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

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01  Bytča 
 
Číslo: VaŽP/534/2019 Kyt                   Vybavuje: Ing. Kytka           V Bytči, dňa 22.10.2019 
 
 

 
OZNÁMENIE O ZA ČATÍ KONANIA O PRED ČASNOM UŽÍVANÍ STAVBY 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA  
 

 
Dňa 18.10.2019 podal stavebník Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Košická 2, 010 65  
Žilina, IČO: 36 407 470 na stavebný úrad žiadosť o vydanie rozhodnutia o predčasnom 
užívaní stavby:  

Polyfunkčný objekt M_Žilina, 
Žilina, ul. 1. mája 

na pozemkoch parcely registra "C" č. 2463/1, 2463/2,  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, 2425/6, 2407, 2426, 
2408, 2433/1, 2435/1, 2435/2, 2433/2, 2435/3, 2435/4 v katastrálnom území Žilina. 
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie. 
 
Predmetom konania o predčasnom užívaní stavby sú stavebné objekty: 
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 
 
Mesto Bytča - stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 („stavebný úrad“) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, 
v súlade s ustanovením § 83 a § 80 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 18 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), 
oznamuje začatie konania o predčasnom užívaní stavby a súčasne nariaďuje na prerokovanie 
predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 
 

18. novembra 2019 o 10:00 hodine 
 
so stretnutím pozvaných na mieste stavby, ul. 1. mája, Žilina. 
 
Účastníci stavebného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri 
tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu 



 

nahliadnuť do podkladov rozhodnutia za podmienok ustanovených zákonom č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v čase úradných hodín 
na Mestskom úrade Bytča – stavebný úrad, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01  
Bytča. 
 
K ústnemu pojednávaniu stavebník predloží: 

- geometrický plán 
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku 
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní 
- výkresy v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby 

a ktoré si nevyžadovali samostatné konanie a stavebné povolenie 
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov  
- stavebný denník  
- energetický certifikát 
- doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia 

jednotlivých druhov odpadov 
- ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia 

 
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne 
navrhnúť ich doplnenie.  
 
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť plnú moc za 
podmienok ustanovených správnym poriadkom.  
 
 
 

Ing. Miroslav Minárčik 
         primátor mesta 
 
 
 
 
 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na 
dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu (www.bytca.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
 
 
Vyvesené dňa: 23.10.2019    Zvesené dňa: 08.11.2019 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli 
a internetovej stránke Mesta Bytča a Mesta Žilina. 



 

 
 
Doručí sa: 
 
 
Účastníci 

1. Účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť v tomto 
konaní dotknuté – doručí sa verejnou vyhláškou 

 
Na vedomie: 

2. Mesto Bytča, primátor 
3. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
4. Mesto Žilina, odbor dopravy 
5. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP , Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 
6. OR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01  Žilina 
7. RÚVZ Žilina, V. SPanyola 27,  011 711  Žilina 
8. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 451/2, 010 09 Žilina 
9. OR PZ SR – ODI Žilina, Veľká Okružná 31, 010 75  Žilina 
10. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina 
11. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 57  Žilina 
12. Siemens s.r.o., Verejné osvetlenie, Murgašova 243/2, 010 01 Žilina 
13. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č. 11, 011 87  Žilina 
14. Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, Vysokoškolákov 2, Žilina 010 08 
15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská  28, 817 62  Bratislava 
16. SIRS – Investment, s.r.o., Framborská 12, 010 01  Žilina 
17. Ing. Trabelssie George, B.S.Timravy 950/12, 010 08  Žilina 
18. Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Košická 2, 010 65  Žilina 
19. Ing. arch. Roman Trizuliak, Fedora Ruppeldta 1288/4  - projektant  
20. STABIL, a.s., Námestie Hrdinov 5, 010 03 Žilina, IČO: 36 378 844 - zhotoviteľ 
21. Ing. Viliam Hoferica, Mládeže 425, 013 41 Dolný Hričov – stavebný dozor 
22. Spis 

 
 
 


