIDL je 
zrealizovaná iba odbočka s regulačnými armatúrami.  
Vykurovacia voda pre pripojenie VZT súprav na streche 2. NP je zo strojovne tepla vedená 
inštalačnou šachtou vertikálne a pod stropom 2. NP, odkiaľ sú cez prestupy pod VZT 
jednotkami tieto pripojené na streche 2. NP objektu.  
 
Okruh ohrevu TV a bazéna. 
Rozvod vykurovacej vody pre pripojenie zásobníkových ohrievačov TV a ohrevu bazéna je 
zo strojovne tepla vedený vertikálnou šachtou a pod stropom daného podlažia, až k miestu 
pripájania koncových zariadení. 
 
 
Predajňa potravín – LIDL 
Obchodná jednotka predajne potravín LIDL  SO.01.1, sa nachádza na 1.NP a 1.PP. Jedná sa o 
plochu vymedzenú osami stĺpov EA-EB/E4-E6 v 1.PP (vznikne samostatný, oddelený priestor 
prístupný po schodisku z priestorov predajne na 1NP) a osami stĺpov EA-H15/HG-E9 v 1NP. 
 
Navrhovaný obchodný priestor sa skladá z hlavného predajného (odbytového) priestoru a 
zázemia (manipulačné priestory, kancelária, hygiena a technické vybavenie).  
Účelové jednotky vstavby: 
Podlažná plochy vstavby 1PP 144,57m2 
Podlažná plochy vstavby 1NP 1830,42m2 
 
Na uvedenej ploche na oboch podlažiach sa navrhuje prevádzka predajne a spotrebného 
tovaru s predajnou plochou, skladovými priestormi a zázemím. 
Funkčne sú priestory členené na časť: 

- vstupnú (1NP) 
- predajnú (1NP 
- manipulačnú (1NP) 
- zásobovaciu (1NP) 
- sociálno-hygienickú pre zamestnancov (1PP) 
- technickú (1NP a 1PP). 

Objekt bude slúžiť za účelom predaja potravín a spotrebného tovaru. Spôsob predaja je 
samoobslužný. 
Vstupná časť, predajná, manipulačná, zásobovacia a technická sú umiestnené na 1NP v 
priestoroch pôvodného objektu a novej jednopodlažnej dostavby navrhnutej za účelom 
rozšírenia podlažnej plochy prízemia s využitím pre obchodné priestory. Sociálno-hygienické 
zázemie pre zamestnancov a časť technického vybavenia sú umiestnené v priestoroch 1PP so 
vstupom z priestorov predajne samostatným oddeleným schodiskom, z hlavnej podesty 
schodiska na 1NP je prístupná aj pokladničná miestnosť. 
Samotná predajná plocha Lidl je súčasťou komerčných priestorov situovaných na prízemí 
objektu s priamym úrovňovým napojením na parkovacie plochy situované v predpolí objektu.  
 
Predajná plocha tvorí podstatnú plošnú výmeru priestorov predajne na 1NP. Pokladne sú 
orientované na výstupe z predajne. Predajná plocha a jej nadväznosť na obchodnú pasáž a 
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exteriérové parkovisko na 1NP je navrhovaná na jednej úrovni bez potreby prekonávania 
výškových rozdielov pre zákazníkov. Nákupné vozíky sú umiestnené na parkovacej ploche v 
samostatnej krytej konštrukcii, pred vstupom/východom predajne v obchodnej pasáži a na 
1PP v priestoroch parkovacieho objektu pri schodisku. 
 
Zázemie predajne tvoria manipulačné priestory na 1NP.  
 
Požiarne dvere, brány, uzávery, únikové východy a cesty musia byť v zmysle dokumentácie 
projektu požiarnej ochrany objektu označené podľa platných predpisov. 
 
V zmysle projektu ZOTaSH bude v predajnej ploche vytvorený podhľad, ktorého plocha je 
min. 25% otvorená.  
 
Napojenie médií /meranie energií – všeobecné požiadavky. 
Pre prenájom Lidl sú zrealizované všetky pripojovacie body ukončené na rozhraní 
prenajímateľnej plochy a ostatnou časťou stavby. Ide o dodávku tepla, dodávku chladu, 
slaboprúdové rozvody, silnoprúdové rozvody, rozvody pitnej vody, telekomunikácie. 
 
Elektrická požiarna signalizácia (EPS). 
V objekte predajne budú v zmysle požiadaviek projektu PO inštalované zariadenia systému 
EPS. Systém bude súčasťou EPS stavby. 
 
Hlasová signalizácia požiaru (HSP). 
V objekte predajne bude v zmysle požiadaviek projektu PO inštalovaný systém HSP (tzv. 
požiarny rozhlas). Systém bude súčasťou EPS stavby. 
 
Asanácie – realizácia v dvoch etapách 
Etapa 1:  asanované bola konštrukcia existujúcej prednej dvojpodlažnej časti objektu, vrátane 
základov. Existujúci suterén v tejto časti objektu zostal bez zásahu, rovnako aj zadný 
päťpodlažný objekt je zachovaný v plnom rozsahu. Špecifikácia ponechaných nosných 
prvkov prednej časti objektu a postup asanácie je spresnený v PD.  
Asanované boli aj všetky povrchy pôvodných parkovísk a spevnených plôch v prednej a 
zadnej časti areálu. 
 
Etapa 2:  v rámci druhej etapy bude realizovaná asanácia všetkých ex. garáží okolo p.č. 
2425/1 pri Predmestskej ulici ako aj objekt na p.č. 2426 a na p.č. 2407 na Predmestskej ulici 
v zmysle PD. 
 
SO 02  Parkovací objekt  
Parkovací objekt je zrealizovaný v predpolí hlavného objektu smerom k ulici 1. mája ako 
dvojpodlažný – s dvomi čiastočne zapustenými podlažiami a s funkčne využitou strechou 
objektu (trojúrovňové parkovanie) s cieleným využitím pre navrhované komerčné a 
administratívne priestory v hlavnom objekte.   
Parkovací objekt je dvojpodlažný, nezateplený, čiastočne zapustený v teréne, obdĺžnikového 
pôdorysu o rozmeroch 46,3 x 64,9 m s konštrukčnou výškou 2,7 m a s plochou strechou, 
využívanou ako parkovacia plocha. Vertikálna komunikácia medzi zapustenými podlažiami a 
strechou je pre vozidlá zabezpečená pomocou dvojice nájazdových rámp a pre užívateľov 
areálu pomocou dvojice schodísk a dvoch výťahov osadeného do uzavretej šachty. Objekt je 
rozdelený priečnou dilatáciou na dva dilatačné celky. 
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Nosný systém objektu je monolitický železobetónový skelet s doplňujúcimi monolitickými 
železobetónovými stenami, strechou a stropnými doskami v spáde.  
Základové dosky sú navrhované z betónu pevnostnej triedy C30/37 s maximálnym priesakom 
25mm podľa STN EN 12390-8, z betónu s nízkym hydratačným teplom a vodným 
súčiniteľom max 0,48.  
 
Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie. 
Nosný systém objektu je monolitický železobetónový skelet s doplňujúcimi monolitickými 
železobetónovými stenami, strechou a stropnými doskami v spáde. 
Zvislý nosný systém objektu tvoria železobetónové monolitické stĺpy profilu 400x400mm a 
železobetónové monolitické steny hrúbky 200, 250 a 300mm. Stropné konštrukcie sú 
navrhované ako železobetónové monolitické dosky hr.250mm. Stĺpy sú osadené na hlavnú 
modulovú os v rastri 8 x 8 m, pričom štítové polia majú zhustený raster 8 x 4,8 m resp. 8 x 3,8 
m. Vnútorné schodiská medzi podlažiami sú prefabrikované. Spodné podlažie je riešené ako 
biela vaňa - betón s odolnosťou voči vode a CHRL. Horné podlažia – steny aj stropy - 
vodostavebný betón (C 30/37  XC1-4, XD2, XF4, riečne, konzistencie S2, S3, S4, frakcie 0-
16). 
 
Strechu tvorí spádovaná ŽB konštrukcia zaústená do pojazdných vpustí napojených na 
podtlakovú dažďovú kanalizáciu.  
Povrch rámp s protišmykovou úpravou – cementobetónový kryt s priečnym ryhovaním. 
Navyše budú rampy vybavené vyhrievacím systémom. 
Na zvýšenú atiku stavby je kotvené oceľové zábradlie. Výška zábradlia je 1,1m, 
železobetónová konštrukcia atiky v hornej časti so skosenými hranami na rozmer 10x10mm. 
Výťahová šachta je riešená ako nosné a stužujúce ŽB jadro situované v rohu objektu. 
 
Prístrešok pre nákupné vozíky predajne potravín sú riešené ako oceľové typové prístrešky, 
kotvené do ŽB dosky strechy. 
 
Parkovací objekt je primárne prirodzene vetraný otvormi cez anglické dvorce po obvode 
fasády. Súčasťou schémy je aj nová dažďová kanalizácia s ORL zachytávajúcim ropné látky a 
oleje zo spevnených plôch na teréne a parkovacieho objektu. Odvetranie podzemných 
parkovísk je s núteným odťahom a prívodom čerstvého vzduchu cez anglické dvorce. Pre 
prevádzkové vetranie slúžia posuvné ventilátory pod stropom v garáži. Pre snímanie 
koncentrácie CO v priestoroch garáží budú použité aktívne senzory CO – oxid uhoľnatý. 
Senzory budú umiestnené pri zemi, kde je najväčšia koncentrácie CO a budú ochránené proti 
poškodeniu plechovými krytmi. 
 
Riešená stavba je podľa § 94 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška“) klasifikovaná ako nevýrobná, ktorej súčasťou sú parkoviská 
osobných vozidiel, podľa STN 73 6058 sa jedná o hromadné garáže pre vozidlá skupiny 1. 
Podľa čl.2.2.17 STN 92 0201-2 sa jedná o viacpodlažnú stavbu s jedným podzemným a 
jedným nadzemným podlažím. 
Klasifikácia a značenie podlaží: 
• Druhé podzemné podlažie definované vo výkresoch architektúry ako 2. PP je podľa § 7 ods. 
1 a ods. 3 vyhlášky klasifikované ako prvé podzemné požiarne podlažie - 1. PP. 
• Prvé podzemné podlažie definované vo výkresoch architektúry ako 1. PP je klasifikované 
ako prvé nadzemné požiarne podlažie - 1. NPP. 
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Objekt je vybavený rozvodmi a zariadeniami Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) , ktorá 
slúži k signalizácii požiaru v chránených priestoroch už pri jeho vzniku. V objekte bude 
riešená akustická signalizácia poplachu  cez HSP – hlasovú signalizáciu požiaru.  
 
V priestore parkovísk na 1.PP a 2.PP je navrhovaný požiarny vodovod. Systém je navrhnutý 
ako nezavodnený, ukončený nástennými hydrantami. V prípade vypuknutia požiaru bude 
voda dovedená otvorením elektromagnetického ventilu ktorý bude riadený cez EPS. 
 
Celkový počet parkovacích miest je navrhnutý v rozsahu 428 parkovacích miest, z toho: 
138 parkovacích miest v 2PP objektov SO01 a SO02  
138 parkovacích miest v 1PP objektov SO01 a SO02  
82 parkovacích miest v 1NP (strecha) objektu SO02  
Zostávajúcich 70 parkovacích miest na teréne vrátane vnútro areálových komunikácii je 
súčasťou stavebného objektu SO 13 Komunikácie a spevnené plochy a nie je predmetom 
tohto rozhodnutia. Na vydanie stavebného povolenia stavebného objektu SO 13 je v 
zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách príslušný 
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie 
 
Z celkového počtu 428 parkovacích miest je 18 miest určených pre ŽŤP. Z parkovacích plôch 
na teréne, t.j. z počtu 70, je určených pre ZŤP počet parkovacích miest 4. 
 
SO 06  NN rozvody  
Pre napájanie polyfunkčného objektu sú riešené nové trafostanice. 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 na žľaboch. Z transformačnej stanice 
TS2  je urobená príprava na napojenie hlavného rozvádzača pre LIDL. Kábel sa použije 2x 
CYKY-J 3x120+70. Pri súbehu a križovaní káblov s inými podzemnými vedeniami musia byť 
dodržané požiadavky STN 736005.  
Káblové rozvody sú uložené v celej trase v chráničkách. Hlavný rozvádzač pre celú budovu sa 
nachádza v technickej miestnosti č.0.40, tento rozvádzač bude napájaný z hlavnej trafostanice 
TS1. Následne sú z tohto rozvádzača napájane jednotlivé podružné rozvádače na každom 
poschodí. Každé poschodie bude samostatne istené. Hlavné rozvody sú ťahané 
protipožiarnými káblami 1-CXKE-J.  
Prívodný kábel el. energie pre jednotlivé obchodné jednotky bude prevedený priamo z NN 
rozvodne na danom podlaží, alt. v najbližšom podlaží. 
 
Súčasťou SO 06 NN rozvody je vonkajšie osvetlenie parkoviska a prístupových 
komunikácií navrhnuté LED svietidlami umiestnenými na osvetľovacích stožiaroch 
vysokých 8 a 6m. Na stožiaroch sú inštalované 1.ramenné a dvojramenné výložníky. Do 
výkopu je s káblom položený uzemňovací pásik FeZn 30x4. K jednotlivým stožiarom sa 
vytiahne už len drôt FeZn Ø10. K stožiarom sa prichytí drôt FeZn Ø10 svorkou SP1. 
Osvetlenie bude ovládané súmrakovým spínačom a tento je súčasťou vnútorných 
silnoprúdových rozvodov a nachádza sa v rozvádzači RO. 
Káblové rozvody sú uložené vo výkope v celej trase v chráničkách. Na dne výkopu je uložený 
nerezový uzemňovací vodič – pásik, ktorý je nerezovými svorkami spojený s vodičom a 
konštrukciou stožiara. Stožiare osvetlenia sú uložené v základe stožiara, ktorý je 
nadimenzovaný pre daný stožiar a lokalitu umiestnenia. Pri súbehu a križovaní káblov s inými 
podzemnými vedeniami musia byť dodržané požiadavky STN 736005. 
 

− Bleskozvod 
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Stavba má plochú, viacúrovňovú strechu. Na základe podkladov a prepočtu podľa NF C 17-
102 stanovuje sa LPL triedy II. 
ZBERACIA SÚSTAVA: Inštalovaný bude aktívny bleskozvod typu ESE SI 60i. Prevýšenie 
nad objektom je navrhnuté 5m.: Požadovaný polomer ochrany Rp=27,3m. Vypočítaný 
polomer ochrany pri prevýšení 5m Rv=39m. Prehľad základných parametrov blesku a úrovní 
ochrany pred bleskom LPL II s použitím aktívneho bleskozvodu: 
- Minimálny vrcholový prúd: 5kA 
- Polomer valivej gule: 30m 
- Maximálny vrcholový prúd: 150kA 
- Pravdepodobnosť, že parametre bleskového prúdu sú menšie ako maximálne hodnoty: 0,98 
- Pravdepodobnosť, že parametre bleskového prúdu sú väčšie ako minimálne hodnoty: 0,97 
- Účinnosť ochrany: 95% 
- Garantovaná účinnosť ochrany: 0,95 
 
Aktívny zachytávač umiestniť na strechu tak, aby boli dodržané požadované polomery 
ochrany. Počet zachytávačov je 1ks typu ERITECH SI 60i (iniciačný zisk 60µs).  
Uzemnenie je navrhnuté pomocou zemných tyčí ZT2, v prípade nepostačujúcej hodnoty 
uzemnenia je potrebné použiť gél - GEM na zlepšenie uzemnenia. Do samostatnej škatule nad 
svorku SZ umiestniť počítadlo bleskov. 
 
 
SO08   Prekládka parovodu  
Existujúci parovod (para DN125 a kondenz. DN65) nachádzajúci sa na ul.1mája v Žiline,  
prechádzal pod stavbou a bol uložený v existujúcom podzemnom neprieleznom kanáli a v 
časti v existujúcom priechodzom kanáli – kolektore. Z dôvodu realizácie stavby 
polyfunkčného objektu v danej lokalite, bolo potrebné preložiť časť existujúceho parovodu 
nachádzajúceho sa pod novým polyfunkčným objektom.  
Nový preložený parovod je podzemný, s technológiou bezkanálovej, továrensky 
predizolovanej tepelnej siete vedený v novej trase od ul. 1. mája, obchádza SO 01 a S0 02 
a v zadnej časti areálu sa napája na existujúci parovod v existujúcom kolektore.  
 
Predizolovaný parný rozvod (s ochranným plášťomHDPE) je riešený ako klzný vo vnútri 
predizolovanej konštrukcie.  
 
Kondenzátny predizolovaný rozvod. 
Bezkanálový systém pre kond. rozvod je zrealizovaný klznej konštrukcie.  
 
Prevádzkové parametre rozvodu:      
           Para:             - teplota pary max.                        :  200-220°C 
                     - pretlak pary max.                        :  0,9 – 1,1 MPa 
                               -  priemer parného potrubia           :  DN125 
          Kondenzát:   -  teplota vratného kondenzátu max.                :  90 °C 
                               -  pretlak kondenzátu  max.                            :  0,9 MPa 
                               -  priemer kondenzátneho potrubia                :  DN65 
 
SO 09a  Rekonštrukcia prípojky parovodu  
SO 09b  Rekonštrukcia OST  
Umiestnenie navrhovanej parnej prípojky je dané jednak situovaním zdroja tepla, ktorým je 
existujúci parovod (para DN125, kondenzát DN65), vedený v priestore priechodzieho kanála 
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– kolektora, prechádzajúceho popod rekonštruovaný polyfunkčný objekt a jednak polohou 
miesta napojenia na rozvody rekonštruovanej výmenníkovej stanice nachádzajúcej sa v 
suteréne, v technických priestoroch polyfunkčného objektu. Existujúci parný a kondenzátny 
rozvod klasickej konštrukcie (oceľová rúra doizolovaná minerálnou vlnou s ochranou izilácie 
AL – fóliou) bol demontovaný.  
Rekonštruovaná 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. 
 
SO 10  VN slučka, rekonštrukcia VN linky č. 166  
Navrhovaný VN káblový prívod pre jednoúčelovú trafostanicu začína odbočením z 
existujúceho káblového prívodu l. č.271 do bývalej vstavanej trafostanice 
č.271/ts/261_makyta. Existujúca VN linka č.271 pozostáva z troch  samostatných VN káblov 
typu ANKTOYPV 3x240 mm2. Pripojenie navrhovaných VN káblov typu N2XS(F)2Y 
3x1x240RM/25 12,7/22kV je na existujúce káble zrealizované pomocou  hybridných spojok 
VN. Káblové prívody VN sú v trafostaniciach ukončené káblovými  koncovkami 
CELLPACK typ CHE-I 24 kV,120-300 v prívodných poliach VN rozvádzačov.  
 
Na stavenisku v bývalom objekte Makyta sa nachádzala káblová linka VN č.166, ktorá bola 
uložená v zemi tak, že bránila pri výkopových prácach na podzemnom parkovisku 
motorových vozidiel. Káblová linka VN č 166 bola zrealizovaná zemným káblom 
ANKTOYPV 3x240 mm2 
Rekonštrukcia káblového vedenia č.166 bola vyvolaná z dôvodu bezpečnosti na stavenisku. 
Existujúci VN kábel bol do zeme uložený v 60-tych rokoch. Pred bývalou trafostanicou 
271/ts/261_makyta bola urobená káblová smyčka, ktorú bolo nutné odstrániť a taktiež sa v 
trase existujúceho kábla spravili zemné práce na polyfunkčnom objekte. S existujúcim VN 
káblom sa nedalo hýbať pretože je na ňom prehrdzavený pancier a olovo sa rozpadáva. Z 
tohto dôvodu bola doporučená rekonštrukcia káblovej linky č.166 v dĺžke 105m  
 
 
 
SO 11  Kiosková trafostanica  
Účelom výstavby trafostanice bolo presmerovanie elektrického výkonu z existujúcej 
vstavanej trafostanice č.271/ts/261_MAKYTA do navrhovaných kioskových trafostaníc. Z 
navrhovanej trafostanice typ DOFA s transformátorom 1250 kVA sú pripojené nové odberné 
miesta nachádzajúce sa v polyfunkčnom objekte. Z navrhovanej trafostanice typ MKP 800 s 
transformátorom 400 kVA budú pripojené nové obchodné priestory nachádzajúce sa v objekte 
SO 01. Zrealizované sú dve kioskové trafostanice : 
Projekt. kapacita :  
-Kiosková trafostanica typ DOFA s transformátorom 22/0,420/0,242 kV, 1250 kVA - montáž) 
-Kiosková trafostanica typ GRÄPER MKP-800 s transformátorom 22/0,420/0,242 kV, 400 
kVA - montáž) 
 
SO 12  Dieselagregát  
Projektová dokumentácia  rieši návrh náhradného zdroja el. energie v zmysle platných 
predpisov a noriem STN, ktorý bude zabezpečovať dodávku el. energie pre vybrané 
zariadenia v areáli polyfunkčného objektu, v prípade výpadku napätia zo siete SSE a.s. Na 
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základe bilancií je navrhnutá elektrocentrála o menovitom výkone 2 x 250 kVA/ 200 kW - 
dieselový motor Caterpillar C9 ACERT, jeden pre objekt OC a druhý pre bytovú jednotku. 
Projekt je spracovaný tak, aby EC dokázala spoľahlivo nahradiť rozvodnú sieť SSE, spĺňala 
všetky potrebné nariadenia, predpisy a normy platné v SR a EU a to z hľadiska technického, 
technologického, prevádzkového, bezpečnostného, požiarneho a nárokov na životné 
prostredie a svojim osadením a prevádzkou nenarušovala prevádzku a statiku stavebného 
objektu, v ktorom bude osadená. 
EC je umiestnená vo vonkajšom prostredí pri trafostanici a hlavnom rozvádzači. Spalinovod 
zabezpečí odvod spalín – realizovaný bude výfukovým potrubím vyvedeným nad terén vo 
výške min. 4,0m. Tlmič výfuku je dodávkou elektrocentrály - útlm 25 dB(A). Elektrocentrála 
je zaradená na základe tepelného príkonu ako „stredný zdroj znečistenia“.  
Emisné  limity  neplatia  pre  zariadenia  používané  výlučne  na  núdzovú  prevádzku  do  
500h/rok (Vyhláška MŽP SR č. 356/2010 Z.z.). 
 
SO 14  Zeleň a sadové úpravy  
Realizácia zelene a sadových úprav prebehne v dvoch etapách nakoľko časť plôch je 
podmienená asanáciou jestvujúcich objektov. Zeleň je navrhnutá v troch základných skupín: 

• výsadba stromov 
• plošné výsadby (záhony krov, trvaliek a trávnaté plochy) 
• extenzívne vegetačné strechy 

Navrhnuté dreviny, kry a trvalky rešpektujú štruktúru sortimentu určenú pre túto oblasť. 
Sortiment rastlín je neexpanzívny (rastliny nie sú invázne) a nealergénny.  
Zelené strechy (extenzívne) budú zrealizované na všetkých strechách hlavnej budovy SO01. 
Zloženie strechy je navrhnuté tak, aby sa využila odporúčaná botanická skladba z druhov 
rozchodníkov (Sedum sp.), vhodná pre takýto typ strechy. Rozchodníky zakryjú približne 90 
% plochy strechy (zvyšok bude štrkový drenážny obsyp) a zabránia tak veternej erózií 
substrátu. Rastlinný materiál bude aplikovaný výsevom. 
Plochy areálu mimo objektov a spevnených plôch sú navrhované na sadové úpravy, v rámci 
ktorých sa rešpektuje 8 jestvujúcich vzrastlých stromov na severovýchodnej hranici areálu a 
navrhuje sa výsadba nových. Realizácia zelene a sadových úprav prebehne v dvoch etapách 
nakoľko časť plôch je podmienená asanáciou jestvujúcich objektov.  
 
SO 15 Informačné zariadenia  
Navrhnuté sú dva typy informačných zariadení, samostatne stojace informačné pylóny a 
plošné informačné panely umiestnené na fasádach. Priestor, na ktorom budú umiestnené 
informačné pylóny je súčasťou navrhovaných spevnených plôch riešených v samostatnom 
stavebnom objekte a na ploche parkoviska stavebného objektu SO02 na nadzemnom podlaží. 
Informačné pylóny sa nachádzajú na zazelenaných plochách spevnenej plochy a ploche 
parkoviska parkovacieho objektu, nebudú obmedzovať pohyb automobilov a ľudí v 
priestoroch parkovísk, na komunikáciách a chodníkoch navrhovaných spevnených plôch. 
Plošné informačné panely sú umiestnené na stavebných objektoch SO01 a SO02, na zvislých 
plochách fasád parkovacieho objektu a hlavného polyfunkčného objektu. 
Celkový počet informačných zariadení s názvami prevádzok je päť. Z toho tri na 
samostatnom pätkovom základe umiestnené v rohoch pri parkovacom objekte paralelne s 
ulicou 1.mája a pri vjazde z ulice Na stave, ďalšie dva informačné pylóny na nadzemnom 
podlaží parkovacieho objektu v priestore ochodze pre peších pred presklenou stenou výkladu. 
Päť informačných pylónov je napojených z hlavného rozvádzača riešenej budovy podzemným 
vedením elektrickej siete. Plošné panely sú osvetlené. 
 
SO 16 Odpadové hospodárstvo, oplotenie  
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V areáli je vybudovaný samostatný priestor pre odpadové hospodárstvo situovaný k vyjazdu 
na 

ulicu Na stave. Spevnená plocha o rozmeroch 10,5x4,5m je prevedená v povrchu hladený 
betón. 

Na tejto ploche budú umiestnené tri typizované uzamykateľné prístrešky, v ktorých budú 
umiestnené kontajnery na komunálny a separovaný odpad.    
 
Oplotenie areálu pozostáva z časti z rekonštrukcie (opravy) existujúceho a funkčného 
oplotenia. Dopĺňa sa novo navrhované oplotenie z plotových panelov zo zváraných sietí. 
Stĺpiky sú kotvené do betónového múrika na hranici pozemku areálu. Súčasťou oplotenia 
budú dve elektricky ovládané posuvné brány z jäcklových profilov, výplň pletivo, resp. 
ťahokov.  
 
Pre úplné dokončenie stavby v zmysle § 66 stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov stavebný úrad ukladá stavebníkovi nasledovné  p o d m i e n k y: 
 
a) Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona: 

1. stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 
konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.  Projektovú dokumentáciu  spracovala 
spoločnosť 96_architecture s.r.o. so sídlom Fedora Ruppeldta 1288/4, IČO: 43855083 
zodpovedný projektant Ing. arch. Roman Trizuliak, autorizovaný architekt SKA r.č. 
1464 AA. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu.; 

 
2. plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa 140b stavebného zákona uplatnené 

dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky 
vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie 
na tieto siete, 
 

3. stavba bude dokončená dodávateľsky firmou STABIL, a.s., Námestie Hrdinov 5, 010 
03 Žilina, IČO: 36 378 844, stavebný dozor bude vykonávať Ing. Viliam Hoferica, 
Mládeže 425/90, Dolný Hričov 013 41 
 

4. stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2019, II. etapa v zmysle PD bude 
dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti dodatočného 
stavebného povolenia 
 

5. v rámci realizácie II. etapy je stavebník povinný asanáciu objektov vopred ohlásiť 
príslušnému stavebnému úradu 

 
6. Zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV, 

 
7. Napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia: 

 
− vodovodná prípojka  (SO 03 Prípojka vody) 

Nový prívod vody pre polyfunkčný objekt je napojený na potrubie prípojky vody. 
Napojenie je prevedené vo vodomernej šachte, za jestvujúcou fakturačnou vodomernou 
zostavou DN 80. Jestvujúca vodomemá šachta je zrekonštruovaná. Od vodomernej zostavy 
je prívod vody vedený v trávniku a v areálovej komunikácii a ukončený je pred 
obvodovým múrom polyfunkčného domu. Prípojka vody je prevedené z rúr HDPE PE 
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100/PN 10, DN 80 v celkovej dĺžke 156,05 m a osadený je nový nadzemný požiarny 
hydrant DN 100. 

− kanalizačná prípojka (SO 04 Prípojka kanalizácie) 
Splaškové odpadové vody z celého areálu a stavby sú odvádzané do jestvujúcej verejnej 
kanalizácie vedenej v ulici 1. Mája. Na navrhovanej stoke „B“  prípojky kanalizácie je 
osadený lapač tukov. Splaškové odpadové vody zo zadnej časti objektu budú do areálovej 
kanalizácie vetvy „A“ prečerpávané čerpacou stanicou splaškových vôd. 

− dažďová kanalizácia a ORL (SO 05 Dažďová kanalizácia)  
Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďovú vodu z parkoviska a spevnených plôch a 
samostatná dažďová kanalizácia zo strechy stavby. Dažďová kanalizácia odvádza dažďové  
vody zo spevnených plôch a striech objektov do vsakovacieho systému. Vody z parkovísk 
sú prečistené v odlučovači ropných látok. 

− elektrická prípojka  
Objekt bude napojený na rozvod el. energie pomocou káblovej prípojky z existujúceho 
verejného  rozvodu NN. 

− vykurovanie 
Vykurovanie/chladenie väčšiny priestorov v objekte bude riešené teplovzdušnými 
podstropnými fan coilovými jednotkami, ktoré pri použití štvortrubkového rozvodu budú v 
letnom období slúžiť aj pre chladenie priestorov. V menšej miere budú inštalované aj 
doskové oceľové vykurovacie telesá. 

− napojenie na pozemné komunikácie  
Hlavné dopravné napojenie Stavby a celého areálu bývalej Makyty, tj. rekonštruovaného 
polyfunkčného objektu SO 01 a parkovacieho objektu SO 02 je riešené existujúcim 
vjazdom z Ul. 1. mája, ktorý sa stavebne upraví na požadované parametre, vjazd pre časť 
zásobovania bude umožnený prostredníctvom dopravného napojenia z ulice Na Stave. V 
rámci areálu sú riešené prístupové účelové komunikácie, ktoré zabezpečujú prístup k 
jednotlivým objektom. Existujúce dopravné napojenie na ulicu l. mája bude stavebne 
upravené jeho rozšírením na požadované parametre na šírku 36,30 m. Rozšírený vjazd 
ďalej pokračuje navrhovanou prístupovou komunikáciou vetva „1“ šírky 6 m, s dĺžkou 
169,90 m. ktorá priebežne pokračuje až na napojenie na ulicu Na Stave. Komunikácia bude 
slúžiť pre dopravnú obsluhu celého areálu. Napojenie na ulicu l. mája je riešené so 
samostatným ľavým a pravým odbočením. Pri výjazde z parkoviska l.NP bude na 
výstupných rampách osadená cestná svetelná signalizácia, ktorá bude osadená aj pri 
výjazde zo zadnej časti zásobovacieho dvora.  
Na vetvu „1“ sa napája spevnená plocha s parkoviskom situované pri vyrovnávacej rampe, 
pokračuje okolo objektu, kde je lemovaná kolmými parkovacími státiami a končí v mieste 
rozšírenej spevnenej plochy s parkoviskom medzi rekonštruovaným objektom a vjazdom 
na ulicu Na Stave. 
Vetva „2“ sa začína napojením na vetvu „1“ a smeruje ku vyrovnávacej rampe do 
parkovacieho objektu na l.NP. Vjazd pre zásobovanie, ale aj pre bytovú funkciu a časť 
zamestnancov bude umožnený aj prostredníctvom napojenia z ulice Na Stave. Šírka 
komunikácie je 6 m, pri spevnenej ploche od ulice Na Stave bude riešená zásobovacia 
rampa. 
Na ploche pri objekte je vytvorená plocha pre otáčaní sa zásobovacích vozidiel, ktoré 
využijú prístupovú komunikáciu a zacúvajú cez spevnenú plochu ku objektu na nakladaciu 
rampu. 
V danom priestore je orientované aj odpadové hospodárstvo vedľa parkovacích miest pri 
vstupnej bráne z ulice Na Stave. 
Chodci sú vedení po chodníku na ulici 1 .mája a v mieste križovania s komunikáciou pre 
objekt M sú vedení ku novo navrhovanému bezbariérovému priechodu pre chodcov. Ďalší 
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bezbariérový priechod pre chodcov bude za rampou ku parkovaciemu objektu. 
 

8. Stavenisko: 
− zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,  
− označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby,  
− musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej 

komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a 
na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť, 

− musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska,  

− musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  
− musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,  
− musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 
− musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov,  

− na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená 
stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu. 
 

9. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona. 
 

10. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade 
s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na 
stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané 
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
 

11. Až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie 
uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods. 1 a 2 stavebného zákona. 
 

12. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 

13. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je   
zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, 
zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 
 

14. Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá 
príslušný cestný správny orgán. 
 

15. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na 
zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v 
zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov. 
 



19 

 

16. Stavba – jej nezrealizovaná časť, nesmie byť začatá skôr, kým dodatočné stavebné 
povolenie nenadobudne vykonateľnosť. Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Podľa § 70 
stavebného zákona, povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov 
konania. 
 

17. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť 
spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena 
alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno 
užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 
 

18. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či 
právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť 
orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na 
stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon 
dohľadu. 
 

19. Ku kolaudácii stavby stavebník preukáže zmluvný vzťah o odvoze a likvidácii 
vzniknutého odpadu v priebehu užívania stavby a jej prevádzky so spoločnosťou, 
spôsobilou nakladať s odpadom.  
 

20. Stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie na stavbu skôr, ako bude povolené 
užívanie podmieňujúcich objektov stavby z hľadiska užívania schopnosti stavby ako 
celku, t.j. po vydaní kolaudačného rozhodnutia na dopravné stavby (SO013 spevnené 
plochy a komunikácie) a vodné stavby (SO03 vodovodná prípojka, SO04 kanalizačná 
prípojka, SO05 dažďová kanalizácia a ORL) povoľované špeciálnymi stavebnými 
úradmi. Týmto bude zabezpečená časovo neurčitá užívania schopnosť stavby ako 
celku. 

 
 
 
b) Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi: 
 

− Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina, záväzné stanovisko č.k. 
č.k. 9662/2019-36145/2019-OS-DS zo dňa 02.08.2019 – súhlasné stanovisko za 
dodržania nasledovných podmienok: 

- v prípade, že dôjde v súvislosti s prevádzkou polyfunkčného objektu 
k zhoršeniu dopravnej situácie v križovatke ulíc 1. mája – Ulica republiky – 
prístupová komunikácia od areálu polyfunkčného objektu, žiadame 
bezodkladne zrušiť navrhované samostatné ľavé odbočenie riešené z areálu 
Makyta na ul. 1. mája, a to do momentu vybudovania dynamicky riadenej 
cestnej svetelnej signalizácie v tejto križovatke v koordinácii s cestnou 
svetelnou signalizáciou križovatky ulíc Predmestská – Veľká okružná – 1. 
mája, 

- doplniť do projektu stavby pre vydanie dodatočného stavebného povolenia 
návrh riešenia konečných povrchových úprav miestnych komunikácií 
a priľahlých chodníkov, ktoré boli poškodené pri realizovaní tejto nepovolenej 
stavby, 

- navrhované priechody pre chodcov žiadame nasvietiť 
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- rešpektovať podmienky vyjadrenia uvedené v stanovisku OR PZ SR – ODI 
v Žiline zo dňa 15.2.2019 pod č. ORPZ-ZA-ODI1-34-043/2019. 

  Odporúčame: 
- v rámci riešenia statickej dopravy doplniť návrh výsadby vysokej zelene 

v súlade s príšlušnou STN 736110/Z2, 
- uvažovať aj so Stanicou bikesharingu BikeKIA 
- v rámci parkovacích miest uvažovať aj s nabíjacimi stanicami pre 

elektromobily, 
- z dôvodu zachovania celistvosti plôch zelene riešiť trafostanice ako podzemné, 

respektíve polozapustené. 
Požadujeme: 

- Pred vydaním stavebného povolenia požiadať príslušný orgán ochrany 
ovzdušia o súhlas na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 
17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 

- S vodami z povrchového odtoku zo spevnených plôch nakladať v súlade 
s platnou legislatívou v oblasti vodného hospodárstva. Zaobchádzať 
s nebezpečnými látkami podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a podľa 
vyhlášky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní 
s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

- Pri realizácii stavby ako i počas prevádzky bude nakladané s odpadmi 
(výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad 
a pod.), v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva 
a platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o komunálnych 
odpadoch a drobnom stavebnom odpade. Doklady o spôsobe nakladania so 
vzniknutými odpadmi predložiť ako doklad ku kolaudácii stavby. 

- Pri realizácii stavby zabezpečiť obmedzenie prašných emisií kropením 
a čistením komunikácie a vonkajšieho pracovného prostredia podľa potreby 
a dôsledne realizovať stavebnotechnické opatrenia, s dôrazomna obmedzenie 
hluku a vibrácií. 

- Pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na 
verejnú komunikáciu. 

 
 

− Mesto Žilina, odbor dopravy, referát dopravy a IS, Námestie obetí komunizmu 1, 
011 31  Žilina, záväzné stanovisko č.k. 12698/2019-35517/2019/OD/Mo zo dňa 
05.08.2019 - súhlasné stanovisko za dodržania nasledovných podmienok: 

- z kapacitného posúdenia spracovaného Žilinskou univerzitou v Žiline 
vyplynulo, že križovatka K1 – 1. mája – Republiky – Makyta je pre ľavé 
odbočenie kvalita dopravného prúdu stupňa E na hranici prípustnej doby 
čakania. Po dobudovaní požadovanej cestnej infraštruktúry regiónu po roku 
2025 dosiahne kvalita stupeň C. Z toho dôvodu je potrebné predpokladať 
výrazne dlhšie doby čakania na ľavom odbočení od areálu Makyta, resp. 
obsadenie celého odbočovacieho pruhu, čo zapríčiní zablokovanie celého 
výstupu. Predĺženie ulice 1. Mája a presun II. okruhu na ulicu Uhoľná je 
v priamom dosahu tohto návrhu a bude ním dopravne ovplyvnená. Z tohto 
dôvodu žiadame v prípade, že dôjde v súvislosti s prevádzkou polyfunkčného 
objektu k zhoršeniu dopravnej situácie v križovatke ulíc 1. mája – Ulica 
republiky – prístupová komunikácia od areálu polyfunkčného objektu, žiadame 
bezodkladne zrušiť navrhované samostatné ľavé odbočenie riešené z areálu 
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Makyta na ul. 1. mája, a to do momentu vybudovania dynamicky riadenej 
cestnej svetelnej signalizácie v tejto križovatke v koordinácii s cestnou 
svetelnou signalizáciou križovatky ulíc Predmestská – Veľká okružná – 1. 
mája, 

- v rámci riešenia statickej dopravy žiadame v súlade s príslušnou STN 
736110/Z2 Projektovanie miestnych komunikácií uvažovať s doplnením 
návrhu výsadby vysokej zelene v priestore medzi priľahlými stojiskami,  

- doplniť do projektu stavby pre vydanie dodatočného stavebného povolenia 
návrh riešenia konečných povrchových úprav miestnych komunikácií – Ul. 1. 
mája, Predmestská, Na Stave a Revolučná a ich priľahlých chodníkov, ktoré 
boli poškodené pri realizovaní tejto nepovolenej stavby, 

- navrhované priechody pre chodcov žiadame nasvietiť 
- uvažovať aj so Stanicou bikesharingu BikeKIA 
- rešpektovať podmienky vyjadrenia uvedené v stanovisku OR PZ SR – ODI 

v Žiline zo dňa 15.2.2019 pod č. ORPZ-ZA-ODI1-34-043/2019 
- prepracovaný projekt stavby SO 13 Komunikácie a spevnené plochy pre 

vydanie dodatočného stavebného povolenia žiadame predložiť opätovne 
k vyjadreniu. 

− Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina  – Záväzné stanovisko 
obce k investičnému zámeru č. 9722/2019-28278/2019-OS-DUD zo dňa 17.06.2019 – 
súhlasné stanovisko 
Požadujeme: 

- reklamné zariadenia riešiť v súlade so záväznou časťou ÚPN-M Žilina v 
platnom znení, 

- povrchové parkoviská riešiť v súlade s STN 73 6110/Z1 
- dopravné napojenie areálu riešiť v súlade so závermi z kapacitného posúdenia 

dopravného napojenia polyfunkčného objektu M_Žilina na ulici 1. mája a Na 
stave 

- v rámci odstavných plôch riešiť stojiská pre bicykle, 
Odporúčame: 

- označenie – pomenovanie areálu – objektu spolu s plochami určenými pre 
označenie prevádzok riešiť ako súčasť architektúry v rámci PD, 

- vhodnou povrchovou úpravou a farebnosťou diferencovať pešie komunikácie a 
hlavné vstupy do obchodných prevádzok zo strechy parkovacieho objektu od 
parkovacích miest a príjazdových komunikácií, 

- v rámci následnej PD uvažovať aj so Stanicou bikesharingu BikeKIA, 
- v rámci parkovacích miest uvažovať aj s nabíjacími stanicami pre 

elektromobily, 
- z dôvodu zachovania celistvosti plôch zelene riešiť trafostanice ako podzemné, 

respektíve polozapustené, 
- keďže priestor pre odpadové hospodárstvo nie je riešený v rámci objektu, 

odporúčame ho opticky vymedziť vhodnou konštrukciou – oplotením s 
vertikálnou zeleňou.  

− Mesto Žilina, odbor životného prostredia, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31  
Žilina, ROZHODNUTIE č. 17281/2017-55419/2017-OŽP-SKU zo dňa 20.11.2017, 
právoplatné dňa 07.02.2018, súhlas na výrub 31 ks drevín a 116 m2 krovitého 
porastu s výškou do 30 cm (viď Príloha č. 1 k rozhodnutiu č.s. 17281/2017-
55419/2017-OŽP-SKU), rastúce na pare. č. 2463/2 a 2428/1 k.ú. Žilina. 
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V súlade s § 82 ods. 12) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
určuje podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody 
a krajiny 
1. Žiadateľ uskutoční výrub drevín na vlastné náklady do 31.03.2019, v čase 

vegetačného kľudu drevín (01.10. - 31.03.). 
2. Drevná hmota z miesta výrubu bude riadne odstránená. 
3. Výrub drevín sa uskutoční až po tom, ako stavebné povolenie na rekonštrukciu 

objektu nadobudne právoplatnosť. 
4. V zmysle § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po jej predchádzajúcom 
vyznačení orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu 
ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie 
preukázať. 

V súlade s § 48 ods. 1) zákona ukladá náhradnú výsadbu Žiadateľ uskutoční na svoje  
náklady náhradnú výsadbu na pare. č. 2463/2 a 2428/1 k.ú. Žilina, kde bude 

vysadených 
13 ks drevín druhu lipa (Tilia cordata 'Swedish Uprighť) s min. obvodom kmienkov 

pri 
výsadbe 18-20 cm, 13 ks drevín druhu hrab (Carpinus betulus 'Fastigiata') s min. 

výškou 
pri výsadbe 200 cm, 12 ks drevín druhu javor (Acer campestre ’Elsrijk') s min. 

obvodom 
kmienkov pri výsadbe 18-20 cm, 4 ks drevín druhu dub (Quercus robur ’Fastigiata') s 
min. výškou pri výsadbe 200 cm, 66 ks drevín druhu kalina (Viburnum opulus 
Roseum'), 136 ks drevín druhu drieň (Comus ílorida Rubra') a 68 ks drevín druhu tis 
(Taxus baccata). Krovitý porast bude mať min. výšku pri výsadbe 40-60 cm. 
Žiadateľ písomne oboznámi Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia o 
zrealizovanej náhradnej výsadbe do 15 dní po jej uskutočnení. 
Žiadateľ je povinný sa o vysadené dreviny trvalo starať a v prípade ľihynu rastlinného 
materiálu zrealizovať rovnocennú dosadbu. 

− Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát, 
Veľká Okružná 31, 010 75  Žilina, záväzné stanovisko ORPZ-ZA-ODI 1-34_043/2019 
zo dňa 15.02.2019 – súhlasné stanovisko za splnenia nasledovných podmienok: 
1/ V prípade, že dôjde v súvislosti s prevádzkou polyfunkčného objektu M Žilina k 
zhoršeniu dopravnej situácie v križovatke ulíc 1. mája – Ulica republiky – prístupová 
komunikácia od areálu polyfunkčného objektu M Žilina,  žiadame v tejto križovatke 
investora stavby polyfunkčného objektu bezodkladne riešiť vybudovanie dynamicky 
riadenej cestnej svetelnej signalizácie koordinovanej s cestnou svetelnou signalizáciou 
križovatky ulíc Predmestská – Veľká okružná – 1. mája, 
2/ Parkovacie miesta navrhnuté na 1NP (prvé nadzemné podlažie - strecha objektu SO 
02), na 1PP (prvé podzemné podlažie objektov SO 01 a SO 02), na 2PP (druhé 
podzemné podlažie objektov SO 01 a SO 02 ) a na vonkajších plochách (na teréne) 
žiadame zabezpečiť kamerovým dohľadom. 
3/ Obidva navrhované priechody pre chodcov žiadame nasvietiť. 
4/ Trvalé a 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 
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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. 
5/ Žiadame vopred prizvať (č.tel. 0961403511) dopravného inžiniera Okresného 
dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Žiline na kontrolu správnosti 
osadenia trvalého a prenosného dopravného značenia. 
6/ Vyhradzujeme si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného trvalého 
a prenosného dopravného značenia z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky. 
7/ Stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ul. 1. mája a ul. Na 
Stave žiadame vykonávať formou viac zmennej organizácie tak, aby došlo v 
maximálnej možnej miere ku skráteniu času obmedzenia. 
8/ Všetky stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ul. l. mája a 
ul. Na Stave žiadame obmedziť prípadne prerušiť (u ktorých je to technicky možné) v 
pracovných dňoch počas dopravných špičiek, a to v čase od 06.00 hod. do 8.00 hod. a 
v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.. 
9/ V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať 
poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií. 
10/ Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo 
dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie. 

− Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 
08  Žilina: 

o Záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2019/026867-002/Slt zo dňa 
12.06.2019 – súhlasné stanovisko za splnenia nasledovných podmienok: 

- investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas 
realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. Druhy vzniknutých odpadov zaradí podľa platného Katalógu 
odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  

- vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať 
oprávnenému subjektu ktorý má súhlas na zhodnotenie alebo zneškodnenie 
odpadov, len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení. 

- V kolaudačnom konaní žiadame predložiť príslušnému stavebnému úradu 
doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia 
jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu 
odpadov) u oprávnených odberateľov. 

o Záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2019/026865 zo dňa 06.06.2019 
– súhlasné stanovisko za splnenia nasledovných podmienok: 

1. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia, aby 
tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili 
ich kvalitu (§ 39 vodného zákona) 
2. Dokumentácia stavby bude odsúhlasená s vlastníkmi a správcami 
inžinierskych sietí. 

o Záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2017/046523-002/Roj zo dňa 
28.11.2017 – záväzné stanovisko – súhlas k povoleniu stavby stredného zdroja 
znečisťovania ovzdušia za splnenia nasledovných podmienok: 
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1. K užívaniu stavby vyššie spomenutého zdroja znečisťovania ovzdušia na 
účely kolaudačného konania treba požiadať Okresný úrad Žilina o súhlas podľa 
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší 
2. Žiadosť o súhlas k užívaniu stavby musí obsahovať všetky náležitosti podľa 
§ 17 ods. 2 zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší 
3. Návrh spôsobu výpočtu množstva emisie z výduchov palivovo-
energetických zariadení vrátane žiadosti o jeho schválenie. 

o Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP2-2019/005070-06/Mac zo dňa 15.04.2019, 
právoplatné 24.04.2019. Navrhovaná činnosť/stavba „Polyfunkčný objekt M 
Žilina – parkovacie plochy a technická infraštruktúra“ je činnosťou podľa § 16 
ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa § 16a ods. 
14 vodného zákona. 

− Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  
Žilina – záväzné stanovisko č. OU_ZA_OKR2-2018/007922-005 zo dňa 09.08.2018 – 
súhlasné stanovisko bez pripomienok 

− Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred 
ČSA 7, 974 01  Banská Bystrica – záväzné stanovisko č. ASMdpS-1-1679/2018 zo 
dňa 30.07.2018 – súhlasné stanovisko bez pripomienok 

− Krajský pamiatkový úrad Žilina , Mariánske námestie 19, 010 01  Žilina 
o Záväzné stanovisko č. KPUZA-2018/90-4/765/KOP zo dňa 3.1.2018 – 

súhlasné stanovisko s uplatnením nasledovných požiadaviek: 
- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť 

najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná 
odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu 
možných archeologických nálezov. 

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu 
hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov 
starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, 
pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné 
nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na 
druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom. 

o Rozhodnutie o povinnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum 
č. KPUZA-2018/90-11/19894/KOP zo dňa 14.3.2018 

− Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu, marec 2018, spracovateľ 
ARCHEOVÝSKUM s.r.o. 

− Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava, Stanovisko k 
výskumnej dokumentácii č. PUSR-2018/20841-2/86241 – konštatovanie: 
„Archeologický výskum na stavbe „Polyfunkčný objekt M Žilina“, rok výskumu 2018 
.... bol uskutočnený v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. 
KPUZA-2018/90-11/19894/KOP zo dňa 14.3.2018.“ 

− Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, ul. V. Spanyola 27, 
011 71  Žilina, stanovisko č. A/2019/01551-HŽPZ zo dňa 16.05.2019 – s vydaním 
dodatočného stavebného povolenia súhlasí za predpokladu zosúladenia akustických 
výkonov na streche objektu a hladín A zvuku s platnou legislatívou. 

− Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, ul. V. Spanyola 27, 
011 71  Žilina, záväzné stanovisko č. j.: A/2018/04913/HP zo dňa 15.01.2019 –  
súhlasí s návrhom žiadateľa: Lidl Slovenská republika v.o.s., Ružinovská 1 E, 821 02 
Bratislava, o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na zlúčené územné a stavebné 
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konanie pre stavbu : „ Predajňa potravín Lidl , ul. 1.mája, č.parcely 2463/1,2, 2409/2, 
2428/1,2 k.ú .Žilina“ 

- Doporučujem do projektovej dokumentácie navrhnúť umývadlo s teplou a 
studenou pitnou vodou do manipulačného priestoru, kde je sklad potravín a lis 
na papierový odpad. 

- Ku kolaudácii je potrebné predložiť laboratórny rozbor pitnej vody, ktorá musí 
vyhovovať požiadavkám Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky 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. 

− Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie 
požiarnikov 1, 010 01  Žilina, stanovisko na účely stavebného konania č. ORHA-ZA2-
2019/000319-001 zo dňa 12.04.2019 – súhlasí bez pripomienok 

− SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, vyjadrenie č. O18019037/Kli zo dňa 
27.08.2018 – súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných podmienok: 
1. Pred zahájením zemných prác na stavebných objektoch týkajúcich sa inžinierskych 

sietí, pri zásahu zo miestnych komunikácii žiadame vytýčiť trasu vodovodu, 
kanalizácie, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a dodržať STN 73 6005 pri 
súbehu a križovaní podzemných vedení. 

2. Potrebu pitnej vody pre zásobovanie areálu (Polyfunkčný objekt M a Parkovací 
objekt) zabezpečíme iba do kapacity jestvujúcej vodovodnej prípojky, prietočného 
množstva osadeného vodomera vo vodomernej šachte a tlakových pomerov 
v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných 
tlakových vnútorných zdravotechnických zariadení. 

3. Funkčnosť existujúcej KP DN 400 mm z areálu, ako aj hlavnej revíznej KŠ 
požadujeme preveriť prevádzkovou skúškou a na jej náklade navrhnúť prípadnú 
rekonštrukciu KP až do bodu zaústenia do VK v ul. 1. Mája. Skúšku požadujeme 
vykonať za našej účasti. 

4. Vysadenie odbočky s uzáverom z potrubia VV PVC D 225 mm k nadzemnému PH 
DN 150 mm na požiadanie investora stavby cez objednávku zabezpečíme. 
Nadzemný hydrant spolu s VP k hydrantu žiadame odovzdať do majetku našej 
spoločnosti. Vysadenie hydrantu bude zrealizované na náklady investora stavby. 

5. Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie nie je 
cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať len osoby určené 
prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie. 

6. V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuteľností resp. priestorov 
umiestnených pod úrovňou poklopov na VK je nutné zabezpečiť v zmysle STN-
EN 13564-1 tieto priestory vhodným zariadením zabraňujúcim zaplaveniu 
z kanalizačných potrubí (napr. spätné klapky).  

7. Prípadne osadené podružné vodomery v objekte budú slúžiť ako pomerové 
meradlá. Ich nákup a prevádzkovanie si zabezpečí investor predmetnej stavby na 
vlastné náklady. Rozúčtovanie vodného a stočného si prevedie majiteľ odberu. 

8. Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe hlavného 
fakturačného meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od dátumu realizácie 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Kvalita vypúšťaných odpadových vôd musí 
zodpovedať stanoveným limitom znečistenia uvedených v kanalizačnom poriadku 
VK Žilina. 

9. Tlakovú skúšku VP vykonať podľa STN EN 805, skúšku vodotesnosti KP vykonať 
podľa STN EN 1610. Celá splašková kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná 
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ako vodotesná. Na akýkoľvek prvok kanalizačnej prípojky je zakázané používať 
montážnu PUR penu ! 

10. Staré rušené areálové vodovodné a kanalizačné systémy je potrebné zablendovať, 
poklopy odstrániť. 

11. K odvádzaniu dažďových vôd do vsaku sa nevyjadrujeme.  
12. V súčasnosti sú z objektu súp. č. 1016 (parc.č. 2463/1) v zmysle platnej zmluvy 

odvádzané vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie z plochy 7287 m2. 
Po realizácii uvedenej stavby investor stavby písomne oznámi odpojenie dažďovej 
kanalizačnej prípojky a následnou revíziou zo strany SEVAK a.s. dôjde k úprave 
zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. 

13. Pred kolaudáciou stavby požadujeme predložiť geodetické zameranie skutkového 
stavu stavby. 

14. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 
odsek 7 vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu 
vodovodnej prípojky na vlastné náklady. 

− Žilinská teplárenská, a.s., Košická č. 11, 011 87  Žilina, záväzné stanovisko č. 
510/PR/ZL zo dňa 2.2.2018, – súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných 
podmienok: 

1. SO 08 Prekládka parovodu a SO 09a Rekonštrukcia prípojky parovodu- realizačná 
projektová dokumentácia (ďalej len „RPD“) musí vo vzťahu k tomuto stavebnému 
objektu obsahovať požiadavky ŽT podľa prílohy č.l k tomuto stanovisku - 
POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU PARNÉHO ROZVODU A PRÍPOJKY . 

2. SO 08 Prekládka parovodu a SO 09a Rekonštrukcia prípojky parovodu - musí byť 
realizovaný v zmysle platných EN STN a podľa prílohy č.l k tomuto stanovisku - 
POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU PARNÉHO ROZVODU A PRÍPOJKY . 

3. Pred realizáciou prác v ochranných pásmach alebo potrebných zásahov do tepelných 
rozvodov pri výstavbe alebo pri prevádzkovaní stavby žiadame predložiť k 
odsúhlaseniu realizačnú projektovú dokumentáciu s opatreniami zabezpečujúcimi 
bezpečnú prevádzku zariadení v správe ŽT, a.s. a dohodnúť termín realizácie. 

4. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m od 
obrysu rozvodov tepla až po vytýčení tepelných sietí pracovníkom ŽT a bez požitia 
strojových mechanizmov. 

5. Pred zasypaním potrubia je stavebník povinný kontaktovať pracovníka ŽT - Útvar 
Rozvody tepla a OST a umožniť vykonanie kontroly stavu potrubia, podsypu a obsypú 
potrubia. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.  

6. Nad trasou rozvodu tepla nesmú byť realizované terénne úpravy, ktoré by zmenili 
doterajšie krytie. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme prevádzkované 
zariadenia ŽT osadiť do novej úrovne zodpovedajúcej pôvodnému krytiu. 

7. Pripojenie preloženého rozvodu pary (SO 08) na existujúci rozvod tepla musí byť 
realizované na základe ŽT schváleného technologického postupu; návrh 
technologického postupu musí byť predložený aspoň päť pracovných dní pred 
uskutočnením príslušných prác ŽT - pracovníkovi Útvaru Rozvody tepla a OST. 

8. Pripojenie parného rozvodu (SO 08) na existujúci rozvod tepla musí byť realizované 
mimo vykurovacie obdobie ( mesiace máj -august). 

9. Po skončení stavebných prác budú ŽT - Útvaru Rozvody tepla a OST odovzdané 
doklady súvisiace s realizáciou SO 08 Prekládka parovodu a SO 09a Rekonštrukcia 
prípojky parovodu vymedzené v technologickom postupe a v POŽIADAVKÁCH NA 
REALIZÁCIU PARNÉHO ROZVODU A PRÍPOJKY, ako aj geodetické zameranie 
inžinierskych sietí v súbehu alebo v križovaní. 
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10. Požaduje sa, aby pred začatím prác na výstavbe SO 08 Prekládka parovodu a SO 09a 
Rekonštrukcia prípojky parovodu bolo zabezpečené zriadenie vecných bremien 
potrebných pre užívanie tepelného rozvodu a prípojky. 

− Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina, stanovisko zo dňa 
29.11.2017 – súhlasné stanovisko za dodržania nasledovných podmienok: 

- pred zahájením prác v daných lokalitách žiadame vytýčenie našich vedení 
- všetky práce musia byť realizované podľa predpisov a noriem STN platných 

v čase realizácie stavby. Pri zásahu do našich vedení, obnaženie, zasypanie, 
a iné žiadame prizvať pracovníkom DPMŽ. 

- Všetky prekládky našich vedení t.j. prekládky stožiarov V a NaS kábla riešiť 
samostatným projektom odsúhlaseným Dopravným úradom a odkonzultovaný 
DPMŽ s.r.o. Tieto práce môže vykonávať len firma s oprávnením. 

- Začatie prác žiadame a žiadosť o vytýčenie oznámiť min. 14 dní vopred 
a všetky práce konzultovať s vedúcim údržby TV p. Janusom č.t. 0917223425 

- Prípadne výluky jazdy autobusov, trolejbusov uvažovať výlučne na víkendové 
dni, prípadne štátne sviatky. Počas úprav pozemných komunikácií ponechať 
jeden jazdný pruh v každom smere prejazdný. 

- Posuny zastávok a každé obmedzenie premávky MHD konzultovať vopred 14 
dní s DPN Ing. Šimkom č.t. 0908702477 

− Siemens s.r.o., Verejné osvetlenie Žilina, J. M. Hurbana 21, 010 01  Žilina, vyjadrenie 
č. PD/ZA/054/17-GAR zo dňa 05.12.2017 – súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

− Žilinské komunikácie akciová spoločnosť, Vysokoškolákov 2, 010 08  Žilina, 
vyjadrenie č. 164/T/2017/10 zo dňa 16.11.2017 – súhlasné vyjadrenie za dodržania 
nasledovných podmienok: 

- Pred zahájením prác na prípojkách inžinierskych sietí je potrebné požiadať 
MSÚ o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, kde sa 
dohodnú podrobné podmienky rozkopávok 

- Konečnú povrchovú úpravu na rozkopávkach realizovať: pri líniových 
stavbách na chodníkoch v celej šírke chodníka, na komunikáciach v celej šírke 
jazdného pruhu 

- Pri konečných úpravách rozkopávok v mieste styku nového a starého 
živičného krytu (pracovná špára) nalepiť na suché a očistené hrany 
samolepiaci bitumenový pás 40x10 mm. 

- Napojenie komunikácií na jestvujúci dopravný systém zrealizovať 
preplátovaním t.j. zafrézovaním jestvujúceho krytu v hr. 10 cm a položením 
nového živičného krytu. V mieste styku nového a starého živičného krytu 
nalepiť na suché a očistené hrany samolepiaci bitumenový pás 40x10 mm. 

- V prípade poškodenia jestvujúcich komunikácií resp. chodníkov a iných 
súčastí komunikácií (obrubník, prídlažba, dopravné značenie zvislé 
a vodorovné, kanalizačné poklopy a mreže odvodnenia povrchových vôd 
včetne ich prípojok, zábradlie a pod.) počas výstavby objektu požadujeme tieto 
opraviť v plnom rozsahu. K poškodeným súčastiam komunikácie, prizvať 
pracovníka správy komunikácií. 

- Po ukončení prác žiadame, aby sme boli prizvaní ku kolaudácii, ku ktorej 
vydáme písomné stanovisko. 

− Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05  
Bratislava, stanovisko č.j. 21929/2017/ROP-001/38508 zo dňa 23.11.2017. V prípade 
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zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby, resp. stavebných 
mechanizmov, ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podľa zákona č. 
143/1998 Z.z. o civilnom letectve, je nutné akciu opätovne prerokovať. 

− Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 
4300078255 zo dňa 12.12.2017 – Vyjadrenie k projektovej dokumentácii 
energetického zariadenia (NN prípojka), Vyjadrenie pre územné rozhodnutie a 
stavebné povolenie, Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSE-D, 
a.s.: súhlasí za splnenia podmienok v uvedených v predmetnom vyjadrení. 

− Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie 
k bodu a podmienkam pripojenia – stanovisko k zvýšeniu maximálnej rezervovanej 
kapacity z distribučnej sústavy, č. stanoviska 4300089112 zo dňa 22.05.2018 – 
Stredoslovenská distribučná a.s. stanovuje nasledovné podmienky: 
1. Distribučná sústava disponuje požadovanou kapacitou, pre požadovaný odber. 
2. Pre pripojenie odberného miesta, je potrebná výstavba novej jednoúčelovej 
transformačnej stanice.(TS) Projektovú dokumentáciu (PD) trafostanice VN/NNje 
potrebné predložiť na odsúhlasenie na SSD. 
3. Pripojenie jednoúčelovej trafostanice na VN stranu bude riešené 
zaslučkovaním do VN zemného káblového vedenia 171/usek/6, úsek 5, úsek 4. 
4. Miesto odovzdania kvality distribúcie - VN káblové koncovky umiestnené v 
jednoúčelovej TS. 
5. Prípravu (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť ), realizáciu a 
kolaudáciu elektroenergetického zariadenia opísaného v bode 3 tohto vyjadrenia pre 
pripojenie Vami požadované nového odberného miesta zabezpečí SSD v zmysle 
platnej legislatívy a prevádzkového poriadku na vlastné náklady po úhrade a pripísaní 
pripojovacieho poplatku na účet SSD. 
6. Termín pripojenia na energetické zariadenie bude možný do 24.mesiacov od 
vydania príslušného povolenia stavebným úradom. 
7. Zaslučkovanie káblom vybuduje SSD ako vlastnú investíciu: SW číslo akcie 
RIAD 1746 
8. Pre ďalšie pokračovanie procesu zvýšenia MRK o 890kW je potrebné, Vami 
požadovanú MRK 970kW zmluvne dohodnúť v Zmluve o pripojení v súlade s platnou 
legislatívou. V uvedenej Zmluve o pripojení bude vyčíslený poplatok za zvýšenie. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré je potrebné potvrdiť v kolónke 
užívateľ sústavy štatutárnym zástupcom firmy alebo osobou poverenou na 
potvrdzovanie zmlúv. Podpísané Zmluvy o pripojení (dva rovnopisy), je potrebné 
zaslať späť na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Július Vavro, ul. Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina. 
9. Pre požadovanú hodnotu MRK 970kW bude meranie spotreby elektriny bude 
nepriame cez meracie transformátory prúdu (ďalej len MTP) 3xMTP30/5A/10VA 
trieda presnosti 0,2s, do 1145kW a meracie transformátory napätia, (ďalej len MTN) 
3xMTN 22000/V3//100/V3/Í0VA,trieda presnosti 0,2. Podrobnosti o podmienkach 
merania nájdete na našej intemetovej stránke www.ssd.sk. 

− Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie 
k preložke EZ č. 4600042110/27 zo dňa 06.04.2018 – Oddelenie rozvoja aktív (RA 
VN/NN) – sever: súhlasí s technickým riešením preložky VN linky č. 166 v zmysle 
predloženého návrhu. 

− Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava, odborné stanovisko 
č. 6630/2/2017 zo dňa 14.11.2017 k projektovej dokumentácii stavby Polyfunkčný 
objekt M – Žilina, objekt SO 08 prekládka parovodu. Z hľadiska požiadaviek 
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bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických 
zariadení neboli zistené nedostatky.  

− Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava, odborné stanovisko 
č. 6902/2/2018 zo dňa 13.11.2017 k projektovej dokumentácii stavby Polyfunkčný 
objekt M – Žilina, objekt SO 09a Rekonštrukcia prípojky parovodu. Z hľadiska 
požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení neboli zistené nedostatky. 

− Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01  Piešťany, 
odborné stanovisko č. 196000007/01/2019/PD zo dňa 16.01.2019 k projektovej 
dokumentácii stavby SO 09b Rekonštrukcia OST v Polyfunkčnom objekte M, Žilina. 
Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.  
Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke 
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri 
užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a

 technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 
1. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom 
zariadení tlakovom (OST stanica) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov.  

− E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01  
Prešov, odborné stanovisko č. S2018/00514/EIC IO/EZ zo dňa 2.3.2018 ku 
konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia elektrického pre 
stavbu Polyfunkčný objekt_M, SO 10 Káblová prípojka VN, SO 11 Kiosková 
trafostanica. Dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení. 
Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke: 

- Zariadenie vyhotovené v súlade s odborným stanoviskom ku konštrukčnej 
dokumentácii môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní Odbornej 
prehliadky a odbornej skúšky revíznym technikom podľa § 9 ods. c vyhlášky č. 
508/2009 Z.z. v platnom znení. 

− TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01  Banská 
Bystrica, odborné stanovisko 2736/30/17/ET/OS/O zo dňa 11.12.2017 pre stavbu SO 
01 Polyfunkčný objekt M – rekonštrukcia, časť bleskozvod. Pri inšpekcii vykonanej 
dňa 11.12.2017 neboli zistené nedostatky. Dokumentácia spĺňa základné požiadavky 
bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 
Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-54:2012, 
STN 33 2000-5-52:2012, STN EN 62305-3:2012, NF C 17-102:2011. 
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: 

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých 
pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim 
bezpečnosť posudzovaného zariadenia; 

- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené; 

- Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. 
− Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01  Piešťany, 

odborné stanovisko č. 196000445/06/2019/PD zo dňa 28.06.2019 k projektovej 
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dokumentácii stavby Polyfunkčný objekt M_Žilina. Projektová dokumentácia stavby 
spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti 
technických zariadení. 
Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke 
1. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení 
tlakovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení neskorších predpisov. Úradnú skúšku vyhradeného technického 
zariadenia a vydanie odborného stanoviska Vám na základe objednávky zabezpečí 
TSÚ, š.p. - pracovisko Žilina. 
2. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia 
elektrického platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska k 
dokumentácii oprávnenou právnickou osobou. Posúdenie konštrukčnej dokumentácie 
vyhradeného technického zariadenia a vydanie odborného stanoviska Vám na základe 
objednávky zabezpečí TSÚ, š.p. - pracovisko Žilina. 
3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení 
elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení neskorších predpisov. Úradnú skúšku vyhradeného technického 
zariadenia a vydanie odborného stanoviska Vám na základe objednávky zabezpečí 
TSÚ, š.p. - pracovisko Žilina. 

− Michlovský s.r.o., UC2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 
974 05  Banská Bystrica, vyjadrenie k existencii PTZ – ORANGE SLOVENSKO 
a.s. č. BB-1750/2017 zo dňa 21.01.2018 – Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa 
Orange Slovensko a.s. 

− O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 851 01 Bratislava, vyjadrenie k existencii sietí zo 
dňa 06.07.2017. V záujmovo území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia 
v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K uvedenej predloženej projektovej dokumentácii 
nemáme pripomienky. 

− SPP – D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie k existencii 
plynárenských zariadení č. TD/543/ZA/AŠ/2017 zo dňa 12.07.2017. V záujmovom 
území sa nachádza NTL plynovod DN 200 OCEĽ.  

− Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08  Bratislava. Vyjadrenie k existencií sietí č. 
ET/MM18/1082 zo dňa 30.07.2018. Stavby nezasahuje podzemné vedenia v správe 
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina SE a.s. VE Trenčín a Energotel, a.s. Bratislava. 

− UPC broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava, 
vyjadrenie k existencií sietí zo dňa 26.07.2018. U predmetnej stavby dôjde ku styku 
s elektronickou komunikačnou sieťou (EKS) UPC Broadband Slovakia s.r.o.. Voči 
vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu nemá firma 
námietky, za dodržania podmienok v predmetnom vyjadrení. 
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− Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie k existencií sietí č. 
6611917366 zo dňa 20.06.2019. Dôjde do styku so sieťami elektronických 
komunikácii spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.. Slovak 
Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. 
z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane 
proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 
pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr 
pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa 
do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovaniu stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
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internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.Vytýčenie bude 
zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené 
body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 
prílohu tohto vyjadrenia. 
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie 
výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
 

c) Podmienky vyplývajúce z Rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti 
o životné prostredie vydanom v zisťovacom konaní dňa 7.1.2019 pod č.j. OU-ZA-
OSZP3-2019/003729-006/Hnl, právoplatné dňa 16.05.2019 a z Rozhodnutie vydanom 
v zisťovacom konaní č.j. OU-ZA-OSZP3-2017/02543-006/Hnl zo dňa 6.12.2017, 
právoplatné dňa 02.08.2018. 
 
− Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č.j. OU-ZA-OSZP3-2017/02543-006/Hnl 

zo dňa 6.12.2017, právoplatné dňa 02.08.2018. Okresný úrad Žilina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 
z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) 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 EIA“), rozhodol podľa § 29 
ods. 2 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Parkovacie 
plochy polyfunkčný objekt M_Žilina“, po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie, 
že navrhovaná činnosť predmetom ktorej je realizácia parkovacích plôch 
a parkovacieho objektu slúžiaceho polyfunkčnému objektu M_Žilina sa nebude 
posudzovať podľa zákona  EIA a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať 
o povolenie podľa osobitných predpisov. Vzhľadom na charakter činnosti, informácie 
uvedené v predloženom zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa 
ukladajú nasledovné opatrenia: 
 

a) Doplniť celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou – napojenie s 
vjazdom/výjazdom na existujúcu cestu a nasledovné napojenie na cestu vyššej triedy (s 
pomenovaním príslušných komunikácií). 
b) V rámci kolaudačného konania doložiť vyhodnotenie iluminácie vo vzťahu k okolitej 
zástavbe. 
c) Doložiť výpočet kapacity existujúceho kanalizačného zberača s prípadným navýšením 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. 
d) Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vykonať reálne meranie hluku a doložiť protokol z 
tohto merania. 
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e) Dodržať opatrenia stanovené v predloženom 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) 

- v prípade znečistenia spevnených komunikácií počas výstavby zabezpečiť ich čistenie 
- po ukončení terénnych prác vzhľadom k zamedzeniu prašnosti z nezatrávnených plôch 

realizovať technickú a biologickú rekultiváciu územia 
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 stavbami 
a podliehajú režimu povoľovania v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. 

- 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 

- 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. 

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 
Hluk. 
- vylúčiť stavebné práce počas nočného kľudu 
Vnútroareálová zeleň. 
- zabezpečiť rekultiváciu územia po stavebných prácach, po ukončení terénnych 

a stavebných prác realizovať terénne úpravy 
- spracovať projekt sadových úprav stavby 
Odpady. 
- zneškodňovanie odpadov zo stavby počas výstavby podľa druhov odpadov zabezpečí 

realizátor stavby, zodpovedá za súlad s legislatívnymi predpismi 
Iné. 
- zabezpečiť a priebežne kontrolovať dobrý technický stav stavebných mechanizmov 

a nákladných vozidiel, zabezpečiť dodržiavanie technologických postupov, 
technologickej disciplíny a vhodnej organizácie počas 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. 

- pre obdobie prevádzky vypracovať manipulačný poriadok ORL v zmysle zákona 
364/2004 Z. z. 

Vnútroareálová zeleň. 
- pravidelná údržba drevín a parkových plôch. 
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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 
 

− Rozhodnutie 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 16.05.2019. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 z.z. 
o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) 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 EIA“), rozhodol podľa § 29 
ods. 2 zákona EIA, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Parkovacie 
plochy polyfunkčný objekt M_Žilina“, po vykonaní zisťovacieho konania 
o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti, že zmena navrhovanej činnosti 
„Parkovacie plochy polyfunkčný objekt M_Žilina“ sa nebude posudzovať podľa 
zákona  EIA a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa 
osobitných predpisov. Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené 
v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú 
nasledovné opatrenia: 

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 
b)  V rámci povoľovacieho procesu v zmysle príslušných zákonov preukázať súlad 
navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. 
c) V rámci povoľovacieho procesu v zmysle príslušných zákonov predložiť 
dopravno-kapacitné posúdenie v zmysle STN. 
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. 
f) V stavebnom objekte sadových úprav deklarovať súlad reálneho ozelenia s indexom 
ozelenenia stanovenom v platnej územnoplánovacej dokumentácii. 
g)  Riešiť v PD intenzitu osvetlenia reklamných zariadení a prijať opatrenia, aby 
nedochádzalo k osvetľovaniu okolitej zástavby 
 

O d v ô v o d n e n i e 
 
Stavebný úrad Mesta Žilina (ďalej len „stavebný úrad Žilina“) vydal dňa 24.03.2017 
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č.s. 705/2017-6660/2017-OSP-VL zo dňa 24. 03. 
2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.05.2017.  
 
Stavebný úrad Žilina predmetným dodatočným stavebným povolením povolil stavebné 
úpravy ex. objektu (pôvodne výrobný závod Makyta) s piatimi nadzemnými podlažiami a 
jedným podzemným podlažím bez zmeny výškového a pôdorysného usporiadania stavby. 
Stavebné úpravy ex. objektu si vyžiadajú kompletnú výmenu obvodového plášťa jednotlivých 



35 

 

hmôt a strešných vrstiev. Jedná sa predovšetkým o výmenu existujúceho obvodového plášťa 
za novú montovanú fasádu, výmenu strešného plášťa, výmenu vnútornej infraštruktúry a 
vnútorné dispozičné zmeny. Úpravy vstupných priestorov, vestibulu a výškových rozdielov 
na podlaží umožnia bezbariérový pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Hlavný 
vstup do objektu ostáva zachovaný z ul. 1. mája. Navrhovaný stav zachováva ex. pomer 
spevnených plôch a zelene, na parkovanie a pohyb automobilov sa použijú ex. asfaltové 
plochy v areáli objektu. Rekonštrukcia ex. objektu si vyžiada aj zmenu jeho funkčného 
využitia. Prevládajúcou funkciou bude administratíva (2-5. NP) s doplnkovou funkciou 
obchodu a služieb. Súčasťou stavby je aj stály tlakovoodolný kryt CO v suteréne, ktorý ostane 
bez zmeny. Na základe preverenia skutkového stavu zostávajú bez zmeny stávajúce prípojky, 
ktoré sú postačujúce pre navrhovanú funkciu. Na ex. vodovodnej prípojke bude vymenený 
nový nadzemný hydrant DN 150. Na vykurovanie je navrhnutá teplovodná kotolňa. Hlavná 
výmenníková stanica bude napojená na ex. parovodné potrubie. Stavebný úrad Žilina súčasne 
v predmetnom dodatočnom stavebnom povolení konštatuje už uskutočnené stavebné úpravy, 
a to: 
• 1. NP: odstránenie nenosných priečok v časti pôdorysu  
• 2.-4. NP: odstránenie nenosných priečok v časti pôdorysu, realizované dispozičné zmeny - 
realizované murované priečky pre vytvorenie miestností pre hygienické zázemie, obvodové 
priečky navrhovaného kancelárskeho zázemia a kancelárskych priestorov 
• 5. NP: odstránenie nenosných priečok v časti pôdorysu 
 
Dňa 28. 09. 2017 stavebný úrad Žilina ako orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 99 
stavebného zákona vykonal štátny stavebný dohľad stavbe, kde bolo zistené, že pôvodný 
stavebník SIRS - Investment,s.r.o., Framborská súp. č. 12, 010 01 Žilina (ďalej len „SIRS“) 
realizuje zmenu stavby v rozpore s vydaným právoplatným dodatočným stavebným 
povolením č.s. 705/2017-6660/2017-OSP-VL zo dňa 24. 03. 2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16. 05. 2017. O výsledku štátneho stavebného dohľadu 
bol spísaný záznam. Pri výkone štátneho stavebného dohľadu bola vyhotovená podrobná 
fotodokumentácia z ktorej je zrejmý skutkový stav a rozostavanosť stavby. Uvedeným 
dodatočným stavebným povolením boli povolené stavebné úpravy existujúceho objektu 
(pôvodne výrobný závod Makyta) s piatimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným 
podlažím bez zmeny výškového a pôdorysného usporiadania stavby, avšak SIRS uskutočnil 
stavbu v rozpore s vydaným dodatočným stavebným povolením. Rozpor spočíval v 
zrealizovaní lodžie v ľavej časti 5. NP medzi osami E3 až E7, lodžie v zadnej časti 5. NP 
medzi osami EA až EB, lodžie v pravej časti 5. NP medzi osami E7 až E8, lodžie v pravej 
časti 5. NP medzi osami E4-E5 (Číselné označenie osí vychádza z výkresu č. 16 „5np - 
stavebné úpravy",  ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom 
v konaní o dodatočnom povolení stavby) ako aj realizácie nadstavby nad časťou strešnej 
konštrukcie. V čase výkonu štátneho stavebného dohľadu sa jednalo o oceľovú priehradovú 
konštrukciu, výšky cca 5,5 m. Podľa vyjadrenia SIRS túto časť stavby plánoval využívať ako 
zimnú záhradu. Zrealizované lodžie zaberajú časť pôvodne navrhovaných kancelárskych 
priestorov. 
Dňa 25. 01. 2018 stavebný úrad Žilina ako orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 99 
stavebného zákona vykonal opätovne štátny stavebný dohľad na stavbe, kde bolo zistené, že 
nadstavba 6. NP bola už uzavretá. 
 
Z uvedeného dôvodu začal stavebný úrad Žilina konanie o odstránení nepovolenej zmeny 
stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) v spojení s § 88a ods. 1 stavebného zákona konanie o 
dodatočnom povolení zmien stavby. Stavebný úrad Žilina dňa 12.10.2017 vyzval č.s. 
14577/2017-48375/2017- OSP-VL pôvodného stavebníka SIRS v zmysle § 88a na doplnenie 
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dokladov potrebných v konaní o dodatočnom povolení v určenej lehote, poučil SIRS o 
dôsledkoch nesplnenia výzvy a prerušil konanie. Stavebný úrad žiadal preukázať verejný 
záujem aj na základe stanovísk Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 
Žiline ako aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina. 
 
Dňa 10. 11. 2017, s posledným doplnením dňa 25. 01. 2018, podal SIRS na stavebný úrad 
Žilina žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu "Polyfunkčný objekt 
M_Žilina" navrhovaný v Žiline, na ul. 1. mája, na pozemku register "C" pare. č. 2463/1, 
2463/2, 2428/1 v k. ú. Žilina, v nasledovnom rozsahu: SO 01 Polyfunkčný objekt, SO 02 
Parkovací objekt, SO 06 NN rozvody, SO 08 Prekládka parovodu, SO 09a Rekonštrukcia 
prípojky parovodu, SO 09b Rekonštrukcia OST, SO 10 Prípojka VN, SO 11 Kiosková 
trafostanica, SO 12 Dieselagregát, SO 14 Zeleň a sadové úpravy, SO 15 Reklamné zariadenia, 
SO 16 Stavenisková prípojka. 
 
Predložená projektová dokumentácia riešila čiastočne zmenu v užívaní stavby, stavebne 
úpravy existujúcich inžinierskych sietí, výstavbu parkovacieho domu ako aj nadstavbu 6. NP, 
ktorá by mala slúžiť ako doplnkový priestor k bývaniu. 
 
Po preskúmaní predmetného podania, ako aj príslušnej projektovej dokumentácie a na základe 
výsledkov štátneho stavebného dohľadu zo dňa 25. 01. 2018 stavebný úrad Žilina listom č.s. 
2222/2018-4751/2018-OSP-VL zo dňa 02.02.2018 oznámil žiadateľovi, že nakoľko žiadateľ 
nezačal so stavebnými prácami na vyššie uvedených stavebných objektoch, žiadateľ môže 
realizovať stavbu v navrhovanom rozsahu len na základe právoplatného stavebného 
povolenia, ktorému musí predchádzať územné rozhodnutie o umiestnení stavby.  
Dňa 29.03.2018 SIRS stiahla svoju žiadosť.  
 
Dňa 09.03.2018 SIRS  oznámil stavebnému úradu Žilina listom zo dňa 08.03.2018, že 
vzhľadom na zmenu obchodnej stratégie ich spoločnosti, prišlo dňa 08.03.2018 k uzatvoreniu 
zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka, ktorou stavebník SIRS ako postupca 
postúpil práva a povinnosti stavebníka vyplývajúce z konaní súvisiacich s vyššie uvedenou 
stavbou na právneho nástupcu JUDr. Ladislava Pavloviča, M. Urbana 3993, 903 01 Senec, 
ktorý sa týmto stal právnym nástupcom stavebníka SIRS. K oznámeniu o zmene stavebníka 
bola priložená zmluva o nájme nehnuteľnosti, uzatvorená dňa 08.03.2018 medzi zmluvnými 
stranami prenajímateľom č. 1 - SIRS - Investment, s.r.o., prenajímateľom č. 2 - Ing. Georgom 
Trabelssiem a nájomcom JUDr. Ladislavom Pavlovičom ako aj zmluva o postúpení práv a 
povinností stavebníka, uzatvorená dňa 08.03.2018, medzi postupcom SIRS - Investment, s.r.o. 
a postupníkom JUDr. Ladislavom Pavlovičom. Dňa 09.03.2018 súčasne SIRS listom zo dňa 
08.03.2018 odvolal všetky udelené plné moci spojené so stavbou. Z tohto dôvodu stavebný 
úrad Žilina doručil opakovanú výzvu na doplnenie žiadosti a prerušenie konania o 
dodatočnom povolení stavby  stavebníkovi JUDr. Ladislavovi Pavlovičovi. 
 
Dňa 20.07.2018 SIRS predložil Dohodu o ukončení zmluvy o postúpení práv a povinností 
stavebníka zo dňa 13.07.2018 a Dohodu o ukončení zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 
13.07.2018. SIRS s predložením predmetných dokumentov súčasne oznámil stavebnému 
úradu Žilina listom zo dňa 17.07.2018, že vzhľadom na zmenu obchodnej stratégie ich 
spoločnosti, prišlo dňa 17.07.2018 k uzatvoreniu zmluvy o postúpení práv a povinností 
stavebníka, ktorou SIRS ako postupca postúpil práva a povinnosti stavebníka vyplývajúce z 
konaní súvisiacich so stavbou na právneho nástupcu Nazih Trabelsieh, nar.: 09.06.1962, 
trvale bytom: Sheka Daher 219, Lattakia, Sýrska arabská republika, ktorý sa týmto stal 
právnym nástupcom stavebníka SIRS. K oznámeniu o zmene stavebníka bola okrem vyššie 
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uvedených dokumentov priložená zmluva o nájme nehnuteľnosti, uzatvorená dňa 16.07.2018 
medzi zmluvnými stranami prenajímateľom č. 1 - SIRS - Investment, s.r.o., prenajímateľom 
č. 2 - Ing. Georgom Trabelssiem a nájomcom Nazih Trabelsieh ako aj zmluva o postúpení 
práv a povinností stavebníka, uzatvorená dňa 16.07.2018, medzi postupcom SIRS - 
Investment, s.r.o. a postupníkom Nazih Trabelsieh. Z tohto dôvodu stavebný úrad Žilina 
doručil opakovanú výzvu na doplnenie žiadosti a prerušenie konania o dodatočnom povolení 
stavby  stavebníkovi JUDr. Ladislavovi Pavlovičovi. Stavebný úrad sa následne pokúšal 
doručiť výzvu na doplnenie žiadosti a prerušenie konania o dodatočnom povolení stavby 
novému stavebníkovi Nazih Trabelsieh, ako vyplýva zo spisu, toto doručenie bolo neúspešné. 
 
Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  
Žilina dňa 28.12.2018 listom č. OU-ZA-OVBP2-2018/046350 vo veci „Oznámenie o určení 
stavebného úradu“ na základe žiadosti stavebníka Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., 
Košická 2, 010 65  Žilina, IČO: 36 407 470 určil podľa ust. § 119 ods. 3 stavebného zákona 
ako príslušný stavebný úrad pre ďalšie konanie o dodatočnom povolení a kolaudačné konanie 
stavby Mesto Bytča, a to z dôvodu zabezpečenia nestrannosti a objektívnosti nakoľko, Mesto 
Žilina je spoločníkom obchodnej spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Košická 
2, 010 65  Žilina, IČO: 36 407 470, ktorá je stavebníkom. Na základe uvedeného Stavebný 
úrad Žilina listom č.s. 589/2019-2381/2019-OSP-VL zo dňa 30.01.2019 odstúpil spisový 
materiál č. 589/2019-OSP-VL vo veci stavby „Polyfunkčný objekt M_Žilina“, ul. 1. mája 
Žilina a dňa 04.02.2019 bol spisový materiál doručený stavebnému úradu Bytča. 
 
Dňa 18.02.2019 stavebný úrad Bytča ako orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 99 
stavebného zákona vykonal štátny stavebný dohľad stavbe, kde bolo zistené, že stavebník 
realizuje zmenu stavby v rozpore s vydaným právoplatným dodatočným stavebným 
povolením č.s. 705/2017-6660/2017-OSP-VL zo dňa 24. 03. 2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16. 05. 2017 a súčasne realizuje objekt parkovacieho 
domu a technickú infraštruktúru v rozsahu NN rozvody, prekládka parovodu, rekonštrukcia 
prípojky parovodu a rekonštrukcia OST, VN slučka, rekonštrukcia VN linky č. 166, kiosková 
trafostanica, dieselagregát, informačné zariadenia. Rozsah nepovolených zmien oproti 
dodatočnému stavebnému povoleniu je bližšie popísaný v bode A) výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. Pri výkone štátneho stavebného dohľadu vykonal orgán štátneho stavebného 
dohľadu záznam do stavebného denníka a  bola vyhotovená podrobná fotodokumentácia z 
ktorej je zrejmý skutkový stav a rozostavanosť stavby.  
 
Z uvedeného dôvodu stavebný úrad Bytča dňa 25.02.2019 vyzval stavebníka listom č.s. 
VaŽP/65/2019 Kyt v zmysle § 88a na doplnenie dokladov potrebných v konaní o dodatočnom 
povolení a poučil stavebníka o dôsledkoch nesplnenia výzvy a prerušil konanie. Stavebný 
úrad žiadal predložiť žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a doklady 
preukazujúce vlastnícke alebo iné právo k stavbe a pozemkom na ktorých sa stavba realizuje, 
projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach, doklad o súlade stavby s platným 
územným plánom mesta Žilina a ostatné doklady preukazujúce, že dodatočné povolenie 
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä 
s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi a to záväzné stanoviská 
dotknutých orgánov podľa § 140b stavebného zákona. Stavebný úrad stavebníka poučil, že ak 
nebudú v stanovenej lehote predložené požadované doklady, stavebný úrad v zmysle § 88a 
ods. 6 písm. a) stavebného zákona nariadi odstránenie stavby. 
 
Podľa § 88a ods. I veta prvá stavebného zákona ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez 
stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka 
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stavby, aby v určenej lehote predložil doklad o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s 
verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a 
osobitnými predpismi. 

Podľa § 88a ods. 2 stavebného zákona, ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej 
lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi 
odstránenie stavby. 

Podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona je stavebný úrad predovšetkým povinný preskúmať, či 
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, chránenými stavebným zákonom a 
osobitnými predpismi. Verejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými 
zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, záväznými časťami slovenských technických noriem. 
Rozsah požadovaných dokladov nie je taxatívne vymedzený, ale stavebný úrad pri ich určení vychádza 
predovšetkým z ustanovenia § 1 2 6 stavebného zákona, ktoré sa týka ochrany zložiek životného 
prostredia a iných osobitných záujmov podľa toho, o aký druh stavby ide, na aký účel sa má stavba 
užívať, ktoré záujmy budú stavbou dotknuté, kde je stavba umiestnená, či sú v predmetnom území 
vyhlásené ochranné pásma a pod. 

Dôkazové bremeno preukázať, že existencia nepovolenej stavby (alebo stavby uskutočňovanej v 
rozpore so stavebným povolením) nie je v rozpore s verejnými záujmami, sa ukladá vlastníkovi stavby. 

 
Stavebník dňa 25.06.2019 žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu 
v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a 
s potrebnými náležitosťami, ktorými preukázal, že stavba nie je v rozpore s cieľmi a zámermi 
územného plánovania vyjadrenými v územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích 
podkladoch Mesta Žilina. 
                    
Stavebník preukázal súlad stavby s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta 
Žilina  a predložil záväzné stanovisko Mesta Žilina vydané podľa ustanovení § 140a a §140b 
Stavebného zákona č.k. 9662/2019-36145/2019-OS-DS zo dňa 02.08.2019, ktoré konštatuje, 
že stavba sa nachádza v centre Mesta Žilina, v priamej väzbe na juhovýchodnú hranicu 
ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie v Centrálnej mestskej zóne v križovatke 
ulíc 1: mája – Predmestská – Veľká okružná.  
 
1. V roku 2011 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline číslo 15/2012 
dňa 20.02.2012 schválený Územný plán mesta Žilina, pričom jeho záväzné časti boli 
vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č.4/2012; v 01/2013 bol spracovaný a uznesením 
MsZ v Žiline č.90/2013 dňa 24.06.2013 schválený ÚPN-M Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1, 
ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č.9/2013; v roku 2015 boli spracované ÚPN-M 
Žilina – ZaD č.2 schválený uznesením MsZ v Žiline č.129/2015 dňa 29.06.2015 a ÚPN-M 
Žilina – ZaD č.3 schválený uznesením MsZ v Žiline č.130/2015 dňa 29.06.2015, ktorých 
záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 14/2015; v 06/2016 bol spracovaný a uznesením MsZ v 
Žiline č.107/2016 dňa 28.06.2016 schválený ÚPN-M Žilina – ZaD č.4, ktorého záväzné časti 
boli vyhlásené VZN č.21/2016; v 01/2018 bol spracovaný a uznesením MsZ v Žiline 
č.107/2018 dňa 23.04.2018 schválený ÚPN-M Žilina – ZaD č.5, ktorého záväzné časti boli 
vyhlásené VZN č.5/2018; v 10/2018 bol spracovaný a uznesením MsZ v Žiline č. 62/2019 
dňa 11.02.2019 schválený ÚPN-M Žilina – ZaD č.6a, ktorého záväzné časti boli vyhlásené 
VZN č.2/2019 (ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom znení a VZN v platnom znení). Tieto 
dokumenty 
sú zverejnené na internetovej stránke mesta Žilina http://www.zilina.sk/. 
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2. V roku 2017 bol spracovaný Územný generel dopravy mesta Žilina s plánom udržateľnej 
mobility mesta (ďalej len ÚGDsPUMM), ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Žiline č.59/2017 dňa 24.04.2017. 
 
3. Pre stavbu bolo spracované v 10/2018 Žilinskou univerzitou v Žiline „Kapacitné posúdenie 
dopravného napojenia polyfunkčného objektu M_Žilina“. 
 
4. Stavba „Parkovacie plochy polyfunkčný objekt M_Žilina“ bola posúdená 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 EIA“), ku ktorej vydal Okresný úrad 
Žilina, odb. starostlivosti o ŽP, odd. OP a vybraných zložiek ŽP pod č.j. OU-ZA-OSZP3-
2019/003729-006/Hnl zo dňa 07.01.2019 „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ podľa 
ktorého „...sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov...“. 
 
5. V 04/2019 boli spracované dvoma nezávislými expertmi Posúdenia súladu investičného 
zámeru „Parkovacie plochy – polyfunkčný objekt M Žilina“ s územným plánom mesta Žilina 
(prof. Ing.arch. Bohumíl Kováč, PhD., Bratislava a Ing. arch. Imrich Pleidel, Šaľa). 
 
Podľa záväznej časti ÚPN-M Žilina v platnom znení je areál „M_Žilina“ súčasťou 
jestvujúcich plôch občianskej vybavenosti – funkčnej plochy 1.06.OV/01, na ktorú sa 
vzťahujú nasledovné záväzné regulatívy: 
– základná funkcia: Občianska vybavenosť 
– doplnková funkcia: Bytové domy 
– prípustné funkcie: Obytné, prípadne športovo-rekreačné, dopravné a technické vybavenie, 
zeleň a detské ihriská 
– neprípustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individuálne a radové garáže, mimo 
zastavanej plochy bytových domov výrobné zariadenia, hlučné, nehygienické prevádzky a iné 
ako základné doplnkové a prípustné funkcie 
– typ stavebnej činnosti: Prestavby, stavebné úpravy, nadstavby, dopravná a technická 
infraštruktúra. Novostavby v priestoroch uvoľnených likvidáciou jestvujúcich objektov. 
– min. index ozelenenia: 0,4. Do indexu zelene je možné započítať vegetačné strechy, pričom 
pri intenzívnej vegetačnej streche sa požadovaná plocha zelene, ktorá absentuje na teréne, 
vynásobí koeficientom 1,15; pri extenzívnej vegetačnej streche sa požadovaná plocha zelene, 
ktorá absentuje na teréne, vynásobí koeficientom 1,40. Do indexu zelene sa nezapočítavajú 
plochy z vegetačných panelov. Pri nadstavbách sa index zelene neuplatňuje. 
– typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou. 
 
 
Z hľadiska riešenia statickej dopravy (kap. 2.18.4.1, podkapitola Infraštruktúra statickej 
automobilovej dopravy) sa požaduje 
- Uplatňovať koordinovaný prístup k riešeniu statickej automobilovej dopravy v priestore 
mesta nachádzajúcom sa medzi III. a II. mestským okruhom - v dochádzkovej vzdialenosti 
pešej dopravy od centra - bude vybudovaná sieť parkovacích domov, ktorej účelom bude 
poskytnúť parkovacie miesta pre návštevníkov centra mesta a priľahlých území, 
- Uplatňovať nasledovné kritéria pre umiestňovanie a dimenzovanie plôch statickej 
automobilovej dopravy: 
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- všetky plochy statickej automobilovej dopravy budú členené na plochy odstavné - 
určené na odstavovanie motorových vozidiel, a plochy parkovacie - určené na krátkodobé a 
dlhodobé parkovanie 
motorových vozidiel, 

- v navrhovaných územiach bytových domov, občianskej vybavenosti a viacúčelových 
objektov bude odstavovanie motorových vozidiel zabezpečené prioritne na pozemku 
bytového domu, občianskej vybavenosti alebo viacúčelového objektu s kapacitami 
zodpovedajúcimi minimálne stupňu automobilizácie 1:2,3 pre rok 2025,.... 

- v rámci návrhu odstavných a parkovacích plôch jednotlivých objektov, alebo zón, v 
územných plánoch a urbanistických štúdiách zón a predprojektovej a projektovej prípravy 
stavieb musí riešenie statickej dopravy rešpektovať znenie článkov 16.3.10 - 16.3.13 platnej 
STN 736110. 
 
Z hľadiska Zásad umiestňovania reklamných stavieb a reklamných zariadení (kap. 2.18.6) sa 
areál M_Žilina nachádza v Zóne II,, v ktorej „... na fasádach objektov obchodných reťazcov je 
prípustná reklama produktov predávaných v tomto zariadení ...“  
 
Podľa Územného generelu dopravy s Plánom udržateľnej mobility mesta Žilina 
(ÚGDsPUMM) je zóna vo vnútri 2. mestského okruhu plánovaná pre nemotorovú dopravu. 
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). 
 
Na základe vyššie uvedeného Mesto Žilina v predmetnom záväznom stanovisku 
konštatuje, že predložená projektová dokumentácia „Polyfunkčný objekt M_Žillina, 
stupeň realizačný projekt je v súlade so základnou koncepciou rozvoja mesta podľa 
ÚPN-M Žilina v platnom znení a je v súlade s ÚGDsPUMM Žilina . 
 
Stavebník zároveň predložil podporné stanovisko Žilinskej univerzity v Žiline, stavebnej 
fakulty,  prof. Ing. Jána Čelka, CSc. ako zodpovedného spracovateľa územného plánu v časti 
„Doprava“, ktorý v svojom liste zo dňa 11. 12. 2018 ako spracovateľ územného plánu v časti 
„Doprava“ vo svojom stanovisku konštatuje: 
"1. Podľa Záväznej časti ÚPN-M Žilina je definovaný urbanistický funkčný celok určený v 
základnej funkcii pre občiansku vybavenosť pre typ stavebnej činnosti: Prestavby, stavebné 
úpravy, nadstavby, dopravná a technická infraštruktúra. Prípustné funkcie v území sú Obytné, 
prípadne športovo-rekreačné, dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. 
Neprípustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individuálne a radové garáže, mimo 
zastavanej plochy bytových domov, výrobné zariadenia, hlučné, nehygienické prevádzky a 
iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie. 
Z uvedeného vyplýva, že plánovaná výstavba parkovacieho objektu je v súlade s ÚPN-M 
Žilina. 
2. Podľa Územného generelu dopravy mesta Žiliny s Plánom udržateľnej mobility (ŽU v 
Žiline, január 2017) je v uvedenom území navrhnutý objekt klasifikácie 2112 „Parkovací dom 
5 na Predmestskej ulici (areál bývalá Makyta), 3. nadzemné podlažia. Počet parkovacích 
miest navrhovaných ÚGD je 600. 
Na základe ÚGD konštatujeme, že plánovaná výstavba parkovacieho objektu je v súlade s 
ÚGD mesta Žilina. 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že plánovaná výstavba „Parkovacie plochy polyfunkčný 
objekt_M" je v súlade s ÚPN-M Žilina a ÚGD mesta Žilina." 
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Stavebník preukázal v súlade s ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona „iné právo“ a predložil 
nasledovné doklady preukazujúce nájomný vzťah k stavbe a pozemkom na ktorých sa stavba 
realizuje 

- zmluvu o nájme nehnuteľnosti, uzatvorenú dňa 18.12.2018 medzi prenajímateľom 
SIRS - Investment, s.r.o. a stavebníkom ako nájomcom a dodatok č. 1 k predmetnej 
zmluve uzavretý dňa 25.06.2019 

- zmluvu o nájme nehnuteľnosti, uzatvorenú dňa 20.06.2019 medzi prenajímateľom Ing. 
Georgom Trabelssiem a stavebníkom ako nájomcom  

- zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka vo veci investičného zámeru – 
realizácie administratívnej budovy a parkovacích plôch, uzatvorená dňa 17.12.2018, 
medzi postupcom Nazih Trabelsieh a stavebníkom ako postupníkom 

 
Stavebník preukázal súlad stavby s verejným záujmom predložením kladných stanovísk 
dotknutých orgánov s tým, že podmienky stanovené dotknutými orgánmi sú zapracované 
v projektovej dokumentácii a budú predmetom posúdenia v kolaudačnom konaní stavby. 
 
V súvislosti s podmienkami vyplývajúcimi z Rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie vydanom v zisťovacom konaní dňa 7.1.2019 pod č.j. OU-
ZA-OSZP3-2019/003729-006/Hnl, právoplatné dňa 16.05.2019 a z Rozhodnutie vydanom v 
zisťovacom konaní č.j. OU-ZA-OSZP3-2017/02543-006/Hnl zo dňa 6.12.2017, právoplatné 
dňa 02.08.2018, stavebný úrad  listom č.j.: VaŽP/404/2019 Kyt zo dňa 09. 08. 2019 požiadal 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie záväzného stanoviska 
pre účely dodatočného stavebného povolenia na zmenu stavby „Polyfunkčný objekt 
M_Žilina“ Žilina, ul. 1. mája podľa ust. § 140c stavebného zákona. K žiadosti boli predložené 
nasledovné podklady: vyhodnotenie súladu s podmienkami rozhodnutia EIA, oznámenie o 
začatí stavebného konania o nepovolenej zmene stavby a projektová dokumentácia stavby 
vypracovaná zodpovedným projektantom. Na základe predmetnej žiadosti Okresný úrad 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie nasledovné vydal záväzné stanovisko: 

− Záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2019/036536-002/Hnl zo dňa 13.08.2019.  
Porovnanie údajov stanovených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania navrhovanej 
činnosti Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j.: OU-ZA-OSZP3-2019/003729-
006/Hnl zo dňa 07. 01. 2019 predmetnej investície „Parkovacie plochy polyfunkčný 
objekt M_Žilina“, s údajmi uvedenými vo vyššie uvedených podkladoch pre vydanie 
dodatočného stavebného povolenia na zmenu stavby je možné konštatovať, že 
dodatočné stavebné povolenie je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a rozhodnutiami zo zisťovacieho konania k navrhovaným 
činnostiam vydaným Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j.: OU-ZA-OSZP3- 
2019/003729-006/Hnl zo dňa 07. 01. 2019. 

 
V rámci rozhodnutia zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti č.j.: OU-ZA-OSZP3- 
2019/003729-006/Hnl zo dňa 07. 01. 2019 predmetnej investície „Parkovacie plochy 
polyfunkčný objekt M_Žilina“ boli stanovené požiadavky pre zapracovanie do PD, čo 
stavebník v rámci predloženej PD nasledovne odôvodnil: 
 
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- 
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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. 
Podmienka vzťahujúca sa ku kolaudácii - bude splnená v rámci kolaudačného konania 
stavby. 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: 
Dažďové vody na rozdiel od pôvodne hodnotenej navrhovanej činnosti v rámci zmeny 
navrhovanej činnosti už nebudú odvádzané do existujúceho kanalizačného zberača. Pri 
zmene navrhovanej činnosti bude navrhovaná dažďová kanalizácia odvádzať dažďové vody 
zo spevnených plôch a striech objektov v areáli polyfunkčného objektu M v Žiline do 
navrhovaného vsakovacieho systému. Vody z parkovísk budú prečistené v navrhovanom 
odlučovači ropných látok. Problematika nakladania s dažďovými vodami je komplexne 
riešená v príslušnej PD - SO05 Dažďová kanalizácia a ORL a súvisiacej agende k 
dodatočnému povoleniu stavby - vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov. 
 
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. 
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) 

Opatrenie bude realizované počas výstavby - zodpovedný bude zhotoviteľ prác. 
v prípade znečistenia spevnených komunikácií počas výstavby zabezpečiť ich čistenie  



43 

 

Opatrenie bude realizované počas výstavby - zodpovedný bude zhotoviteľ prác. 
po ukončení terénnych prác vzhľadom k zamedzeniu prašnosti z nezatrávnených plôch 
realizovať technickú a biologickú rekultiváciu územia 

Opatrenie bude realizované počas výstavby - zodpovedný bude zhotoviteľ prác.  
 
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 sú súčasťou procesu povolenia vodnej stavby - príslušným 
špeciálnym 

stavebným úradom vo veciach vodných stavieb je Okresný úrad Žilina, odbor 
starostlivosti 

o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, ktorý garantuje vydaním stavebného 
povolenia 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 

Opatrenie bude realizované počas výstavby - zodpovedný bude zhotoviteľ prác. 
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. 

 
 
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 budú plnené počas realizácie výstavby, vhodná humusová vrstva zo 
skrývky bude použitá na úpravu a rekultiváciu naprojektovaných plôch areálovej zelene.  

 
Hluk. 
vylúčiť stavebné práce počas nočného kľudu  

Opatrenie bude realizované počas výstavby - zodpovedný bude zhotoviteľ prác. 
 
Vnútroareálová zeleň. 
zabezpečiť rekultiváciu územia po stavebných prácach, po ukončení terénnych a stavebných 
prác realizovať terénne úpravy  

Uvedené podmienky budú plnené počas realizácie výstavby, bude dodržaný súlad s 
odsúhlasenou PD. 

 
spracovať projekt sadových úprav stavby 

Projekt sadových úprav stavby je súčasťou príslušnej PD - S014 „Zeleň a sadové 
úpravy“.  
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Odpady. 
zneškodňovanie odpadov zo stavby počas výstavby podľa druhov odpadov zabezpečí 
realizátor stavby, zodpovedá za súlad s legislatívnymi predpismi  

Opatrenie bude realizované štandardne v súlade s platnou legislatívou a stavebným 
povolením počas realizácie výstavby - zodpovedný bude zhotoviteľ prác. 

 
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 bude realizované v súlade s platnou legislatívou a stavebným povolením 
počas výstavby - zodpovedný bude zhotoviteľ prác a stavebný dozor, kontrolu môžu 
previesť i príslušné orgány a inštitúcie. 

 
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 
 
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  
 

Opatrenia počas prevádzky - všetky opatrenia budú pripravené k realizácii ku 
kolaudácii stavby. 

 
b) V rámci povoľovacieho procesu v zmysle príslušných zákonov preukázať súlad 

navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. 
Uvedená požiadavka je splnená v rámci povoľovacieho procesu stavby. Súčasťou súvisiacej 
agendy k dodatočnému povoleniu stavby je aj záväzné stanovisko príslušného dotknutého 
orgánu - mesta Žilina. 
 
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 Poly funkčného objektu MŽilina" (spracovateľ Žilinská 
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univerzita v Žiline, október 2018). Uvedená dokumentácia bola predložená do povoľovacieho 
procesu 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 je splnená v rámci povoľovacieho procesu stavby, súlad reálneho 
ozelenia s indexom ozelenenie 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 prijať opatrenia, aby 

nedochádzalo k osvetľovaniu okolitej zástavby 
Intenzita osvetlenia a hodnoty iluminácie rieši príslušná PD. 
Návrh vnútroareálového osvetlenia bude spĺňať požiadavky STN EN 13201-1-3 pre VO, 
trieda intenzity osvetlenia G2 (0 cd/m2 - žiadna svietivosť nad 90°) a bude spĺňať 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. 
Vzhľadom na rešpektovanie uvedených príslušných právnych predpisov nedôjde k 
neprimeranému osvetľovaniu priľahlého okolia a okolitej zástavby nad prípustnú mieru. 
 
 
Vzhľadom k tomu, že stavebník splnil výzvu stavebného úradu, stavebný úrad oznámil listom 
č. 10439/2019 zo dňa 01.07.2019 oznámenie o začatí stavebného konania o nepovolenej 
zmene stavby, pričom v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a 
žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie stavby.  
Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania stavebný úrad doručoval stavebný úrad 
účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadv. na § 
26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších 
predpisov.  Oznámenie o začatí stavebného konania o nepovolenej zmene stavby bolo 
vyvesené na úradnej tabuli Mesta Bytča dňa 03.07.2019 a zvesené dňa 19.07.2019, súčasne 
bolo zverejnené na internetovej stránke. Na úradnej tabuli Mesta Žilina bolo oznámenie 
zverejnené od 15.07.2019 do 30.07.2019. Rovnako bolo zverejnené na internetovej stránke. V 
zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníkov konania môžu 
svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 
  
Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 08.08.2019. Žiaden z dotknutých 
orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona o predĺženie lehoty na 
posúdenie stavby. V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania voči vydaniu tohto 
rozhodnutia. 
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Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 
uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú 
ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie 
a osobitnými predpismi. 
 
 V konaní na podklade doložených dokladov sa preukázalo, že dodatočným povolením 
stavby vo vzťahu k okolitej zástavbe nebude negatívne a v neprimeranom rozsahu zasiahnuté 
do práv a právom chránených záujmov ostatných účastníkov konania a nebude obmedzené 
využívanie susedných pozemkov na účel na ktorý sú susedné pozemky toho času určené. 
 

V konaní bolo priznané postavenie účastníka stavebného konania tým osobám, 
ktorých vlastnícke práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov 
a stavieb môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. 
 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 
Stavebný úrad v priebehu konania o dodatočnom povolení stavby nezistil dôvody, ktoré by 
bránili vydaniu dodatočného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a stavbu dodatočne povolil. 
 
 
Dňa 27.08.2019 bola stavebnému úradu doručená žiadosť o vylúčenie odkladného účinku 
odvolania a okamžitú vykonateľnosť stavebného povolenia. Stavebný úrad posúdil žiadosť z 
hľadiska náležitostí 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 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 rozhodnutia Najvyššieho Súdu Slovenskej republiky  2 Sžo 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.  
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 
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nenahraditeľnej ujmy je zákonným predpokladom pre vylúčenie odkladného účinku 
odvolania. Stavebný úrad ale v rámci rozhodovania o žiadosti o vylúčenie odkladného účinku 
odvolania vyhodnocoval aj iné otázky, a to aby práva a právom chránené záujmy účastníkov 
konania boli dostatočné chránené.  Z administratívneho spisu vyplýva, že oznámenie o začatí 
konania bolo riadne a včas doručené formou verejnej vyhlášky. Napriek tomu žiaden z 
účastníkov konania nevyužil svoje právo nahliadnuť do spisu alebo podať v stanovenej lehote 
námietky. Keďže na konanie o dodatočnom povolení sa subsidiárne vzťahujú všeobecné 
ustanovenie o stavebnom konaní vrátane aplikácie zásady koncentrácie konania stavebný úrad 
dospel k záveru, že žiadne právo ani právom chránený záujem účastníkov konania nebude 
neprimerane obmedzený okamžitou vykonateľnosťou rozhodnutia. Ako podklad pre tento 
záver slúži aj fakt, že v rámci povoľovaných stavebných objektov je väčšina už realizovaných 
a tak vykonateľnosť bude mať účinky najmä v nadväznosti na ďalšie konania  podľa 
stavebného zákona.  V týchto konania si účastníci môžu rovnako uplatniť svoje procesné 
práva podľa stavebného zákona a správneho poriadku.  
Preto sa stavebný úrad stotožnil s argumentáciou 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 vyhovel stavebníkovi 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. 

 
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 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 60 ods. g) piata položka, v spojení s položkou 61 Sadzobníka správnych poplatkov 
bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený správny poplatok vo výške 2.400 €, ktorý je 
príjmom Mesta Bytče. 
 
 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného 
zákona v nadv. na § 26 ods. 2 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). Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. 
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Vyvesené dňa: 02.09.2019     Zvesené dňa: 17.09.2019 
 
 
 
 
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 stavebného konania podľa § 59 stavebného zákona, ktorých práva a právom 
chránené záujmy môžu byť v tomto konaní dotknuté – doručí sa verejnou vyhláškou 
 
Na vedomie: 
2. Mesto Bytča, primátor 
3. Mesto Žilina, odbor dopravy 
4. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP , Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 
– odd. ochrany prírody a vybraných zložiek Životného prostredia na úseku EIA,  
– št. správa ochrany prírody a krajiny 
– št. správa v odpadovom hospodárstve 
– št. správa ochrany ovzdušia 
– št. vodná správa 
10. OÚ Žilina, odbor krízového riadenia, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina 
11. OR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01  Žilina 
12. RÚVZ Žilina, V. SPanyola 27,  011 711  Žilina 
13. OR PZ SR – ODI Žilina, Veľká Okružná 31, 010 75  Žilina 
14. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina 
15. SPP – Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 19  Bratislava 
16. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 57  Žilina 
17. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01  Žilina 
18. Siemens s.r.o., Verejné osvetlenie, Murgašova 243/2, 010 01 Žilina 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., stredisko Žilina 
Žilinská teplárenská, a.s., Košická č. 11, 011 87  Žilina 
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, Vysokoškolákov 2, Žilina 010 08 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a 
rutinnej štandardnej údržby, Detašované pracovisko STRED, ulica ČSA 7, 974 01 Banská 
Bystrica 
19. Slovak Telekom a.s., Bajkalská  28, 817 62  Bratislava 
20. Orange Slovensko a.s., Prevozská 6/A, 821 09  Bratislava 
21. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č. 11, 011 87  Žilina 
22. SIRS – Investment, s.r.o., Framborská 12, 010 01  Žilina 
23. Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Košická 2, 010 65  Žilina 
24. Ing. arch. Roman Trizuliak, Fedora Ruppeldta 1288/4  - projektant  
25. Spis 


