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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Stavebné  povolenie 

  

CENTRAL PARK, s.r.o., Jesenského 1115, Zvolen, IČO: 36 048 593, podala dňa 07.07.2015 

na stavebný úrad ţiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ CENTRAL PARK ZVOLEN 

ZÁPAD, obchodné centrum so zameraním na sluţby “, I.Etapa: - Rekonštrukcia materskej 

školy na polyfunkčný objekt. Stavba je umiestnená na pozemku v katastrálnom území Zvolen 

na parcelách KN C číslo: 3410/451, 3410/575, 3410/571, 3410/576, 3410/1, 3410/578. 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Zvolen dňa 16.06.2015 pod 

Č.j.: SÚ 970/2015/2-rozh.        

Mesto Zvolen zastúpené primátorkou mesta Ing. Lenkou Balkovičovou, Námestie slobody 

č. 22, Zvolen, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) a v súlade s § 120 stavebného 

zákona príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a odst.4 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (ďalej len cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

preskúmal predmetnú ţiadosť podľa ustanovení § 62 a § 88 stavebného zákona v stavebnom 

konaní a konaní o odstránení stavby, na základe čoho podľa §§ 66 a 88 stavebného zákona 

p o v o ľ u j e 

stavbu: CENTRAL PARK ZVOLEN ZÁPAD, obchodné centrum so zameraním na sluţby, 

časť: I.Etapa: - Rekonštrukcia materskej školy na polyfunkčný objekt, ktorá má byť 



umiestnená na pozemku v katastrálnom území Zvolen na parcelách KN C číslo: 3410/451, 

3410/575, 3410/571, 3410/576, 3410/1, 3410/578. 

Jedná sa o prestavbu pôvodného objektu materskej školy. Asanuje sa juhovýchodné 

dvojpodlaţné krídlo, zostávajúca časť objektu sa prestavia na polyfunkčný objekt. Na prízemí 

bude cca 500 m2 obchodných priestorov. Na druhom a treťom podlaţí budú priestory pre 

administratívu a sluţby. Súčasťou stavby je vybudovanie 53 parkovacích miest a nové 

prípojky na inţinierske siete. 

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: 

SO 01 – Obchodné centrum 

SO 05 – Prípojka horúcovodu 

SO 06 – Prípojka NN 

SO 07 – Telekomunikačná prípojka 

SO 08 – Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy 

SO 09 – Verejné osvetlenie 

Parametre stavby: 

Obostavaný priestor:              6 477 m3 

Zastavaná plocha SO 01:          607 m2 

Úţitková plocha spolu:          1 466 m2 

Počet parkovacích miest              53  z toho 2 pre imobilný 

Pre uskutočňovanie stavby stavebný úrad v súlade so znením § 66 stavebného zákona určuje 

nasledovné záväzné podmienky: 

1.Stavba bude umiestnená na pozemku v katastrálnom území Zvolen, parcely KN C č. 

3410/451, 3410/575, 3410/571, 3410/576, 3410/1, 3410/578, tak, ako je zakreslená v kópii 

z mapy katastra nehnuteľností a v projektovej dokumentácii stavby, schválenej a overenej 

v konaní k tomuto rozhodnutiu. 

2.Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou stavby overenou 

v stavebnom konaní k tomuto rozhodnutiu. Dokumentácia stavby tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu 

stavebného úradu. 

3.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrţiavať ustanovenia stavebného zákona upravujúce 

poţiadavky na uskutočňovanie stavieb. 



4.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, 

technických zariadení, príslušné technické normy a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 

5.Pred začatím prác je stavebník povinný poţiadať správcov podzemných inţinierskych sietí 

o ich vytýčenie a dodrţať ich podmienky dané pri vytýčení. 

6.Stavba bude ukončená v termíne do: 12/2016 

7. Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky, na to spôsobilou osobou. 

8. Stavebník v súlade s § 66 ods. 2 oznámi do 15 dní od začatia realizácie stavby na stavebný 

úrad začiatok realizovania stavby a meno a adresu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia 

výberového konania. 

9. Pri realizácii stavby budú všetky zariadenia staveniska a skládky materiálov výlučne 

na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke resp. iné k tomu ho oprávňujúce právo. 

10. Pri prevoze materiálov nesmú byť znečisťované komunikácie obce. V prípade znečistenia 

je dopravca povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady. 

11. Na uskutočnenie stavby budú pouţité stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných 

predpisov vhodné na pouţitie v stavbe. 

12. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, označené s uvedením 

údajov o stavbe. 

13. Pri realizácii stavby je nutné dodrţať ochranné pásma jednotlivých existujúcich vedení 

a zariadení a pri súbehu a kriţovaní dodrţať jednotlivé STN. 

14. Pri realizácii stavby je potrebné dodrţať povinnosti vyplývajúce z § 127 stavebného 

zákona o zabezpečení záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti a v súlade s vyhláškou MŢP 

SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. 

15. Odstraňovanie stavby bude realizované postupným rozoberaním. 

16. Vzhľadom k tomu, ţe stavebné práce budú realizované v obytnej mestskej zóne je 

stavebník povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavebných prác nedochádzalo 

k nadmernému zaťaţovaniu okolia hlukom a prachom. 

17. Nie sú prípustné stavebné práce v čase nočného kľudu a v dňoch pracovného pokoja. 

Hlučné činnosti je potrebné vykonávať v čase medzi 8,00 – 16,00 hod. v pracovné dni. 

18. Overená dokumentácia stavby musí byť uloţená na stavenisku. Súčasťou dokumentácie je 

stavebný denník. 

19. V realizačnej dokumentácii stavby riešiť odvedenie daţďových vôd z komunikácie 

v pozdĺţnom smere betónovou prídlaţbou sklon 1%. Vypracovať detail rozhrania zmeny 



jednostranného priečneho sklonu vozovky na dvojstranný a doplniť názvoslovie ţivičných 

zmesí podľa KLAS 1/2008.  

20. Stavebník prizve k realizácii komunikácie zástupcov Mesta Zvolen z odboru výstavby, 

ţivotného prostredia a dopravy. 

21. Staré stoţiare verejného osvetlenia neprekladať, ale vybudovať nové s osadením na 

základový rošt. V svietidlách pouţiť regulované predradníky. 

22.  Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti 

a ochrany chodcov pohybujúcich sa v blízkosti stavby. 

23. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby je potrebné nakladať v súlade s platnou 

legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodrţiavať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z.z. 

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 

529/2002 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov, a ostatných vykonávacích predpisov 

a súvisiacich právnych noriem. 

24. Stavebnú suť získanú pri stavebných prácach je potrebné zneškodniť na zariadení pre to 

určenom. Na území mesta Zvolen je to moţné na riadenej skládke odpadu v k.ú. Zvolenská 

Slatina, ktorej majiteľom je Spoločnosť Pohronie, a.s. Zvolen. 

25. V prípade, ţe pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejných zariadení, je stavebník 

povinný o tomto upovedomiť MsÚ Zvolen a zariadenie ihneď uviesť do pôvodného stavu na 

vlastné náklady. 

26. Pri realizácii stavby zabezpečiť také opatrenia aby nedošlo k škodám na susedných 

nehnuteľnostiach. V prípade, ţe pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu susedných 

nehnuteľností, je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné 

náklady. 

27. Pozemky dotknuté výstavbou budú uvedené do pôvodného stavu. Dotknuté plochy zelene 

budú zarovnané s okolitým terénom, vyzbierané kamene a zaloţené trávniky. 

28. V prípade, ţe pri realizácii stavby bude potrebný záber verejného priestranstva, je 

stavebník povinný vopred (min. 30 dní) poţiadať o vydanie povolenia na jeho záber Mestský 

úrad vo Zvolene, odbor výstavby a ţivotného prostredia s uvedením doby a plochy záberu. 

29. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať na príslušný stavebný úrad návrh na 

kolaudáciu stavby. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný doloţiť geometrický plán 

a geodetické zameranie prípojok na inţinierske siete, stavebný denník, doklady o výsledkoch 

predpísaných skúšok, doklady o overení poţadovaných vlastností pouţitých výrobkov 

a materiálov na stavbe, doklad o uloţení odpadu zo stavby, energetický certifikát. 

Stavebné povolenie podľa § 67 stavebného zákona stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo 

dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude započaté s výstavbou. 

Odôvodnenie: 



Stavebník podal dňa 07.07.2015 ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. 

Stavebný úrad oznámením verejnou vyhláškou Č.j.: SÚ 2405/2015/1-ozn. zo dňa 14.07.2015 

oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym 

účastníkom konania a upusti od ústneho pojednávania. Verejná vyhláška bola zverejnená na 

úradnej tabuli mesta Zvolen a internetovej stránke mesta v dňoch 14.07.2015 aţ 29.07.2015. 

Stavba je svojím umiestnením v súlade s platným Územným plánom mesta Zvolen, 

schváleným uznesením MsZ č. 144/4 dňa 3.12.2004 v znení jeho neskorších zmien 

a doplnkov, s urbanistickou štúdiou CENTRAL PARK Zvolen, západ – Tepličky 

a rozhodnutím o umiestnení stavby vydanom Mestom Zvolen dňa 16.06.2015 pod Č.j.: SÚ 

970/2015/2-rozh. 

Predloţená ţiadosť bola posúdená v súlade s §§ 62 a 88 stavebného zákona v stavebnom 

konaní a konaní o odstránení stavby. V konaní bolo zistené, ţe povolením stavby nie sú 

ohrozené práva a oprávnené záujmy známych účastníkov konania. Predloţenú dokumentáciu 

spracovala oprávnená osoba. K povoleniu stavby sa vyjadrili: Mesto Zvolen, Okresný úrad vo 

Zvolene, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, StVPS a.s. Banská Bystrica, Slovak 

Telekom a.s. Bratislava, SSE-D, a.s. Ţilina, Ministerstvo obrany SR, Bratislava. Ich 

stanoviská nie sú záporné ani protichodné a podmienky v nich uvedené boli zahrnuté 

do podmienok tohto rozhodnutia. 

Keďţe stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného 

povolenia na predmetnú stavbu, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok 400,- € bol uhradený do pokladne MsÚ Zvolen dňa 7.7.2015. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je moţné podľa §§ 53 a54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajšom úrade. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie moţné preskúmať súdom 

podľa § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. 

  

  

Ing. Lenka Balkovičová 

primátorka mesta Zvolen 

 

   

Zverejnené 12.8.2015 -jsu- 

 

   

 

 


