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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo:VaŽP/552 /2018 Há                                                                          Bytča : 15.3.2019 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E  
 

 

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 len „stavebný zákon“) a zákona č.608/2003 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 
prerokoval podľa  § 90 stavebného zákona  žiadosť o povolenie na odstránenie stavby: 

 
stavba : Várňa, kotolňa  
súp.č.:  1240 
parc.č.: 1104/5 KN  k.ú. Veľká Bytča a , okres Bytča  
vlastník : OC Popper s.r.o., IČO: 36717479  
                        Vysoká nad Kysucou 524,023 55 Vysoká nad Kysucou   
                        vlastníctvo zapísané na LV č. 2407     
    
z dôvodu zlého stavebnotechnického stavu stavieb a prípravy územia na novú výstavbu. 
 
Na základe výsledkov tohto konania podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona 

 
p o v o ľ u j e   o d s t r á n e n i e  
 

vyššie uvedenej stavby za týchto podmienok: 
1. Stavba bude odstránená do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 
2. Odstránenie stavby vykoná vlastník stavby – žiadateľ na vlastné náklady. 
3. Stavba bude odstraňovaná dodávateľsky firmou Estor Building, s.r.o. vysoká nad 

Kysucou 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  
4. Splniť podmienky stavebného zákona v znení vyhlášky č.532/2002 Z.z. o všeobecných 

technických požiadavkách pre výstavbu. 
5. Stavebný odpad bude zneškodnený nasledovne:  

odpady kat.č. 170102, 170904 budú odovzdané na povolenú skládku odpadov  
odpady kat.č. 170201 budú odovzdané na energetické využitie 
odpady kat.č. 170202, 170405 budú recyklované, rozdrvené, dočasne uložené na 
depónii staveniska pre ďalšie použitie  
  

  5a. Pri odstraňovaní stavby  dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti  
práce  
     a technických zariadení, najmä vyhlášky  č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce  
a technických  
     zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku, a platnú  
     legislatívu na úseku ochrany životného prostredia. 
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6. Dodržať bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a života pracovníkov 

zúčastnených pri odstraňovaní. 
7. Splniť podmienky, ktorými sa zabezpečuje ochrana práv a právom chránených 

záujmov účastníkov konania. 
8. Pred búracími prácami bude objekt odpojený od inžinierskych sietí. 
9. Všetky náklady zabezpečovacích prác, ktoré vzniknú v súvislosti s odstránením 

stavby na susednej stavbe znáša vlastník odstraňovanej  stavby. 
10. Nepoužívať trhaviny. 
11. K asanačným prácam použiť výhradne pozemok vo vlastníctve navrhovateľa. 
12. Neobťažovať okolie hlukom a prachom nad prípustnú mieru. 
13. Neprekročiť prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií, stanovené Vyhláškou 

Ministerstva zdravotníctva SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí. 

14. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov z búracích prác na 
životné prostredie v súlade so zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia (eliminácia hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu ).  

15. Termín začatia prác na odstránení stavby oznámi stavebník stavebnému úradu 
písomne do 5 dní. 

16. Priebeh búracích prác evidovať v stavebnom denníku, tento viesť od prvého dňa 
prípravných prác až do  ukončenia búracích  prác.  

17. Búracie práce budú realizované postupným manuálnym rozoberaním jednotlivých 
konštrukčných prvkov  bez použitia trhavín, postupné roztriedenie odpadov: dreva, 
plechovej krytiny, železa, skla, zmiešaných odpadov a ich presun. Demolácia bude 
vykonaná demolačným bagrom do úrovne terénu. 

                 Recyklácia stavebného odpadu bude vykoná pomocou drviča a odvezená na                    
                 depóniu.   
                 Zabezpečiť opatrenia proti prašnosti: 
               - vlhčenie materiálu pred začatím búrania  
               - odstránenie zdrojov prachu a usadeného prachu pred začatím búrania  
               - kropenie, striekanie vodou alebo vodnou hmlou 
               - zriadenie uzavretých zhodov na zvislú dopravu vybúraného materiálu 
 
                Zabezpečiť opatrenia proti hluku: 
                - dodržať príslušné ustanovenia   Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.  
                  549/2007 Z.z.  
                - dodržať maximálne dovolené hodnoty hluku  v  zmysle  prílohy   k cit. vyhláške   
    
             

18. Za prípadné škody spôsobené búracou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je   
zodpovedný vlastník odstraňovanej stavby, pokiaľ túto škodu nevyvolal závadný 
stav susedných stavieb. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

19. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
odvážaním sutín neznečisťovať komunikácie ktoré budú využívané na odvoz sutín 
a zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť premávky na    komunikáciách využívaných 
na odvoz sutín. 
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      20. Stavenisko ( podľa § 43i stavebného zákona ):  
- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

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

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

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

- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebného odpadu, stavebných 
mechanizmov a  umiestnenie zariadenia staveniska,  

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

vykonávajúcich stavebné práce, 
- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia 
ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa 
osobitných predpisov,  

   
21. K odstráneniu stavby  stavby vydali  záväzné stanovisko dotknuté orgány:  
- Mesto Bytča, cestný správny orgán č. VaŽP/18393/2018/2019 – Sk zo 14.1.2019 : 
  Súhlasí s návrhom investora  „OC Popper s.r.o., vysoká nad Kysucou 524 o záväzné  
  stanovisko k asanácii – odstránenie stavby Varňa  č.a.1240 na pozemku parc.č.KN   
  1104/5 v k.ú. Veľká Bytča a použitím miestnych komunikácií  na odvoz sute zo  
  staveniska po uliciach Sládkovičova, Dukelská, a Štefánikova v Bytči. Pred začatím  
  prác  na odstránení stavby je potrebné požiadať Mesto Bytča  ako cestný správny 
orgán  
  o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, v ktorých Mesto Bytča určí  
  podmienky k použitiu miestnych komunikácií.  
- Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového 
hospodárstva    
  č. OU-BY-OSZP-2018/000611-2/Cur    z 18.10.2018 súhlasí s navrhovaným 
spôsobom nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby za splnenia 
nasledovných   podmienok:    
 - investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie  
   prác zaradených podľa platného Katalógu odpadov ( vyhl.č. 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   
 - podrvený stavebný odpad z mobilnej recyklačnej jednotky alebo drviča bude využitý  
   na terénne úpravy len v rámci predmetnej stavby   
 - v prípade využívania podrvených stavebných odpadov na povrchovú úpravu terénu 
na  pozemkoch nesúvisiacich  s predmetnou stavbou, je potrebné požiadať okresný 
úrad   v sídle kraja o súhlas na túto činnosť v zmysle § 97 ods.1 písm. s) zákona 
o odpadoch 
 - v prípade vzniku nebezpečných odpadov, nakladať s nimi v súlade s platnými  
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   predpismi v odpadovom hospodárstve, v prípade vzniku nebezpečného odpadu   
   obsahujúceho azbest, nakladať s ním je možné len špecializovanými spoločnosťami  
   oprávnenými nakladať s týmto druhom odpadu, ktoré majú príslušné povolenie,  
   disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú 
odborne  
   vyškolení  
- do 30 dní od skončenia asanačných prác žiadame predložiť doklady o druhoch,  
   množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov  
   odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených  
   odberateľov   
-  Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina č. 4600047598-510 zo 17.10.2018 –  
    v predmetnej lokalite k.ú. Veľká Bytča sa v blízkosti územia plánovaných búracích  
    prác podľa predloženej situácie nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD,  
    a.s. – káblové VN aj NN vedenia podzemné a transformačná stanica. Od uvedených  
    zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zák.č. 251/2012 Z.z. a bezpečné  
    vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.  Pri manipulácii mechanizmami  
    v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach  v ochrannom  
    pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné   dodržať všetky legislatívne   
    opatrenia  (vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa  
    bezpečnosti  osôb, ochrany energetických zariadení a technického  zhotovenia  
    súbehov a križovaní.   V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame  
    dodržať manipulačný priestor min 1 meter na každú stranu. Dodržať všetky ďalšie  
    podmienky ochrany energetické zariadenia v majetku SSD uvedené v stanovisku. 
 - SEVAK, a.s. Žilina č. O 18023769/2018/DJu z 24.10.2018 : s asanáciu objektu na  
    parc.č. 1104/5 súhlasíme. Cez uvedené parcely inž.siete v správe SEVAK-u    
    neprechádzajú.   Do areálu bývalého pivovaru  sú dovedené prípojky  vody  
    a kanalizácie ktoré sú v majetku pripájaných nehnuteľností. Dimenzie, materiál  
    prípojok ako aj trasu areálových rozvodov pre plánovanú výstavu je potrebné 
preveriť  na tvare miesta. Ďalší investičný zámer je potrebné odsúhlasiť na SEVAK a.s.  
  - SPP-D a.s. Bratislava č. TD/NS/0798/2018/Šo z 11.10.2018 – súhlasí s vydaním  
    rozhodnutia o odstránení vyššie uvedenej stavby za dodržania stanovených  
    podmienok,vyššie uvedená stavba nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými  
    zariadeniami v správe SPP-D 
 

Stavebník je zodpovedný za splnenie podmienok uvedených v stanoviskách dotknutých 
orgánov.  
Ukončenie búracích prác písomne oznámiť na stavebný úrad. 

 
Námietky účastníkov konania: v konaní  neboli vznesené.  
 
 

O d ô v o d n e n i e  
 
 
Podľa § 88 ods.3 stavebného zákona na  odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, 

je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby.  
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V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, 

dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu 
odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s 
uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a 
stavieb. 
 

Navrhovateľ podal dňa  5.11.2018 žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 
uvedenej vo výroku rozhodnutia. Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie.   
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
návrhu, stavebný úrad listom č. VaŽP/ 552/2018 Há zo dňa 23.11.2018 vyzval navrhovateľa 
návrh doplniť a konanie  o odstránení stavby prerušil. Návrh bol doplnený dňa 23.1.2019. 

 
Podľa § 97 stavebného zákona účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické 

osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a 
ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo 
dotknuté. 

 
Stavebný úrad stanovil okruh účastníkov konania podľa § 97 stavebného zákona 

a oznámil začatie konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom 
č. VaŽP/ 552/2018 Há zo dňa 7.2.2019 a nariadil ústne pojednávanie na deň 11.3.2019.  

V oznámení  upozornil účastníkov  konania  na to, že svoje námietky a pripomienky  
je možné uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na námietky vznesené po ústnom 
pojednávaní sa  neprihliada.  

Stavebný úrad využil ustanovenie §  61 ods. 4 stavebného zákona podľa ktorého  pri 
líniových stavbách a stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad 
upovedomí účastníkov konania verejnou vyhláškou  najmenej 15 dní pred konaním miestneho 
zisťovania,  prípadne ústneho pojednávania spôsobom podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní ( správny poriadok).     
Na ústnom pojednávaní dňa 11.3.2019 námietky neboli vznesené.  
Stavebný úrad v konaní o odstránení stavby v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozhodnutia 
zistil, že odstránením stavby z dôvodu ich zlého stavebnotechnického stavu a prípravy územia 
na novú výstavbu nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené práva  
a oprávnené záujmy účastníkov konania podľa § 97 stavebného zákona. Vo výroku 
rozhodnutia stanovil podmienky a opatrenia pre uvedenú činnosť. 
S ohľadom na uvedené skutočnosti stavebný úrad žiadosti vyhovel a rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku rozhodnutia. 
 

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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V zmysle zák.č. 145/1995 Zz. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  
položky 62 písm.a) bod 2. Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia 
vyrubený správny poplatok vo výške 50 €, ktorý je príjmom Mesta Bytča.    
 
 
 
 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a 
vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené od:                               Vyvesené do:                                        Dátum zvesenia :  
25.03.2019                                   09.04.2019                                                   10.04.2019 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
 

1. OC Popper s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
2. Účastníkom konania ( § 97 ods. 1 stavebného zákona) sa rozhodnutie doručuje  

verejnou vyhláškou   
3. Spis  

 
 
  Na vedomie:  

 
1. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/b,825 19 Bratislava 26 
2. Stredoslovenská distribučná, a.s , Ul. Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina  
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP ,Zámok 104,014 01 Bytča  
5. Mesto Bytča, cestný správny orgán 


