
MESTO BYTČA   
                              Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia  
                                        Námestie  Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo: VaŽP/ 360 /2018 Há                                                 Bytča : 31.07.2018 
 

 
 
 

ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE 
 

 
Navrhovateľ: JJ Global, spol. s r.o. , Čerešňová 4483/70, 974 05 Banská Bystrica     
 
V zastúpení:              STAVMOX, s.r.o., Baničova 3390/19, 010 15 Žilina  
 
 
podal dňa:  25.4.2018 a 23.5.2018 doplnil  
 
návrh na územné rozhodnutie 
 
na stavbu:   

                             „ BYTOVÉ  DOMY  BYTČA „                 
 
v nasledovnom rozsahu stavebných objektov: 
 
SO 01 – SO 0 17 Bytový dom  
SO 18 Radové garáže  
SO 19 Komunikácie 
SO 20 Splašková kanalizácia  
SO 21 Dažďová kanalizácia 
SO 22 Rozvody vody 
SO 23 Elektrické VN rozvody  
SO 24 Trafostanica 
SO 25 Elektrické NN rozvody 
SO 26 Verejné osvetlenie 
SO 27 Rozvody plynu  
SO 28 Požiarna podzemná nádrž 
SO 29 Sadové úpravy, drobná architektúra (detské ihriská a pod.), pešie chodníky  
SO 30 Hrubé terénne úpravy  
 
 
na pozemkoch parcelné čísla  KNC : 3155/41, 3155/42, 3155/47, 3155/51, 3155/43,3155/45, 
3155/50  katastrálne územie Veľká Bytča, okres Bytča. 
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Mesto Bytča,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 
zastúpené v správnom konaní primátorom mesta podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 - § 40 
stavebného zákona, a v zmysle § 39 a § 39a ods.1 stavebného zákona vydáva toto 

 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY, 

 
ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti 
rozhodnutia, pre stavbu : 
 
 
 

                              „ BYTOVÉ  DOMY  BYTČA „                 
 
v nasledovnom rozsahu stavebných objektov: 
 
SO 01 – SO 0 17 Bytový dom  
SO 18 Radové garáže  
SO 19 Komunikácie 
SO 20 Splašková kanalizácia  
SO 21 Dažďová kanalizácia 
SO 22 Rozvody vody 
SO 23 Elektrické VN rozvody  
SO 24 Trafostanica 
SO 25 Elektrické NN rozvody 
SO 26 Verejné osvetlenie 
SO 27 Rozvody plynu  
SO 28 Požiarna podzemná nádrž 
SO 29 Sadové úpravy, drobná architektúra (detské ihriská a pod.), pešie chodníky  
SO 30 Hrubé terénne úpravy  
                                                      
druh stavby:       pozemná  
charakter stavby:      trvalá 
 
 
na pozemkoch parcelné čísla  KNC : 3155/41, 3155/42, 3155/47, 3155/51, 3155/43,3155/45, 
3155/50  katastrálne územie Veľká Bytča, okres Bytča. 
  
 
ku ktorému ktorým má navrhovateľ: vlastnícke a iné  právo 
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Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto 
podmienky :     
                                                    
A) požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie : v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Bytča ,Odbor starostlivosti o ŽP č.OU-BY-
OSZP-Z/2014/000371-2/Cur zo 7.5.2018 realizácia navrhovanej činnosti nezasiahne do 
žiadnych veľkoplošných, ani maloplošných chránených území . Podľa zákona  č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov sa záujmová lokalita nachádza 
na území, ktorému sa poskytuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona.  OÚ Bytča, odbor 
starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny   súhlasí 
s realizáciou uvedenej činnosti bez pripomienok  
B) požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického  
 riešenia stavby s okolitým životným prostredím :  

 
Urbanistické, architektonické, funkčné a stavebno – technické riešenie:   
 
Pre mesto Bytča platí Územný plán sídelného útvaru Bytča – aktualizácia časti ÚPN SÚ, 
schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Bytči č.175/1998 zo dňa 11.9.1998. Riešené 
územie je súčasťou „ Zmeny a doplnku č. 3“ Územného plánu sídelného útvaru Bytča, august 
2013.Dané územie je vymedzené na nové plochy pre rozvoj výroby, občianskej vybavenosti  
a hromadného a individuálneho  bývania v nadväznosti na súčasné zastavané územie  
v lokalite Dolné pole na lúkach. Lokalita, kde sú umiestňované Bytové domy je v ploche  PO 
1 – polyfunkčné územie s možnosťou zastúpenia občianskej vybavenosti a bývania.  
Zámer rieši funkciu hromadného bývania zatiaľ bez občianskej vybavenosti. V súlade 
s platnou ÚPD Bytča projekt občianskej vybavenosti bude riešený v samostatnom projekte 
pred kolaudačným konaním prvých dokončených bytov.  
Územie na západnej strane od navrhovaných bytových domov je určená ako plocha VO 1 – 
polyfunkčné  územie s možnosťou zastúpenia výroby a občianskej vybavenosti. 
 
Riešené územie sa nachádza vpravo od cesty II/507 v smere z Bytče do Malej Bytče medzi 
potokom Petrovička a Pšurnovským potokom. 
Navrhovaná činnosť rieši novostavby 17 bytových domov. Bytové domy sú navrhnuté 
v blokovej zástavbe  s východno-západnou alebo severno-južnou orientáciou.   
Riešené územie je členením parciel rozdelené na 2 plochy – severnú a južnú. Obe plochy sú 
navrhnuté obdobným  prehľadným konceptom. Po obvod je vedená  obslužná okružná  
komunikácia, popri ktorej sú navrhnuté parkovacie státia. Z obslužnej komunikácie sú 
navrhnuté aj  vjazdy do parkovania na prízemí bytových domov. Umiestnenie bytových 
domov je rozmiestnené tak, aby bolo zabezpečené optimálne presvetlenie a preslnenie bytov. 
Vnútrobloky sú bez prístupu áut a sú vyhradené na parkovnú zeleň, pešie chodníky ihriská 
a doplnkový mobiliár. 
Navrhované bytové domy sú samostatne stojace, bodové, 6-podlažné. Domy majú 6 
nadzemných podlaží, zastrešené plochými strechami bez podpivničenia. Navrhované bytové 
domy sú obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 17,8 x 26,7 m, výšky max 19,0 m od úrovne 
upraveného terénu v úrovni prízemia. Bytový dom je riešený ako sekciový schodiskový. Na 
prízemí (1.NP) je umiestnená garáž, komory a spoločné priestory bytového domu.  
 
Dispozícia 2.,3.,4., a 5. NP je totožná a je tvorená šiestimi bytmi na každom poschodí.  Na 
6.NP sú umiestnené 4 byty. V každom bytovom dome je navrhnutých spolu 28 bytov. 
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V západne  časti na parcele 3155/42 C.KN  sú navrhnuté radové garáže, slúžiace pre časť 
obyvateľov v lokalite. Garáže sú prízemné objekty , bez podpivičenia. 
Dopravné napojenie celej lokality je  z cesty II/507 navrhovaným obojstranným odbočením 
v mieste existujúceho odbočenia ( dočasne iba k areálu firmy Suzanne Sk). 
Po odbočení je  navrhnutá cesta   C2 MO 8,5/40, trasovaná kolmo na cestu II/507, ktorá 
výhľadovo pokračuje  smerom na sever mimo riešeného územia. Približne  po 180 m od 
odbočenia z cesty II/507 je navrhnutý kruhový objazd, z ktorého prvým pravým odbočením 
je prístupná celá navrhovaná lokalita. 
 
Súčasťou umiestňovanej stavby je napojenie objektov bytových domov na verejný vodovod,  
verejnú kanalizáciu, rozvody plynu,  rozvod elektrickej energie, ako aj verejné osvetlenie. 
Projekt stavby pre územné rozhodnutie ďalej rieši odvedenie dažďových vôd zo striech 
objektov a spevnených plôch.  
Stavba bude realizovaná vo viacerých etapách. 
 
Umiestnenie stavby  :  
 
a ) polohové umiestnenie stavby:  
     stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre 
územné               
     rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing.arch. Martin  Bizoň  v M 1: 1000 
 
     Minimálne vzdialenosti : 
 
     -   od susedného pozemku 3155/55 na severnej strane   je SO 02 vzdialený 17,20 m  
     -   od susedného pozemku 3155/40 na východnej strane je objekt SO 05 vzdialený 21,80 m    
     -   od susedného pozemku 3155/39 na východnej strane je objekt SO 17 vzdialený 58,70 m    
     -   od susedného pozemku 3155/53 na južnej  strane   je objekt SO 17 vzdialený 17,10 m    
     -   od susedného pozemku 3155/43 na západnej strane  je objekt SO 10 vzdialený 19,30 m  
     -   od susedného pozemku 3155/45 na západnej strane   je objekt SO 18a vzdialený 12,20 
m    
 
b) Výškové osadenie  
     bytových domov :  
Terén celej lokality je rovinatý s minimálnymi výškovými rozdielmi  
 
Výška podlahy prízemia 0,0 je navrhnutá na úrovni 302,5 – 302,8 metrov nad morom  
Výška atiky bytových domov + 18,6 m je na úrovni 321,1 – 321,4 metrov nad morom  
 
Bytové domy sú navrhnuté v 2 typoch: 
 
Bytový dom A – pozdĺžne strany s východno-západnou orientáciou     - spolu 9 domov  
Bytový dom B – pozdĺžne strany so severo-južnou orientáciou             - spolu 8 domov  
Pôdorysné rozmery a výšky oboch typov sú totožné 
 
radových garáží 
 
Výška podlahy prízemia 0,0 je navrhnutá na úrovni 302,5 – 302,8 metrov nad morom  
Výška atiky radových garáží  + 3,30 m je na úrovni 305,8 – 306,1 metrov nad morom  
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c) Ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie: 
 
V záujmovom území sa nachádza ochranné pásmo vodovodu, kanalizácie, vodných tokov, 
podzemného elektrického vedenia, plynovodu, Letiska Žilina, komunikácii 
a telekomunikačných káblov. 
Stanovené ochranné pásma pre jednotlivé stavby v zmysle platných zákonov a vyhlášok sú 
dodržané a zahrnuté v dokumentácii pre územné konanie.  
Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny: v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny platí na území riešenom v Zmene a doplnku č. 3 ÚPN SÚ Bytča prvý stupeň 
ochrany podľa § 7. 
Na území riešenom v Zmene a doplnku č. 3 ÚPN SÚ Bytča nie sú evidované žiadne 
kultúrno- historické hodnoty. 
 
d)Vplyv stavby na životné prostredie:  
 
V súvislosti so stavbou nie je navrhnuté odstránenie drevín.  
V zmysle zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší sú zdrojom tepla  plynové kotly v plynových 
kotolniach bytových domov svojim výkonom zaradené ako malý zdroj  znečisťovania 
ovzdušia, výkon do 0,3 MW. 
Zber a zhromažďovanie odpadov bude riešené v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch v úplnom znení a s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov. 
Komunálne odpady budú zhromažďované v nádobách na biologicky rozložiteľný odpad, 
v nádobách na komunálny odpad resp. v nádobách na separovaný zber umiestnených na 
vyhradenej spevnenej ploche v blízkosti bytových domov, odoberané budú odberateľom 
komunálneho odpadu v lokalite. 
Odpady  vznikajúce počas výstavby budú zaradené podľa platného Katalógu odpadov. Ich 
likvidácia bude zabezpečená v zmysle zákona o odpadoch – uložením na skládku, resp. 
recykláciou. 
Výkopová zemina bude umiestnená na vlastnom pozemku stavebníka a následne použitá na 
terénne úpravy.   
 
e) Inžiniersko-geologické pomery:  
 
Inžiniersko geologický prieskum bol spracovaný RNDr. Kamilom Kanderom v r.2017.  
Piesky dosahujú vo vrtoch hĺbku od 0,0m do 1,30 m zatriedenie S, S3, S2. 
Zle zrnené štrky  triedy G2 nasadzujú v hĺbkach od 1,50 – 2, 00 m pod terénom do 5,00 m 
pod terénom.  
V hĺbke  cca 4, 00 metra  bola narazená podzemná voda, ktorá nie agresívna na betón .  
Únosné štrkové vrstvy  zaradené do triedy G2 sa nachádzajú v hĺbke 2,00 až 5,00 metra. 
Doporučuje sa základové ŽB pásy  zakladať na vŕtaných pilótach, votknutých do štrkového 
podložia  minimálne na dĺžku 2,00 m.  
 
f)Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami: 
 
Z hľadiska stability je možné územie označiť ako stabilné. 
Základové pomery sa dajú charakterizovať ako jednoduché. Stavba sa dá hodnotiť z hľadiska 
statického ako náročný objekt. 
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Z uvedeného vyplýva, že základy treba posúdiť ako 2.geotechnickú kategóriu. 
Záujmové územie a jeho okolie z pohľadu seizmicity patrí do oblasti, kde makroseizmická 
intenzita dosahuje  8  stupňov MCS. 
Z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných 
rádionuklidov je potrebné priestory objektu zabezpečiť proti prenikaniu radónu z podložia. 
Za týmto účelom sa vykonajú stavebno-technické úpravy k zníženiu ožiarenia z radónu, a to 
prevedením izolácie proti zemnej vlhkosti hrubovrstvovou bitumenovou stierkou 
certifikovanou ako izolácia proti  
zaťaženiu radónom. 
 
Členenie pozemných stavieb na stavebné objekty:  
 
SO 01 – SO 17 – Bytové domy  
 
Bytové domy sú navrhnuté v 2 typoch: 
 
Bytový dom A – pozdĺžne strany s východno-západnou orientáciou     - spolu 9 domov  
Bytový dom B – pozdĺžne strany so severno-južnou orientáciou             - spolu 8 domov  
Pôdorysné rozmery a výšky oboch typov sú totožné. 
 
Návrh rieši výstavbu 17-tich bytových domov s celkovým počtom 28 bytov x 17  – spolu  
476 bytov. 
 
Objekty sú založené na základových pásoch ktoré sú podopierané vŕtanými pilotami 
založenými v únosných štrkových vrstvách min do hĺbky 2,0 m  v týchto vrstvách, t.j. 
celková dĺžka pilót bude približne 3-4 m. na základové dosky je nabetónovaná monolitická 
ŽB doska.  
Konštrukčný nosný systém je navrhnutý ako priečny nosný stenový systém na rozpon 6,90 m 
a 4,20 m v schodiskovom trakte  Konštrukčná výška podlaží je 3,10 m a 5 x 2,90 m.  
Zvislé nosné konštrukcie na prízemí tvoria monolitické ŽB stĺpy na 1. a 2. poschodí je nosný 
systém   kombinovaný – ŽB skelet je vyplnený tehlovým murivom. Priečky a medzi bytové 
steny sú murované. Stropy a stužujúce vence a preklady  sú monolitické ŽB.  Konštrukciu 
strechy so sklonom 1,5 stupňov tvorí strop posledného podlažia, zateplenie a strešná krytina 
z mäkčeného PVC. 
V každom bytovom dome je navrhnutý jeden kus osobného výťahu, všetky výťahy sú 
navrhnuté v prevedení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.   
Nosné konštrukcie obvodového  plášťa budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom 
s dôrazom  na elimináciu tepelných mostov a vzduchovú tesnosť. Objekty budú z hľadiska 
teplo technických vlastností použitých stavebných konštrukcií vyhovovať vyhláške MVa RR 
SR č. 311/2009 – energetická hospodárnosť budov. 
Vykurovanie je navrhnuté teplovodné, zdroj tepla  plynový kotol   s dvoma  výmenníkmi 
tepla a s dvomi plynovými horákmi bude  centrálny a je umiestnený v kotolni na prízemí  
každého bytového domu. Spaľovací vzduch  bude nasávaný z priestoru kotolne, spaliny budú 
odvedené komínovým prieduchom vedeným nad strechu objektu.  
 
Projekt vzduchotechniky rieši  vetranie priestorov sociálnych zariadení v bytoch a odvod 
výparov  z kuchynských digestorov v bytoch. Stúpačky  idúce vedľa seba  budú 
v podstrešnom priestore  spojené do jedného potrubia, vyvedené nad strechu objektu 
a ukončené  samoťahovými hlavicami. 
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Zdravotechnika rieši zásobovanie objektov  studenou pitnou vodou z vodovodnej prípojky, 
prípravu teplej vody, odkanalizovanie objektov od splaškových  a dažďových vôd. Vnútorná 
kanalizácia objektov je delená na splaškovú a dažďovú. 
Meranie spotreby vody je  riešené podružné samostatne pre každý byt.  
 
Protipožiarna ochrana:  Objekt je zabezpečený hydrantovými navijakmi s tvarovo stálou 
hadicou. Požiarna voda bude zabezpečená z požiarnej nádrže o objeme najmenej 22 m3. 
 
Elektroinštalácia:      
 
V miestnosti rozvodne NN so samostatným vstupom zvonku budú umiestnené  skriňové 
elektromerové rozvádzače RE 1 až RE 17 pre jednotlivé bytové domy. 
 
Slaboprúdové rozvody: Predmetom projektu sú: 
- telefónne rozvody  
- domáce dorozumievacie zariadenia (elektronický vrátnik) 
- televízne rozvody  
 
Požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie : projekt pre územné rozhodnutie je vypracovaný v súlade so všeobecnými 
technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie      
 
SO 18 – Radové garáže  
 
Sú umiestnené v západnej časti na parcele č. 3155/ 42 KN-C. Sú navrhnuté ako prízemné 
objekty bez podpivničenia. 
 
C) Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry:   
 
a) zásobovanie vodou: 
 
     Pre zásobovanie riešeného územia pitnou a požiarnou vodou sa navrhuje rozšírenie  
     verejného vodovodu, pozostávajúceho z troch vodovodných vetiev – vetvy „ V1, V1.1  
     a V 1.2 „. Celková dĺžka navrhovaného vodovodu je 1 125 m. Bod napojenia vodovodu 
pre bytové domy na verejný vodovod  bol prevádzkovateľom verejného vodovodu určený 
v existujúcej redukčnej šachte na zásobnom potrubí  OC DN 300 mm. 
Na navrhovanom vodovode sa osadia podzemné hydranty DN 80mm. Požiarne hydranty sa 
nenavrhujú, akumulácia a následný odber požiarnej vody bude z požiarnej nádrže min. 
objemu  
22,00 m3 v zmysle správy časti Protipožiarna ochrana. 
Súčasťou stavby  budú aj vodovodné prípojky.  
   
b) odkanalizovanie splaškových vôd  
 
Južne od záujmového územia , v súbehu so štátnou cestou II/507 Bytča – Považská Bystrica 
Je vedené kanalizačné potrubie verejnej jednotnej kanalizácie – kanalizačný zberač OC DN 
1000 mm,  ktorý končí v čistiarni odpadových vôd mesta Bytča, nachádzajúcej sa  západne 
od záujmového územia bytových domov. Bod napojenia splaškovej kanalizácie z Bytových  
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domov na verejnú kanalizáciu  bol prevádzkovateľom určený na kanalizačné potrubie OC 
DN 1000 mm medzi existujúcimi kanalizačnými šachtami, na parcele 3155/43 KN. 
Pre odvedenie splaškových vôd z riešeného územia je  navrhované  rozšírenie verejnej 
kanalizácie – dve kanalizačné stoky  „ S 1 a S 1.1 „  
Celková dĺžka navrhovanej splaškovej kanalizácie je  530, 00 m. Súčasťou stavby  budú aj 
kanalizačné prípojky.  
  
c) likvidácia dažďových vôd  
 
Pre odvádzanie dažďových vôd z navrhovaných obslužných komunikácií, parkovacích státí, 
chodníkov príjazdnej cesty a rozšírenie cesty II/507 je navrhovaná cestná dažďová 
kanalizácia, ktorá je navrhovaná  zo siedmich kanalizačných stôk „ D1, D1.1,D1.2,D2, 
D2.1,D2.2 a D2.3. Kanalizačné stoky „ D1, D1.1, D1.2 „ budú odvádzať dažďové vody do 
rieky Váh. 
Z prevažnej časti územia budú odvedené dažďové vody do vsakovacích objektov.     
Pre posúdenie možnosti vsakovania bol spracovaný inž. geologický prieskum záujmového 
územia ( RNDr. Kamil Kandera, Žilina , 2017). 
Po zhodnotení poznatkov o geologickej a hydrogeologickej stavbe územia možno 
konštatovať, že hydrogeologické pomery v predmetnom území umožňujú vypúšťanie 
dažďových vôd zo striech a spevnených plôch obytného súboru  do horninového prostredia, 
resp. do podzemných vôd.   
 
d) zásobovanie elektrickou energiou   
 
V záujmovom území sa nachádza výrobný areál SUZANE SK kde je osadená distribučná TS  
napojená z verejnej siete VN – 22kV zemným káblom. Napojenie záujmového územia je 
navrhnuté rozrezaním a naspojkovaním existujúceho k VN – 22 kV zemného kábla,. Týmto 
VN prepojom sa napojí nové územie pre 17 bytových domov zaústením káblov do novej 
distribučnej trafostanice TS1-22/0,4 kV v rámci zakruhovania vn strany a z TS1 sa káblom  
22 napojí druhá TS2-22/0,4 kV. 
Riešené územie  sa napojí na el. energiu z dvoch nových distribučných  trafostaníc TS1 a TS 
2, ktoré sa zokruhujú VN  22 kV prepojom. Celková dĺžka prepojov je cca 260 m + 160 m.  
Trafostanice TS1 a TS 2 sú navrhnuté ako voľne stojace . Umiestnené sú pozdĺž  stredovej 
komunikácie tak, aby umožňovali čo najkratšie  NN rozvody.   
Napojenie bytových domov a garáží  je navrhnuté vonkajšími nn káblovými zemnými 
rozvodmi – lúčovitým rozvodom z trafostanice TS 1 a TS 2. Celková dĺžka nn  rozvodov sa 
predpokladá cca 860m z TS1 a cca 700 m z TS2. 
 
e) verejné osvetlenie  
 
verejné osvetlenie  miestnych komunikácií je riešené svietidlami LED 30-50 W na oceľových 
stožiaroch. Napojenie z trafostanice TS1. Rozvody VO riešiť zemnými káblami. Celková 
dĺžka  
rozvodov VO sa predpokladá cca 800m – vetva 1 a cca 500 m – vetva 2. 
 
f) zásobovanie plynom 
 
Nový distribučný plynovod zemného plynu s tlakom PN 80 kPa slúžiaci na vykurovanie 
a prípravu TÚV  sa napojí na existujúci plynovod idúci v JZ časti navrhovanej lokality.  
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Dĺžka navrhovaného distribučného plynovodu predstavuje cca 690 m. 
 
g) dopravné riešenie , statická doprava 
 
Návrh komunikačného systému je riešený ako výhľadovo zokruhovaný, ktorý zabezpečí 
najpriaznivejšiu dopravnú obsluhu celej lokality. Riešené územie je sprístupnené z cesty 
II/207 križovatkou ktorá je navrhnutá  v mieste existujúceho areálu , ktorý sa nachádza pri 
tejto komunikácii. Kategórie a funkcie komunikácií sú navrhnuté v súlade s STN 736110/O1, 
Z1,Z2 Projektovanie miestnych komunikácií.   
 
Počet parkovacích miest: 
- na teréne                                                                   462 miest  
- v radových garážach                                                   34 miest  
- v bytových domoch                                                   119 miest 
 
- spolu                                                                          615 miest 
 
z toho pre - pre imobilných občanov je riešených        17 miest 
 
Potrebný počet parkovacích miest v zmysle STN 736110/Z2 Projektovanie miestnych 
komunikácií je 608 miest. 
 
h) sadové úpravy, pešie chodníky, detské ihriská, drobná architektúra  
 
sú navrhované v priestore medzi bytovými domami, podrobné riešenie bude rozpracované  
v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. 
 
D) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 
 
Ministerstvo životného prostredia , Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového  
 hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Záverečné stanovisko      
 č.   490/2018-1.7/pl z 11.04.2018, právoplatné dňa 17.05.2018 vydané na základe výsledkov  
 procesu posudzovania vykonaného podľa jednotlivých ustanovení zákona  č. 24/2006 Z.z.    
 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
 v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov ) a  podľa § 37 zákona    
 o posudzovaní vplyvov .  
 
Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a pripadne na ukončenie 
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo 
rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo  zníženie významu nepriaznivých  
vplyvov  navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. 
Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie, stanovísk a pripomienok k zámeru navrhovanej činnosti, rozsahu 
hodnotenia a správe o hodnotení činnosti, uskutočneného verejného prerokovania, 
odborného posudku, rokovania o určení  rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu, 
konzultácii, ako aj na základe samotného zámeru , navrhovanej činnosti, správy 
o hodnotení navrhovanej činnosti a ostatných, doplňujúcich  informácií, sa stanovujú 
nasledujúce opatrenia a podmienky: 
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Územnoplánovacie opatrenia 
  
l. S ohľadom na zásady a podmienky stanovené platnou územnoplánovacou dokumentáciou 
mesta Bytča , v samostatnom projekte  ešte pred kolaudačným konaním prvých dokončených 
bytov riešiť v hodnotenom území projekt  občianskej vybavenosti. 
 
Opatrenia pre ďalšiu  etapu projektovej prípravy 
 
2. V dalších  stupňoch prípravy dokumentácie v plnom rozsahu dodržať a  rešpektovat' 
požiadavky  uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky  č. 01076/2017/SCDP/58308, zo dňa 14.8.2017 k zámeru „BYTOVÉ  DOMY“ 
3, Pri realizácii i navrhovanej činnosti dodržať všetky  opatrenia navrhnúť v správe 
o hodnotení  na str. 73 - 78, v kapitole IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, 
elimináciu,  minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a zdravie. 
4. Vo vzt'ahu k pozemnej komunikácii č. II/507  dodržať podmienky stanovené jej  
správcom - Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja (  list č. 42/2017/SC ŽSK-377, zo 
dňa 12.12.2017) 
5. V rámci projektovej dokumentácie spracovať' projekt rekultivácie dočasne zabraných  
 plôch. 
6.Termin začatia výkopových prác  písomne ohlásiť' vopred Krajskému pamiatkovému úradu 
Žilina  
  
Opatrenia pre etapu výstavby 
 
7. Stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na 
zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie prác (zakrytie sypkých  
materiálov, zákaz spaľovania materiálov). 
8. Pri preprave sypkých prašných  materiálov realizovať' zaplachtovanie korby 
automobilov. 
9, V prípade zvýšenej  prašnosti zabezpečiť kropenie staveniska a príjazdových 
komunikácií. 
10. V prípade znečistenia spevnených komunikácií počas  výstavby zabezpečiť  ich 
čistenie. 
11.Pri realizácii  predmetného zámeru je potrebné využiť všetky technicky  dostupné 
prostriedky  s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie emisii prašnosti. 
12. Po ukončení terénnych prác vzhľadom k zamedzeniu prašnosti z nezatrávnených plôch 
realizovať technickú a biologickú rekultiváciu nezastavaného územia stavby.   
13. V priebehu výstavby zabezpečiť kontrolu stavu stavebných mechanizmov kvôli 
zabráneniu úniku  ropných látok zo stavebných a dopravných mechanizmov do životného 
prostredia. 
14. Zabezpečiť a  priebežne kontrolovať dobrý  technický stav stavebných  mechanizmov 
a nákladných vozidiel, zabezpečiť dodržiavanie  technologických postupov , 
technologickej disciplíny a vhodnej organizácie počas  výstavby. 
15. Plochy trvalého záberu odhumusovať a vrchnú humusovú vrstvu pôdy požiť na úpravu a 
rekultivácie pl6ch dotknutých stavebnou činnosťou. 
16. Zabezpečiť' rekultiváciu územia po stavebných prácach, po ukončení  terénnych a 
stavebných prác  realizovať terénne úpravy. 
17.Rešpektovat'prisny zákaz spaľovania odpadov na stavenisku. 
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18. Zabezpečiť', aby pracovnici stavby boli oboznámení s platnými bezpečnostnými  
predpismi a predpismi na ochranu zdravia, 
19. Začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení vopred oznámit' 
národnému centru vojenskej dopravy ozbrojených síl  SR. 
20. Zásobovanie stavby a hlučné  operácie na stavbe vykonávat' v rámci pracovnej 
zmeny v pracovných dňoch len v čase  od 7:00 do 2I:00 hod. a v sobotu od 8.00 do  
13:00 hod. 
 
Opatrenia pre etapu prevádzky 
 
21. V rámci prevádzky objektov bytových  domov zabezpečiť' v súlade s hodnotenými  
objektmi priestory pre odpadové hospodárstvo. 
22. Preferovať efektívny separovaný zber . 
23. Zneškodňovanie odpadov bude zabezpečené  zmluvne dodávateľským spôsobom - 
oprávnenými právnickými  či  fyzickými  osobami – na základe  uzatvorených zmlúv. 
 
 Ministerstvo životného prostredia , Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového  
  hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  č. 1184/2018-   
  1.7.40440/2018 z 23.7.2018 - záväzné stanovisko podľa § 38 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z.  
  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
  v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov ) podľa ktorého návrh na 
začatie  
  konania o umiestnení stavby „ BYTOVÉ DOMY BYTČA „  v rozsahu uvedenom podľa  
  predložených dokladov je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom  o posudzovaní  
  vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 490/2018-1.7/pl zo dňa 
11.04.2018  
  a s jeho podmienkami 
 
  Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového  
   hospodárstva    Č. OU-BY-OSZP-2018/000371-2/Cur zo 7.5.2018  :  
 
   - investor stavby bude viesť evidenciu odpadov vzniknutých  počas realizácie prác    podľa  
     platného Katalógu  odpadov ( vyhl.MŽP SR č.365/2015 Z.z. ) 
   - zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie   odpadového hospodárstva t.j.  
     uprednostniť zhodnotenie vzniknutých odpadov pred ich zneškodnením  a odovzdať ich  
len  
     osobe  oprávnenej  nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch ( § 14 ods.1 písm. d)  
     zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. )                                                                    
   - výkopová zemina a prípadne zrecyklovaný stavebný odpad bude využitý na terénne 
úpravy  
     len v rámci predmetnej stavby a v prípade využívania týchto druhov odpadov ( zeminy  
     a kameniva) na povrchovú úpravu terénu na pozemkoch  nesúvisiacich s predmetnou  
     stavbou je potrebné požiadať príslušný okresný úrad  v sídle kraja  o súhlas na túto 
činnosť  
     v zmysle § 97 ods.1 písm.s) zákona o odpadoch 
   - pri vzniku  nebezpečných odpadov, nakladať s nimi v súlade s platnou legislatívou  
     v odpadovom hospodárstve , odviesť z miesta  vzniku v čo najkratšom čase a odovzdať  
     oprávnenej  organizácii (oprávnenej  nakladať s nebezpečnými odpadmi) 
   - pri kolaudácii stavby žiadame predložiť doklady o druhoch, množstve a zabezpečení  
     zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov( evidenčné listy  
     odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov 
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   Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o ŽP, ochrana ovzdušia č. OU-BY-OSZP- 
   2018/000347-2/Koc z 21.5.2018 :  
 
    - podľa § 17 ods.1 zákona č. 137/2010 Z.z. o vzduší v znení neskorších predpisov je  
      k povoleniu stavieb veľkých zdrojov, stredných zdrojov, malých zdrojov znečisťovania  
      ovzdušia vrátane ich zmien potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia , v ďalšej fáze  
      povoľovacieho procesu je potrebné určiť prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania 
ovzdušia 
 
    Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy  č. OU-
BY- 
     OSZP- 2018/000364-2/Uri  z 23.5.2018 :  
     - rozšírenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a dažďová kanalizácia na odvedenej  
       dažďovej vody zo striech  bytových domov majú charakter  vodnej stavby a budú  
       predmetom povoľovania špeciálneho stavebného úradu podľa ustanovení stavebného  
       a vodného zákona    
     - dažďová kanalizácia na odvádzanie dažďovej vody z navrhovaných obslužných  
       komunikácií parkovacích státi, chodníkov, príjazdovej cesty a rozšírenia štátnej cesty      
       II/507 bude predmetom povolenia orgánu správy pre pozemné komunikácie (špeciálny  
       stavebný úrad pre pozemné komunikácie )   v zmysle ust. § 16 ods.6 zákona č. 135/1961  
       Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ).  
     - pri spracovaní ďalšieho stupňa PD dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení a PD pre  
       stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie  
 
     Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZA-   
      OCDPK-2018/021659/4/SUB z 9.5.2018 s vydaním územného rozhodnutia súhlasí za  
      dodržania  nasledovných podmienok:  
 
       - v ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme objektovú skladbu upraviť  
          spôsobom ktorý bude rešpektovať kompetencie jednotlivých špeciálnych stavebných  
          úradov, tzn. Tunajší cestný správny orgán bude povoľovať len úpravu cesty č. II/507  
          a s ňou súvisiace úpravy   
        - požadujeme spracovať kapacitné posúdenie križovatky cesty č.II/507 a s navrhovanou  
          obslužnou komunikáciou 
        - v ďalšom stupni PD tiež požadujeme  spracovať návrh dočasného a trvalého 
dopravného  
          značenia  
        - z dôvodu že pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu cesty č. II/507 – realizácia  
          dažďovej kanalizácie (pretlak popod cestné teleso), je potrebné požiadať tunajší cestný  
          správny orgán o vydanie povolenia na  zvláštne užívanie  pozemnej komunikácie  
         - žiadateľ je povinný rešpektovať podmienky uplatnené v stanovisku majetkového  
           správcu cesty č. II/507, ktorým je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja  
           uplatnených v liste č. 42/2017/SC ŽSK – 182 zo dňa 20.06.2017 (potvrdené dňa  
           09.05.2018)  
         - povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené  
           podmienky v tomto stanovisku, ak si to vyžiada verejný záujem  
         - prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na správny orgán 
 
             Uvedené podmienky žiadame zapracovať do územného rozhodnutia. 
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            Správa ciest ŽSK Žilina č. 42/2017/SC ŽSK -182 z 20.6.2017 súhlasí s vydaním  
            územného rozhodnutia pre stavbu „Bytové domy Bytča „ pri dodržaní uvedených  
            podmienok:  
            1.Požiadajte o vyjadrenie k PD predmetnej stavby ŽSK, odbor dopravy a územného  
               plánovania.  
            2.Navrhovaný dopravný ostrovček prepracovať na dopravné tieňovanie. 
            3. Križovanie navrhovanej dažďovej kanalizácie s telesom cesty II/507 realizovať  
                výlučne technológiou pretláčania. 
            4.Napojenie vetvy „A“ navrhovanej komunikácie na cestu II/507 realizovať  
                v pozdĺžnom sklone min. 2 % smerom od cesty II.triedy. 
            5. Dobudované rozšírenie úseku cesty II/507 po obrubník, sa po vybudovaní stáva  
                súčasťou cestného telesa cesty II/507, je potrebné vytvoriť geometrický plán pre  
                trvalý záber pozemkov pre rozšírenie telesa cesty, majetkovo právne vysporiadanie  
                pozemkov pre trvalý záber  stavbou zabezpečí investor na vlastné náklady  
            6.Vyčísliť obstarávaciu cenu dobudovaného rozšírenia telesa cesty II/507  
                a samostatným odovzdávacím protokolom ho odovzdať bezodplatne do majetku  
                ŽSK.  
             7. Po ukončení predmetnej stavby zostane navrhované  odvodňovacie zariadenie  
                 v majetku investora a nebudú odovzdané do majetku ŽSK. 
             8. Požiadať Okresný dopravný inšpektorát v Žiline o stanovisko k umiestneniu  
                 navrhovaného dopravného napojenia na cestu II/507 . 
             9. Ďalší stupeň PD požadujeme predložiť na vyjadrenie vrátane návrhu technického  
                 riešenia a odvodnenia cesty II/507 (situácie, priečne a pozdĺžne rezy a návrh  
                 trvalého a dočasného dopravného riešenia ). 
 
             Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania č.  
             05072/2017/ODaÚP-2 zo 17.07.2017 – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na  
             dodržania podmienok, ktoré stanoví Správa ciest ŽSK, ul. M. Rázusa 104, 010 01  
             Žilina. 
 
            Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline , Okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-ZA- 
            OD11-36-161/2017 súhlasí s PD pre územné rozhodnutie stavby „Bytové domy 
Bytča“  
               Za týchto podmienok:  
 

1. Žiadame spracovať kapacitné posúdenie križovatky cesty II/507 s navrhovanou 
obslužnou komunikáciou sprístupňujúcou plánované bytové domy v zmysle čl. 
5 STN 736101 (Projektovanie ciest a diaľníc). 

2. Počet parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie žiadame realizovať v súlade s vyhl.č. 532/2002 Z.z. ( pre tieto 
osoby musia byť vyhradené 4 %   z celkového počtu parkovacích stojísk. 

3. Žiadame riešiť plochy pre kontajnery určené na komunálny odpad.  
4. Žiadame spracovať návrh trvalého a prenosného dopravného značenia.  

    
                 Uvedené podmienky 1./ až 4./ žiadame zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej  
                 dokumentácie ( pre vydanie stavebného povolenia ). Vyhradzujeme si právo    
                 stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky  zmeniť, ak si to vyžiada  
                 bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.  
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Dopravný úrad , divízia civilného letectva Bratislava č. 12795/2017/ROP-002-P/ 15893 
z 12.06.2017 – s umiestnením a realizáciou stavby s výškou 18,20 m nad úrovňou ± 0,0 
(statika bytových domov), t,j, cca 320,7 m n.m. Bpv podľa predloženej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie stavby  (máj 2017) súhlasí  s podmienkami:   
 
l) Na povrchovú úpravu strechy  a obvodového plášťa bytových domov, prípadne na 
povrchovú úpravu iných  stavebných objektov a zariadení  umiestnených  v riešenom území  
je stavebník povinný použiť' materiály a farby  s nereflexnou úpravou (ochranné pásmo proti 
nebezpečným a klamlivým svetlám Letiska Žilina ). 
2) Svetelný lúč svietidiel použitých na externé osvetlenie  bytových domov, pozemku, 
spevnených plôch a komunikácií je stavebník povinný riešiť nasmerovaním priamo na 
osvetľovaný povrch a to tak, aby nedochádzalo k oslepovaniu a klamaniu posádok. 
3) V riešenom území je zákaz realizovať nové vedenia a prípojok elektrického prúdu VN 
a VVN inak ako podzemným káblom (ochranné pásmo s obmedzením stavieb nadzemných  
vedení elektrického prúdu VN a VVN Letiska Žilina), 
4)V riešenom území je zákaz zriaďovať , prevádzkovať a používať  laserové zariadenia, 
ktorých úroveň, vyžarovania  by prevyšovalo  hodnotu 50 nW/cm2, pričom žiarenie nesmie 
zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (ochranné pásmo proti laserovému 
žiareniu Letiska Žilina ). 
5) Stavebník je povinný do 7 dní od ukončenia stavby zaslať Dopravnému úradu 
fotodokumentáciu bytových  domov v zábere s pozemkom, dokladujúcu splnenie vyššie 
uvedených podmienok (v prípade možnosti žiadame zaslať fotografie  elektronickou poštou 
na adresu martina.kuzmova@nsat.sk a v kópii na adresu ochranne.pasma@nsat.sk). 
 
Dopravný úrad upozorňuje na fakt, že sa miesto stavby nachádza v smere vzletu a pristátia na 
vzletovú a   pristávaciu dráhu  Letiska Žilina-s vysokou hustotou (frekvenciou) leteckej 
prevádzky a z toho vyplývajúcim zvýšeným  hlukovým  zaťažením v danej lokalite. 
S predpokladaným rozvojom letiska je aj pravdepodobnosť jeho zvýšenia. Preto je potrebné 
pri technickom riešení predmetnej stavby brať do úvahy aj tieto skutočnosti (vplyv hluku z 
leteckej prevádzky  a riešiť  ju tak, aby spĺňala  zákonom stanovené prípustné hladiny hluku 
a vibrácií. 
 
 
Záväzné  stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania a to za predpokladu, že  nedôjde 
k zmene umiestnenia stavby, prípadne k zmene jej výškových  parametrov a použitia 
stavebných mechanizmov nad nadmorskú výšku 371,53 - 378,35 m n.m.Bpv (vyška sa na 
pozemku mení v sklone l: 20 v smere od Letiska Žilina) . Nestráca však platnosť, keď bola v 
tejto lehote podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia vo veci na príslušný stavebný úrad . V 
takomto prípade je platnosť záväzného stanoviska  určená platnosťou rozhodnutia za 
predpokladu, že podmienky záväzného stanoviska boli zapracované  do rozhodnutia 
stavebného úradu. 
 
Dopravný úrad z dôvodu ochrany záujmov civilného letectva žiada, aby bol okrem územného 
konania prizvaný aj do ďalších konaní podľa stavebného zákona. 
Dovoľujeme si vás upozorniť, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska  záujmov civilného  
letectva. 
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Dopravný úrad , divízia civilného letectva Bratislava č. 14701/2018/ROP-002-P/ 25044-
Hu  z 22.6.2018  stanovisko k územnému konaniu: podmienky uvedené v stanovisku č.  
12795/2017/ROP-002-P/ 15893 z 12.06.2017  žiadame zapracovať do rozhodnutia 
o umiestnení stavby  
 
Krajský pamiatkový úrad Žilina  č. KPUZA-2017/12437-2/37653/KOP z 19.5.2017 
uplatňuje nasledovné požiadavky: 
 
l. Termín  začatia výkopových prác písomne ohlásiť' najmenej 5 dní vopred Krajskému 
pamiatkovému úradu Žilina, ktorý' vykoná odborný dohľd stavby formou  obhliadky jej 
výkopov z hľadiska výskytu možných  archeologických nálezov. 
2.Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu  hmotnej 
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.  
 
Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia  č. OU-BY-OKR-2017 /000467-002 
z 29.6.2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Bytové domy Bytča“ bez 
pripomienok. 
 
Slovenský vodohospodársky podnik OZ Piešťany  č. CS SVPOZ PN 6793/2017/1, CZ 
26896/210/2017 z 25.8.2017 z hľadiska správcu tokov s vydaním územného rozhodnutia 
súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:  
 
Z hľadiska záujmov správcu  tokov s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania 
nasledovných podmienok: 
- Využitie pozemku v našej správe na umiestnenie výustného objektu parc. KNE č. 3525/3  
   ostatné plochy, k,ú. Veľká  Bytča, LV č. 3113 vo vlastníctve SVP, s.p. Banská  Štiavnica  
   zmluvne doriešiť na  odbore správy majetku OZ Piešťany  
- Vzhľadom k blízkosti vodných tokov Váh a Petrovička odporúčame bytové domy dôkladne  
   zabezpečiť , voči nepriaznivým vplyvom zvýšenej hladiny podzemných  vôd a možným    
   povodňovým  prietokom (úroveň prízemia osadiť min. 0,5m nad okolitý terén). 
- Projekt stavby pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na odsúhlasenie. 
 
Upozorňujeme, že v zmysle §49, ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  správca toku 
nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním  
vodných tokov. 
 
HYDROMELIORÁCIE, š.p. Bratislava  č. 2569-2/120/2017 z 22.5.2017  
 
Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám 
oznamujeme, že na území stavebnych objektov stavby .,Bytové domy Bytča, lokalita Dolné 
pole na lúkach „ na parcelách č. 3155/41, 3155/42 v k.ú. Veľká Bytča  a na parcelách 
t,.3155/47,3155/50, 3155/51, 3155/43, 3755/45, 3155/18 v k.ú. Veľká Bytča  neevidujeme 
žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 
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Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 
 
Ministerstvo obrany SR ASM dpS Banská Bystrica  č. ASMdpS-1-256/2017 z 15.2.2017 
Súhlasí  s uvedenou stavebnou akciou .  V mieste stavby sa nenachádzajú  inžinierske siete  
vojenskej správy.  
 
RÚVZ Žilina  č. A/2017/02707-HŽPZ zo 14.09.2017   
 
Riešené územie sa nachádza cca 100 m od štátnej cesty č. II/507. V ďalšom stupni PD je 
nutné urobiť kontrolné meranie hluku a v prípade, že namerané hodnoty hluku zo súčasnej 
dopravy budú vyššie ako povolené limity, bude nutné navrhnuté účinné protihlukové 
opatrenia na bytových domoch SO 14-17, resp. chrániť celého územie navrhovaného sídliska.   
Ďalej je nutné uskutočniť aj overenie expozície radónu pre jednotlivé objekty .  
Investor predloží ďalší stupeň PD na schválenie orgánu na ochranu zdravia, ktorého súčasťou 
bude reálne meranie dopravného hluku v referenčnom časovom intervale noc, overenie 
expozície radónu pre jednotlivé objekty, akustický výkon plynových horákov v kotolniach    
a vplyv hluku z kotolne na byt č.5 ( spálňa a detská izba), ktorý je situovaný nad kotolňou.  
 
ORHaZZ Žilina č. ORHA-ZAI-780-001/2017 z 15.6.2017 súhlasí s riešením protipožiarnej 
bezpečnosti stavby podľa PD pre územné rozhodnutie bez pripomienok. 
 
SITEL s.r.o.  Bratislava v dotknutom území sa podzemné telekomunikačné zariadenia 
v správe a majetku SITEL nenachádzajú. 
 
ENERGOTEL a.s. Bratislava č. ET/MM18/859 z 19.6.2018  predmetná stavba nezasahuje 
podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina,  VE 
Trenčín, a Energotel, a.s. Bratislava .                
 
ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava  č. BA-2429/2017 z 18.8.2017 v záujmovom území 
nedôjde ku stretu  PTZ  prevádzkovateľa Orange Slovensko , a.s. Bratislava   
 
SLOVAK TELEKOM , a.s. Bratislava č. 6611811562 z 24.4.2018 v záujmovom území 
nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak telekom, a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
 
SEVAK, a.s. Žilina č. O17011770 z 1.6.2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia 
s nasledovnými podmienkami:   
 
1. Na vodovodné prípojky k jednotlivým  bytovým domom pred vstupom do objektu osadiť 
vodomerné šachty, kde  budú osadené fakturačné vodomery  pre jednotlivé Bytové domy. 
2. Fakturačné  vodomery nebudú v objektoch bytových domov,. 
3. Doporučujeme prehodnotiť dimenziu vodovodných prípojok k jednotlivým bytovým  
domom. 
4.Vodovod a splašková  kanalizácia,  ktoré budú vybudované v cudzom investorstve v rámci 
nášho jestvujúceho systému. Považujeme  za rozšírenie verejného  vodovodu a verejnej 
kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov,  toto  
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rozšírenie  je zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k 
príslušnému rozšíreniu. Z uvedeného  dôvodu žiadame  pred vydaním stavebného  povolenia 
uzavrieť' zmluvu o budúcej zmluve o odovzdaní uvedeného rozšírenia vodovodu a  
kanalizácie  našej spoločnosti. 
5.Trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  viesť po voľne  prístupných  pozemkoch 
pre mechanizmy SEVAK a. s. V prípade, že sa jedná o súkromné  pozemky je potrebné 
vybaviť do doby realizácie stavby písomný  súhlas vstupu na pozemok  a uloženiu  inž. sieti. 
K preberaciemu konaniu stavby zriadiť vecné  bremeno na budúceho prevádzkovateľa  
vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie . V prípade, že nebudú pozemky,  v ktorých  bude 
vedený verejný vodovod a splašková kanalizácia vysporiadané, stavbu neprevezmeme. 
6. Dažďovú kanalizáciu a požiarne nádrže naša spoločnosť  - neprevádzkuje. Tieto objekty 
(SO 21, SO 28 ) nepreberieme do prevádzkovania.  
7. Ďalší stupeň PD-PSP požadujeme predložiť na vyjadrenie.  
 
SSE-D , a.s. Žilina  č. 4600035786/11 z 02.08.2017 – vyjadrenie k územnému rozhodnutiu : 
SSE-D s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými podmienkami:    
 
1.V predmetnej lokalite katastra Bytča - Veľká Bytča KN.- 3155/41,42,43,45,47,50,51, sa 
nenachádzajú energetické zariadenia v majetku SSE-D-a.s. Zakreslenú orientačnú  trasu 
distribučných vedení  Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. 
2.Od uvedených  energetických zariadení žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z.  a bezpečnostné  vzdialenosti podľa príslušných noriem STN  Pri realizácii  
výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.  
3. Bod pripojenia Vám bude upresnený v samostatnom vyjadrení, na základe stanoviska 
oddelenia SSE-D-a.s. – R.A. 
4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN 
a zákona 251/2012 Z.z.  
 
SPP- D, a.s. Bratislava č. TD/710/ZA/Ki/2017 z 9.8.2017 vyjadrenie k žiadosti o stanovisko 
k dokumentácii  pre územné konanie k výstavbe plynárenského zariadenia a k umiestneniu 
stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem existujúcich plynárenských 
zariadení: 
 
Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia : 
 
STL plynovod dl. 690 m, prevádzkový tlak 100 kPa 
STL                 dl. 272 m, počet prípojok 17 
 
V záujmovom území sa a nachádzajú:  existujúci STL plynovod D110 PE ako zdrojový 
plynovod.   
 
Súhlasí s umiestnením uvedenej stavby  za dodržania :  
- všeobecných podmienok  
- technických podmienok  
- osobitných podmienok: - v PD pre stavebné povolenie riešiť chráničky VTL plynovodu ako  
                                            samostatný objekt – profesia plyn  
                                          - pri návrhu všetkých objektoch musí byť dodržané bezpečnostné  
                                            pásmo VTL plynovodu 20,0 m   
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MESTO BYTČA ako príslušný cestný správny orgán č. 8126/2017 – VaŽP z 28.07.2017  
 
Súhlasí  s vyhovením návrhu investora: JJ Global. spol, s r,o,.Čerešňová 4483/70- 
974 05 Banská Bystrica, na vydanie rozhodnutia o umiestnení  stavby ,, Bytové domy Bytča , 
lokalita: „ Dolné pole na lúkach ",  ktorá rieši novú výstavbu  bytových domov v lokalite 
„ Dolné pole na lúkach ", v meste Bytča, podľa projektu pre územné rozhodovanie, ktorý 
vypracoval v 05/2017: Ing. Martin Bizoň, autorizovaný' architekt a Ing. Anna Brašeňová , 
autorizovaný stavebný inžinier,  za nasledovných  podmienok: 
- pri umiestňovaní stavby a jej začlenení  do územia sa musia rešpektovať 'obmedzenia 
vyplývajúce zo všeobecne  záväzných  právnych predpisov chrániacich  verejné záujmy ; 
negatívne účinky  stavby a jej zariadenia na životné  prostredie nesmie prekročiť  
ustanovené osobitnými predpismi 
- dodržať § 6 ods, 6 (odstupy stavieb)§ 7 (pripojenie stavby na  pozemné komunikácie), §8 
(rozptylová, odstavná, parkovacia plocha ,) § 58 ods. 1 a § 58 ods.2 vyhlášky č.532/2002 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané  osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu  a orientácie 
- v zmysle § 3b ods. 1 cestného zákona o pripájaní pozemných komunikácii, zriaďovaní 
vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti,  o úpravách alebo 
zrušení pripojenia pozemných  komunikácii a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na 
susedné nehnuteľnosti, rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie 
a na bezpečnosť' premávky na nej príslušný cestný správny orgán  
- dodržať podmienky stanovené Okresným dopravným  inšpektorátom OR PZ v Žiline v 
stanovisku č.  ORPZ-ZA-ODI I -36-160/12077 zo dňa  18.05.2017 
- rešpektovať cestné ochranné  pásma pre cestu II. triedy a miestne komunikácie stanovené § 
15 ods.2 písm c) a vyhl.č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách  
 
- celkový  počet  parkovacích  miest a odstavných plôch musí vyhovovať príslušným  
platným predpisom a technickým  normám a musí  v dostatočne uspokojiť potreby 
bývajúcich  v navrhovaných bytových domoch v počte 17, pre 1360 obyvateľov a 
návštevníkov lokality (krátkodobé, dočasné parkovanie); 
- dopravné riešenie  stavby musí zabezpečovať bezproblémový  prístup a pohyb vozidiel 
dopravnej obsluhy lokality 
 
- umiestnením stavby  nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť' prevádzky  na priľahlej  
pozemnej komunikácii (cesta II/507) 
  
Z predloženej  projektovej dokumentácie nie je zrejme či projekt stavby rieši  osvetlenie 
navrhovaných komunikácii (cestné komunikácie, chodníky, cyklochodník, zastávky, 
parkovísk , okružnej križovatky,  križovatky  napojenia obslužnej komunikácie na  cestu 
II/507). 
V prípade, že  projekt stavby neobsahuje takéto riešenie, žiadame o dopracovanie PD o 
nevyhnutné verejné osvetlenie, ktoré  zabezpečí  bezpečnosť' účastníkov cestnej premávky 
a bývajúcich v predmetnej lokalite.  
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Okresný úrad Žilina,  pozemkový a lesný odbor  č. OUZA-PLO 2018/020806-02/Sá 
z 11.5.2018 :  
Z hľadiska záujmov  ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle z.č. 220/2004 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodáskej pôdy a o zmene zákona (245/2003 Z.z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení 
niektorých zákonov  /ďalej  len ,,zákon/ nemáme námietky k predloženému  návrhu výstavby 
za podmienky dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona. 
Odňatie  poľnohospodárskej pôdy bude riešené  v konaní podľa  § 17 ods.l,6 zákona 
na základe žiadosti  stavebníka zdokladovanej v zmysle § 17 ods.5 zákona. 
V zmysle § 14 zákona právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí  poľnohospodárskej pôdy 
bude podkladom na vydanie stavebného povolenia podľa  osobitných predpisov. 
 
E. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu na vydanie stavebného povolenia : 
 

Stavebník predloží s projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach v rozsahu 
podľa § 9 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. Do projektovej dokumentácie zapracovať  podmienky a požiadavky 
uvedené  vo vyjadreniach dotknutých orgánov k územnému rozhodnutiu.   
Stavebné objekty vodných stavieb podliehajú povoleniu špeciálnemu stavebnému úradu- 
príslušnému orgánu štátnej vodnej správy. 
Stavebné objekty dopravných stavieb podliehajú povoleniu špeciálnemu stavebnému 
úradu- príslušnému cestnému správnemu orgánu.     
 
Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom v zmysle ich stanovísk 
k územnému rozhodnutiu.   
 
 

F. Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona : 
                                                                             
Námietky účastníkov konania boli vznesené. 

 
Námietky vzniesli : Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 850 00 Bratislava  
a tieto  sa týkajú:   

 
Združenie domových samospráv  si ako účastník  konania podľa §  34 ods, l Stavebného 
zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom 
územnom konaní pre stavbu  ,,BYTOVÉ DOMY BYTČA" uplatňuje  nasledovné podmienky 
k územnému  rozhodnutiu na  ochranu svojich práv  a zákonom chránených záujmov podľa § 
39 ods.2 písm.b Stavebného zákona a podľa § 4 ods.1 písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z. :  
 
F.1 K predmetnej stavbe ,,BYTOVÉ  DOMY BYTČA „ bolo vykonané zisťovacie konanie  
  zakončené  rozhodnutím, v ktorom si Združenie  domových  samospráv uplatnilo  
  pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona ElA č.24/2006 Z.z.  sú minimálne v  
  rozsahu uplatnených  pripomienok  priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia  
  domových  samospráv.  Podľa §140c ods. 1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo 
  zisťovacieho konania podkladom pre každé  povoľovacie  konanie, teda aj predmetné  
  územné  konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní  
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  definujú environmentálne práva a záujmy nášho  združenia, ktoré sú územným rozhodnutím  
  priamo dotknuté; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do  
  projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo. 
F.2 Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti  
  a že   sa na predmetnú stavbu  nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní  
  dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 
F.3 Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán  nie  
  správca komunikácie) ako aj príslušného  správcu  dotknutých  komunikácií, že  navrhované  
  dopravné riešenie je dostatočné.  
F.4 Žiadame, aby okolie stavby ,,BYTOVÉ DOMY BYTČA" bolo podľa § 39a ods.2  
   písm. b  Stavebného zákona upravené sadovými úpravami ako lokálny parčik  v zmysle  
   našich  pripomienok uplatnených v zisťovacom  konaní. Žiadame, aby súčasťou  
   umiestených  sadových úprav boli v adekvátnej  forme aj tzv. dažďové záhrady   
   (www.samospravvdomov,org/files/dazdove zahradv,pdf). Dažďové záhrady plnia  
   ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5° C v tropických  
   dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov stavby, odparovanie vody  
   späť  do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj  
   krajinárske dielo. 
F.5 Žiadame preukázať dodržanie  zákonom chránených  záujmov zachovania vodnej  
   bilancie  podľa § 65 Vodného zákona, nezhoršovania odtokových  pomerov podľa §18  
   ods.5  Vodného zákona č. 364/2004Z.z. a enviromentálnych cieľov podľ'a Vodného zákona  
   vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia adekvátne  
   územnému konaniu. 
F.6 Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a  
  Vodného zákona. 
 
F.7 V územnom konaní žiadame predložiť  projekt preventívnych a kompenzačných opatrení  
   v súvislosti  s predmetnou stavbou podľa § 3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. 
                                                                   
F.8 V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne  zohľadniť     
   dokumentáciu   podľa § 65 Vodného zákona č.364/2004 Z,z, v rozsahu výsledkov  
   zisťovania výskytu a  hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných  vôd, vodnej  
   bilancie, programu opatrení  na účely zlepšenia kvality  povrchových vôd určených na  
   odbery pre pitnú vodu, plánov  manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska , programu  
   znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami  a koncepcií a rozvojových  
   programov vo vodnom hospodárstve. 
 
 F.9 V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude  
    zohľadňovať všeobecné  požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové  
   dispozičné  a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky  
   miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo  najlepšie využilo slnečné žiarenie a  
   denné svetlo a umožniť tak  dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické  
   podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných  
   alternatívnych  energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a   
   automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa to dá  
   dosiahnuť mixom opatrení ako sú dažďové záhrady,  drenážna dlažba, energeticky  
   efektívne  narábanie so zbytkovým teplom a podobne. Optimálnosť zvoleného riešenia   
   bude potrebné preukázať v stavebnom konaní. 
 



                                                                21 
 
 
  F.10 Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať  splnenie povinností vyplývajúce  
  zo zákona odpadoch č. 79/2015 Z.z ( https://enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti- 
  podnikateľa). 
  Žiadame vyriešiť  a zabezpečiť separovaný zber odpadu v dostatočnom  množstve  
  zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
   -  komunálneho zmesového odpadu označeného  čiernou farbou, 
   -  kovov označeného červenou farbou 
   -  papiera označeného modrou farbou 
   -  skla označeného  zelenou farbou 
   -  plastov označeného žltou farbou 
   -  bio-odpadu označeného hnedou farbou 
 
F.11 Podľa §4 ods.1 písm. e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „ územné rozhodnutie“ 
obsahuje  okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky , ktorými sa zabezpečí ochrana 
verejných  záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania“ vyššie uvedené 
požiadavky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí, ako podmienky územného rozhodnutia 
podľa § 39a ods.2 písm. b  Stavebného zákona v zmysle §4 ods.1 písm. e vyhlášky č. 
453/2000 Z.z. s tým, že v  projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa navrhovateľ  
riadne vysporiada s uplatnenými podmienkami, požiadavkami a pripomienkami a podľa 
technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej dokumentácie  
stavby, čím si zároveň splní povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.  
 
S umiestnením stavby ,,BYTOVÉ DOMY BYTČA“ súhlasíme za predpokladu splnenia 
vyššie  uvedených  podmienok. 
 
F.12 Zároveň Vás v súlade s § 23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie 
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa  nami uplatnených  
pripomienok,  
t,j: 
. Koordinačná situácia 
. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 
. Sprievodná správa týkajúca  sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene,  
  odtoku z povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby  
  komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby 
 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

 
Námietkam  uvedeným  v bodoch  F.1, F.3 ,F.4 v časti, F.12    stavebný úrad nevyhovel.  
 
Námietkam uvedeným v bodoch F.2 ,F.4, F5, F.6, F.7, F.8, F.9, F.10, F.11  stavebný úrad 
vyhovel. 
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1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná 
žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia 
podľa stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený 
účel.  

     Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych  
     nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
 
 

O d ô v o d n e n i e  
 
 
Navrhovateľ predložil dňa 25.4.2018  na  stavebný úrad návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na umiestnenie stavby „ BYTOVÉ DOMY BYTČA  “. Dňa 23.5.2018  návrh 
doplnil o  právoplatné rozhodnutie – Záverečné stanovisko   č.   490/2018-1.7/pl z 11.4.2018,  
(právoplatné dňa 17.05.2018) vydané na základe výsledkov  procesu posudzovania 
vykonaného podľa jednotlivých ustanovení zákona  č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zákon o posudzovaní vplyvov ) a  podľa § 37 zákona  o posudzovaní vplyvov.  
 
Podľa § 36 ods.1stavebného zákona  stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené 
spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a 
pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne 
neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je  
žiadosť o územné rozhodnutie úplná. 
 
 
Podľa § 36 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v 
prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej 
možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho 
pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa 
na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných 
dní. 
 
Podľa § 36 ods.3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej 
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak 
niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho 
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol 
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 
 

Podľa § 37 ods.1 stavebného zákona  podkladom pre vydanie územného rozhodnutia 
sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady 
podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu 
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané 
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. 
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Podľa § 37 ods.2 stavebného zákona stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní 
posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb 
požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi  
podľa  odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú 
hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, 
dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, 
ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ 
posúdenie nepatrí iným orgánom. 

 
Podľa §  37 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská 
dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich  
námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 
 
Podľa § 39 ods.1 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie 
na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, 
najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia 
jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné 
prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o 
námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených 
prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej 
dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa 
musia zahrnúť do stavebného povolenia. 

Podľa § 39ods.2 stavebného zákona ak sa územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo 
územní rozhodnutie o využití územia týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo 
posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie  podľa osobitného predpisu, musí obsahovať  
informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku ak bolo 
vydané.  
 
 
Stavebný úrad dňa 5.6.2018 listom č. VaŽP/ 360/ 2018 Há v zmysle § 36 ods.1 stavebného 
zákona oznámil začatie územného konania  všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom a zároveň nariadil ústne pojednávanie na deň 27.6.2018 
s upozornením, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr 
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.     
 
V súlade s ust. § 36 ods.3 stavebného zákona  stavebný úrad upovedomil  dotknuté orgány 
jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej  
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
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Dňa 12.6.2018 v stanovenej lehote uplatnil námietky Združenie domových samospráv, 
Rovniankova 14, Bratislava, ktorému postavenie účastníka územného konania vyplýva 
z osobitného predpisu ( § 24  až 27 zákona o posudzovaní vplyvov  )a tieto sú  uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia v  bodoch F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 .   
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:   
 
Námietkam  uvedeným  v bodoch  F.1, F.3 , F.4 v časti , F.12  stavebný úrad nevyhovel.  
 
Námietkam uvedeným v bodoch F.2, F.4, F5, F.6, F.7, F.8, F.9, F.10, F.11  stavebný úrad 
vyhovel. 
 
K námietke uvedenej v bode F.1:  
 
Navrhovaná činnosť bola predmetom odborného a verejného posudzovania pod názvom „  
„ Bytové domy Bytča „ a v 04/2018 bolo ukončené posudzovanie vplyvov stavby na životné 
prostredie vydaním rozhodnutia – záverečného stanoviska. Záverečné stanovisko (číslo: 
490/2018-1.7/pl) zo dňa 11.4.2018, právoplatné  dňa 17.5.2018, vydalo  
Ministerstvo životného prostredia , Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového 
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  na základe výsledkov 
procesu posudzovania vykonaného podľa jednotlivých ustanovení zákona  č. 24/2006 Z.z.   
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
v znení neskorších predpisov(zákon o posudzovaní vplyvov )a  podľa § 37 zákona    
o posudzovaní vplyvov.  
 V ďalšom procese povoľovania navrhovanej činnosti podľa stavebného zákona  Ministerstvo 
životného prostredia , Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie na základe predložených podkladov od 
navrhovateľa vydal vo veci stavby „ Bytové domy Bytča „záväzné stanovisko k projektovej 
dokumentácii  pre územné rozhodnutie pod č.  1184/2018- 1.7,40440/2018 z 23.7.2018   
podľa § 38 ods.4 zákona  o posudzovaní vplyvov,  podľa ktorého návrh na začatie   konania o 
umiestnení stavby „BYTOVÉ DOMY BYTČA „  v rozsahu uvedenom podľa   predložených 
dokladov je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom  o posudzovaní   vplyvov a 
s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 490/2018-1.7/pl zo dňa 11.04.2018   a s jeho 
podmienkami. 
V záverečnom stanovisku  v bode VI. boli stanovené  Opatrenia a podmienky na prípravu, 
realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s 
likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo  zníženie 
významu nepriaznivých vplyvov  navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorých znenie je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
MŽP SR  sa so všetkými požiadavkami  a pripomienkami dotknutých orgánov a námietkami 
účastníkov konania podaných v procese odborného a verejného posudzovania navrhovanej 
činnosti „ Bytové domy Bytča „  zaoberal a rozhodol o nich v odôvodnení Záverečného 
stanoviska.  
 
Rozhodol teda aj o pripomienkach a námietkach účastníka územného konania Združenie 
domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava. Účastník konania  Združenie domových 
samospráv, Rovniankova 14, Bratislava sa voči rozhodnutiu č. 490/2018-1.7/pl) zo dňa 
11.4.2018 neodvolal a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.  
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Namietateľ v pripomienkach  uvedených v bode F.1 žiada a uplatňuje si v plnom rozsahu 
pripomienky,  ktoré si uplatnil v rovnakom rozsahu v procese posudzovania vyhodnotiť 
a prejednať jednotlivo.  
Stavebný úrad súhlasí s tvrdením namietateľa  že podľa § 140c ods.1 stavebného zákona  je 
rozhodnutie z konania o posudzovaní vplyvov podkladom pre každé  povoľovacie konanie , a 
teda aj pre územné konanie. Je preto možné a dôvodné pre účastníka každého konania podľa 
stavebného zákona tieto pripomienky uplatňovať v danom prípade v územnom konaní.  
O pripomienkach tak, ako sú formulované v bode F.1 bolo už rozhodnuté  podrobne 
príslušným správnym orgánom. V  povoľovacom procese navrhovanej činnosti na stavebnom 
úrade  nie je účelom ani dôvodom  opakovane  posudzovať a vyhodnocovať pripomienky 
o ktorých už bolo rozhodnuté. Námietke sa nevyhovelo.  
 
K námietke uvedenej v bode F.2:  
 
Riešenie uvedenej požiadavky je v kompetencii orgánov špecializovanej štátnej správy vo 
veciach na úseku pozemných komunikácií. K projektovej dokumentácii pre územné  
rozhodnutie vydali záväzné stanoviská Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a pozemných 
komunikácii a Mesto Bytča  ako príslušné cestné správne orgány. K navrhovanej stavbe  
vydalo stanovisko aj Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline, ODI.    
Stanoviská sú kladné s podmienkami, ktoré stavebný úrad zapracoval do podmienok 
územného rozhodnutia ako záväzné pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie. 
V ďalšom stupni PD je navrhovateľ povinný spracovať posúdenie dostatočnosti dopravnej 
kapacitnosti  a projekt predložiť na posúdenie orgánom špecializovanej štátnej správy vo 
veciach na úseku pozemných komunikácií. Námietke sa vyhovelo. 
 
K námietke uvedenej v bode F.3: 
Podmienka nie je opodstatnená, Slovenská správa ciest ( ďalej len „SSC“)nie je dotknutým 
orgánom  verejnej správy podľa  § 140a ods.1 stavebného zákona  ktorý by chránil záujmy 
podľa osobitných predpisov uvedených  v § 126 ods.1 stavebného zákona .  
SSC  je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky. 
Zabezpečuje: rozvoj cestnej siete, výstavbu a rekonštrukciu, údržbu a opravy  a dopravné 
informácie RDS - TMC   
SSC vykonáva koordináciu a kontrolu pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutia a stavebné povolenia cestných stavieb, zaraďovaní cestných stavieb do 
plánu prípravy a výstavby ciest, dodržiavaní technologických predpisov a noriem v procese 
vypracovania stupňov projektovej dokumentácie, navrhovaní technických riešení križovatiek, 
mostných objektov, objektov vyvolaných investícií a súvisiace činnosti.  
Orgánmi špecializovanej štátnej správy vo veciach na úseku pozemných komunikácií sú 
príslušné cestné správne orgány tak, ako je vyššie  uvedené. Námietke sa nevyhovelo. 
 
K námietke uvedenej v bode F.4 : 
 
Celkové technické riešenie navrhovanej stavby a projektované parametre technickej 
infraštruktúry sú navrhnuté  v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného 
prostredia a zdravia ľudí. Problematika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy je premietnutá 
do navrhovaného stavebnotechnického riešenia v projektovej dokumentácii stavby . 
Súčasťou objektovej skladby navrhovanej stavby je aj  SO 29 Sadové úpravy, drobná  
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architektúra (detské ihriská a pod.), pešie chodníky. 
 
Požiadavku, aby súčasťou stavebných objektov boli aj dažďové záhrady , stavebný úrad 
považuje za neopodstatnenú. Navrhovaná požiadavka predstavuje zmenu stavby , ktorá by 
vyžadovala zmenu projektovej dokumentácie  a nové posúdenie stavby podľa zákona 
o vplyvoch. Námietke v časti dažďové záhrady sa nevyhovelo, v ostatných častiach sa 
vyhovelo. 
 
K námietke uvedenej v bode F.5, F.6, F.8 : 
 
Ochrana podzemných a povrchových vôd je legislatívne zakotvená v zákone č. 364/2004 Z.z. 
o vodách ( vodný zákon). Dodržiavanie platnej legislatívy je povinnosťou všetkých 
právnických aj fyzických osôb. Požiadavky uvedené v bodoch F.5, F.6 sú hodnotené 
i v správe o hodnotení.  
V „ návrhu opatrení“ Záverečného stanoviska sú prijaté opatrenia a podmienky aj pre ďalšiu 
etapu projektovej prípravy. Navrhovateľ je povinný uložené opatrenia zohľadniť v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie  o.i. aj na úseku ochrany vôd.  
K projektovej dokumentácii  pre územné rozhodnutie  navrhovanej stavby vydal záväzné  
stanovisko podľa zákona o vodách príslušný vodohospodársky orgán ako aj správca 
dotknutého povodia. Podmienky uvedené v stanoviskách sú pre navrhovateľa záväzné, je 
povinný ich zapracovať do projektu pre stavebné povolenie. Ich splnenie bude preverené 
príslušným povoľujúcim orgánom. Námietkam sa vyhovelo. 
 
K námietke uvedenej v bode F.7 : 
 
Územie dotknuté navrhovanou činnosťou sa nachádza vo voľnej krajine, nie je v kontakte so 
žiadnym chráneným územím ani s ich ochranným pásmom, s chráneným vtáčím územím, 
s územím európskeho významu ani so sieťou biotopov Natura 2000. V zmysle zákona č. 
534/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v záujmovom území platí 1.stupeň ochrany.  
V zmysle Záverečného stanoviska je navrhovateľ povinný dodržať všetky opatrenia 
navrhnuté v správe o hodnotení – opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, 
minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.   
K projektovej dokumentácii  pre územné rozhodnutie  navrhovanej stavby vydal záväzné 
stanovisko podľa zákona o ochrane prírody  príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny 
bez pripomienok. Námietke sa vyhovelo. 
 
K námietke uvedenej v bode  F.9 :   
 
Podrobné stavebnotechnické riešenie stavby bude predmetom projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie. S poukazom na ust. § 45  stavebného zákona projektová činnosť je 
vybraná činnosť vo výstavbe ktorú môžu vykonávať len fyzické osoby , ktoré získali 
oprávnenie na výkon  týchto činností oprávnenie podľa osobitných predpisov.  
Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie a za jej 
realizovateľnosť. Je povinný dodržať  Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie 
stavieb tak ako sú stanovené v § 47 stavebného zákona,  platné STN, platnú legislatívu ako aj  
podmienky vydaného územného rozhodnutia.   
Ich splnenie bude preverené príslušným povoľujúcim orgánom v stavebnom konaní.  
Námietke sa vyhovelo. 
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K námietke uvedenej v bode F.10 : 
Navrhované technické riešenie je vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi 
ochrany životného prostredia  a zdravia ľudí včítane zákona č. 79/2015 Z.uz.  o odpadoch 
s návrhom triedeného zberu odpadov vo vhodných nádobách, ktoré zabezpečujú splnenie 
požiadaviek podľa platných právnych predpisov a technických noriem na úseku odpadového 
hospodárstva.  Námietke sa vyhovelo. 
 
K námietke uvedenej v bode F.11 : 
 
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie je vypracovaná v súlade s príslušnými 
platnými predpismi a technickými normami  oprávnenou osobou  a je súčasťou rozhodnutia  
o umiestnení  stavby.    
Ministerstvo životného prostredia , Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového  
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo Záverečné 
stanovisko pod č. 490/2018-1.7/pl z 11.04.2018, právoplatné dňa 17.05.2018 na základe  
výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa jednotlivých ustanovení zákona  č. 
24/2006 Z.z.   o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov    znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov ).                                                         
Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie, stanovísk a pripomienok k zámeru navrhovanej činnosti, rozsahu 
hodnotenia a správe o hodnotení činnosti, uskutočneného verejného prerokovania, 
odborného posudku, rokovania o určení  rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu, 
konzultácii, ako aj na základe samotného zámeru , navrhovanej činnosti, správy 
o hodnotení navrhovanej činnosti a ostatných, doplňujúcich  informácií, boli stanovené   
opatrenia a podmienky, ktoré stavebný úrad zapracoval do podmienok územného 
rozhodnutia.  
Ministerstvo životného prostredia , Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového  
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  dňa 23.7.2018 pod č.  č. 
1184/2018- 1.7.40440/2018 z 23.7.2018 vydal záväzné stanovisko podľa § 38 ods.4 zákona 
o posudzovaní vplyvov,  podľa ktorého návrh na začatie   konania o umiestnení stavby „ 
BYTOVÉ DOMY BYTČA „  v rozsahu uvedenom podľa   predložených dokladov je 
z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom  o posudzovaní   vplyvov, s vydaným 
záverečným stanoviskom MŽP SR č. 490/2018-1.7/pl zo dňa 11.04.2018  a s jeho 
podmienkami.  
Zapracovaním stanovených opatrení ktoré vyplynuli zo záverečného stanoviska do 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie bola zabezpečená jednak ochrana 
verejných záujmov ako aj právom chránené záujmy účastníkov konania tak ako to ukladá § 
39a ods.2 stavebného zákona. Námietke sa vyhovelo. 
 
K námietke uvedenej v bode F.12 : 
 
Stavebný úrad dňa 5.6.2018 listom č. VaŽP/ 360/ 2018 Há v zmysle § 36 ods.1 stavebného 
zákona oznámil začatie územného konania  všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom a zároveň nariadil ústne pojednávanie na deň 27.6.2018 
s upozornením, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr 
pri ústnom  
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Cit. ustanovenie stavebného zákona neukladá 
povinnosť správnemu orgánu prikladať k oznámeniu akékoľvek prílohy. 
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Oznámenie o začatí konania bolo namietateľovi preukázaeľne doručené dňa  08.06.2018. čím 
bola lehota podľa § 61 ods. 3 prvá veta stavebného zákona  dodržaná.   
V oznámení o začatí stavebného  konania boli účastníci konania, ako aj dotknuté orgány   
upovedomení o možnosti nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. 
Stavebný úrad týmto postupom neuprel procesné práva účastníkom konania, ktoré im 
vyplývajú z 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). V súlade 
so zásadou súčinnosti im bola zabezpečená možnosť kedykoľvek v priebehu konania 
oboznámiť sa s obsahom podania, ktoré je podkladom na vydanie rozhodnutia. 
Stavebný úrad má za to, že účastníci konania mali dostatok času  aby sa mohli oboznámiť 
s obsahom návrhu a doloženými  podkladmi.   
Námietke sa nevyhovelo. 
 
V územnom konaní sa stavebný úrad zameral na posúdenie návrhu najmä z hľadísk 
uvedených v ust. § 37 ods.2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu 
preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia dotknuté orgány podľa osobitných predpisov. 
Na podklade predložených stanovísk stavebný úrad zistil, že predmetná stavba spĺňa kritéria 
všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, bezpečnostného, 
dopravného, ochrany prírody, o čom svedčia kladné vyjadrenia, záväzné stanoviská a súhlasy 
dotknutých orgánov. Ich podmienky a pripomienky určil stavebný úrad ako podmienky 
umiestnenia stavby. 
 
Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území a s 
prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného 
prostredia‚ súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy 
stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám a pozemkom. 
 
Pre mesto Bytča platí Územný plán sídelného útvaru Bytča – aktualizácia časti ÚPN SÚ, 
schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Bytči č.175/1998 zo dňa 11.9.1998. Riešené 
územie je súčasťou „ Zmeny a doplnku č. 3“ Územného plánu sídelného útvaru Bytča, august 
2013.Dané územie je vymedzené na nové plochy pre rozvoj výroby, občianskej vybavenosti  
a hromadného a individuálneho  bývania v nadväznosti na súčasné zastavané územie  
v lokalite Dolné pole na lúkach. Lokalita, kde sú umiestňované Bytové domy je v ploche  PO 
1 – polyfunkčné územie s možnosťou zastúpenia občianskej vybavenosti a bývania.  
 
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli doložené stanoviská dotknutých orgánov, 
podľa § 126 stavebného zákona. Tieto vyjadrenia sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Všetky 
pripomienky obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov stavebný úrad zohľadnil a 
zapracoval do podmienok územného rozhodnutia. 
 
Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby stavebný úrad 
dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, 
návrh posúdil z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a jeho dôsledkov, preskúmal jeho súlad s príslušným územnoplánovacím 
podkladom, zabezpečil procesné práva účastníkov konania a dostatočne zistil skutkový stav 
veci. 
 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného 
rozhodnutia podľa predloženého návrhu, rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia 
a vydal rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a ods.1 stavebného zákona. 
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P o u č e n i e  
 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu 
účastníci konania podať  odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Mesto 
Bytča (Mestský úrad v Bytči) , Námestie SR č.l/1,014 01 Bytča. Rozhodnutie, ktoré po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možno preskúmať 
súdom podľa príslušných ustanovení Správneho  súdneho poriadku. 

 
 
 

                                                                                        Ing. Miroslav Minárčik  
                                                                                             primátor mesta  
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12. Anna Fundárková, Nezábudková 812/44, 821 01 Bratislava   
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                                                                   30 
 
 
 
 
 

7. RÚVZ Žilina, V.Spanyola č. 27, 011 71 Žilina 
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18. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19,010 01 Žilina   
19. Hydromeliorácie , š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211  
20. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a ÚP, Komenského 48,011 09 Žilina  
21. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava   
22. SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  
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Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods.8 stavebného zákona má právo podať odvolanie 
aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia 
s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu s obsahom rozhodnutia podľa osobitného 
predpisu / §29 ods.12, §37 ods.1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov) a to na tunajší stavebný úrad. 
Podaním odvolania podľa § 140c ods. 8 sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania    
 
Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods.8 stavebného zákona  je 15 pracovných dní  
a začína plynúť odo dňa  zverejnenia  tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej  
stránke mesta www.bytca.sk. 
Rozhodnutie bude zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti . 
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