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

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1,014 01 Bytča 
Číslo: VaŽP/201/2019 Sk                                            Bytča: 18.6.2019                             
 

ROZHODNUTIE 
 
ENERGY STUDIO, s.r.o., M.Šinského 671/3, 010 07 Žilina IČO 45231 842 v zastúpení:      
STAVMOX, s.r.o., Baničova 3390/19, 010 15 Žilina  
 
(ďalej len ” stavebník ”) dňa 5.11.2018 podal  žiadosť o stavebné povolenie a postupne 
doplnil  na základe výzvy o doplnenie podkladov k vydaniu povolenia  na stavbu 

 
,, Bytové domy Bytča – Thurzove sady ” 

 
Objektovú skladbu: SO 19 B Komunikácie - Areálové komunikácie, parkovacie plochy 
a chodníky  na pozemku parc.  KN C. č. 3155/116, 3155/115, 3155/112, 3155/50, 
3155/51,3155/65,3155/66,3155/67,3155/68,3155/69,3155/70,3155/71,3155/72,3155/73,3155/
74,3155/75,3155/76,3155/77,3155/78,3155/79,3155/80,3155/81,3155/82,3155/83,3155/84,31
55/85,3155/86,3155/87,3155/88,3155/89,3155/90,3155/91,3155/92,3155/93,3155/102,3155/1
03,3155/104,3155/105,3155/106,3155/107,3155/108,3155/109,3155/110,časť 3155/47                          
v katastrálnom území Veľká  Bytča,  na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie  
č.VaŽP/360/2018 Há zo dňa 31.7.2018.Tak ako je uvedené v žiadosti o stavebné povolenie.  
 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 

 
Mesto Bytča, ako vecne a miestne  príslušný špeciálny stavebný  úrad  pre miestne 

a účelové komunikácie podľa  § 3a odst.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov („ďalej len cestný zákon“) a podľa § 120 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a   v nadväznosti na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„správny poriadok“).  posúdil, že predložená žiadosť spolu s prílohami poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie návrhu, a preto podľa § 66 stavebného zákona 
 

r o z h o d l o 

 
o povolení stavby :,, Bytové domy Bytča – Thurzove sady ” 
 
 

Objektovú skladbu: SO 19 B Komunikácie - Areálové komunikácie, parkovacie plochy 
a chodníky I a II etapa.  

Pre uskutočnenie  stavby určuje tieto podmienky:  
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1.Stavba bude trvalá, pozemná, inžinierska,  uskutočnená na pozemkoch   parc.č.KN  
3155/116, 3155/115, 3155/112, 3155/50, 
3155/51,3155/65,3155/66,3155/67,3155/68,3155/69,3155/70,3155/71,3155/72,3155/73,3155/
74,3155/75,3155/76,3155/77,3155/78,3155/79,3155/80,3155/81,3155/82,3155/83,3155/84,31
55/85,3155/86,3155/87,3155/88,3155/89,3155/90,3155/91,3155/92,3155/93,3155/102,3155/1
03,3155/104,3155/105,3155/106,3155/107,3155/108,3155/109,3155/110,časť 3155/47  
v k.ú.Veľká Bytča ku ktorým má navrhovateľ vlastnícke právo zapísané na LV  a iné právo 
podľa § 139 ods.1 stavebného zákona.  

2. Stavba bude realizovaná podľa stavebnom konaní odsúhlasenej a overenej projektovej  
dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing.arch. Martin Bizoň, Horné záhrady 11, 
Banská Bystrica, Ing.Anna Brašeňová,  autorizovaný stavebný inžinier 
 
3. Overená projektová dokumentácia musí byť po celý čas výstavby na stavenisku. Prípadné    
zmeny nesmú byť urobené bez  predchádzajúceho súhlasu   stavebného úradu. 
 
4.Zhotoviteľ  stavby objektu S0 19B Komunikácie   bude vybratý na základe výberového konania. 
  
5. Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
 
Projekt stavby rieši výstavbu bytových domov v lokalite „Thurzove sady“ (pôvodne „ Dolné 
pole na lúkach“),  nachádzajúcej sa na v Bytči, V projekte stavby sú navrhnuté novostavby 17 
bytových domov, ako aj napojenie lokality na technickú  dopravnú infraštruktúru, a tiež 
novostavby ďalších prislúchajúcich menších objektov – radových garáži. drobnej architektúry 
a pod. 
Riešenie územia sa nachádza medzi cestou II/507, vodnými tokmi Petrovička a Pšurnovický 
potok. 
Riešené bytové domy sú navrhnuté ako samostatné stojace v rámci dvoch celkov, a to v južnej 
časti riešeného územia  a v severnej časti riešeného územia v k.ú Veľká Bytča. 
Po obvode riešeného územia je navrhnutá okružná obslužná komunikácia, popri ktorej sú 
navrhnuté parkovacie státia. 
Z obslužnej komunikácie sú riešené aj vjazdy do garáží na prízemí bytových domov.  
Plochy medzi bytovými domami sú vyhradené pre parkovú zeleň, pešie chodníky a ihriská. 
V západnej časti pozemku  sú navrhnuté objekty radových garáží. 
Dopravné napojenie lokality je riešené z cesty II. triedy č. 507 prostredníctvom križovatky, 
ktorá je navrhnutá v mieste existujúceho napojenia areálu fy. SUZANNE SK, s.r.o, ktorý sa 
nachádza pri tejto komunikácii vľavo od existujúceho vjazdu . 
Z tejto križovatky je kolmo vedená navrhovaná obslužná komunikácia, ktorá výhľadovo 
pokračuje smerom na sever mimo riešeného územia, a odbočením z nej je prístupná celá 
navrhovaná lokalita. 
Priamo v riešenom území zabezpečujú dopravnú obsluhu navrhované obslužné komunikácie, 
ktoré sú vzájomne prepojené a umožňujú zokruhovanie dopravy v lokalite. 
Riešené územie je sprístupnené z cesty II. triedy č. 507 prostredníctvom križovatky, ktorá je 
navrhnutá v mieste existujúceho napojenia areálu, ktorý sa nachádza pri tejto komunikácii. 
S pripojením areálu súvisia aj nevyhnutné  organizačné zmeny na ceste II. triedy, na ktorú 
bude obslužná komunikácia bezprostredne napojená. Cesta II. triedy je v zmysle platnej 
územnoplánovacej komunikácie navrhnutá dotyku s riešeným územím vo funkcii zbernej  
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komunikácie B2, kategórie MZ 8,5/40, mimo zastavaného územia v kategórii C 9,5/70 
Dopravnú obsluhu v riešenom území zabezpečujú obslužné komunikácie nasledovne: 

• vetva A vo funkcii obslužnej komunikácie C2.kategórie MO 8,5/40 

• vetva B,C, D vo funkcii obslužnej komunikácie C3, kategórie MO 7,5/30 

Kategórie a funkcie komunikácií sú navrhnuté v súlade s STN 736110/O1, Z1, Z2 
Projektovanie miestnych komunikácií. 
Komunikačný systém je navrhnutý zokruhovaný, ktorý zabezpečuje najpriaznivejšiu 
dopravnú obsluhu celej lokality. 
Napojenie na cestu II/507 je riešené prostredníctvom vetvy A vo funkcii obslužnej 
komunikácie C, kategórie MO 8,5/30. Vpravo v smere staničenia je navrhnutý jednostranný 
chodník šírky 2,0 m. 
Priamo v riešenom území zabezpečujú dopravnú obsluhu vetvy B, C, D. Vetva B,C a D sú 
vzájomne prepojené a umožňujú zokruhovanie dopravy riešenej lokalite . Komunikácie sú 
navrhnuté vo funkcii obslužných komunikácií C3. 
Šírkové parametre komunikácií pre kategóriu MO 7,5/30 sú navrhnuté nasledovne: 

• jazdné pruhy šírky  2 x 2,75 m 

• odvodňovací pruh  2 x 0,5 m 

Z obslužných komunikácií vetva B-D sú riešené aj vjazdy do hromadných garáží na 
prízemných bytových domov. Šírka vjazdu je navrhnutá 6,0 m s polomermi 3,0. Z vetvy D je 
riešený prístup k radovým garážam šírky 6,0 m, ktorý sa medzi garážami rozširuje na 10,0 m. 
Polomery napojenia sú navrhnuté 7,0 m. 
Návrh rieši aj chodníky pozdĺž obslužných komunikácií šírky 2,0 m, pešie prístupy k vstupom 
do objektov šírky 2,0 m s rozšírenými plochami pri vstupoch a chodníky medzi objektmi šírky 
1,5 m. 
Súčasťou návrhu je aj riešenie plôch statickej dopravy pre navrhovanú lokalitu v zmysle STN 
736110//O1, Z1, Z2 Projektovanie miestnych komunikácií. Parkovacie miesta sú riešené  
rozmeru 2,5x5,25 m v plochách priľahlých ku chodníkom a 2,5x4,70 na plochách, ktoré sú 
riešené pri priľahlej zeleni. 
Časť plôch pri parkovacích miestach je vyhradená pre stanoviská pre kontajnery a odpady. 
Šírka stojísk je navrhnutá 5,0 m. 
Vzhľadom na etapizáciu celého projektu je prepočítaná potreba parkovacích  miest na I.etapu 
a II.etapu celého projektu. V I. a II etape výstavby budú zrealizované stavebné objekty 
ôsmych  bytových domov ako aj príslušná časť navrhovaných obslužných komunikácií Vetva 
A úsek 1,Vetva B,Vetva C úsek 1,úsek 3. Popri týchto komunikácií sú radené kolmé 
parkovacie stojiská,  Potreba parkovísk  I.,II  Etapy bude  316  parkovacích miest na teréne 
270 a na prízemí 44 pre bytové domy. Dopravné značenie bude inštalované podľa 
samostatného určenia DZ vydaného Mestom Bytča, cestným správnym orgánom. 
 
6.   Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať platné predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce, najmä  na ochranu života a zdravia zamestnancov na stavenisku, protipožiarne 
predpisy. 

7.  Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa 
zákona 43e a je potrebné dodržať ustanovenia § 48 - 53 stavebného zákona, v súlade 
s príslušnými STN a EN  upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavieb a príslušné  predpisy a normy zvlášť normami protipožiarne, bezpečnostné   
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a hygienické. vzťahujúce sa na predmet stavby. Po ukončení stavby je potrebné požiadať 
o kolaudáciu stavby. 

8.   V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona, predmetné stavebné povolenie stráca platnosť, ak 
sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti.                                                        
Podľa predpokladu stavebníka  stavba bude  začatá nadobudnutím právoplatnosti tohto 
stavebného  povolenia a ukončená  3/2022  po jej ukončení stavebník podá návrh  v zmysle § 
79 stavebného zákona vydanie  kolaudačného rozhodnutia. 

9.Stavbu bude uskutočňovať investor dodávateľsky. Investor je povinný v termíne do 15 dní 
od výberového konania oznámiť stavebnému úradu názov a adresu dodávateľa stavby. 

Odborný dozor na stavbe stavebník zabezpečí prostredníctvom osoby, ktorá bude plniť 
povinnosti podľa § 46b stavebného zákona, doklad doplní do spisu na stavebný úrad v Bytči. 

10   V zmysle § 75 ods.1 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť 
vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické 
a kartografické práce.  

11.   Pred zahájením výkopových prác je stavebník povinný vytýčiť na tvare miesta všetky 
podzemné   inžinierske siete ( vedenia),  ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich 
vlastníkmi alebo správcami. Vytýčené vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole. V prípade 
poškodenia vedenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť jeho správcovi alebo vlastníkovi. 

12.Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie 
v stavbe na zamýšľaný účel (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkov) 

13.Plniť požiadavky v záväzných stanoviskách  podľa §140b stavebného zákona uplatnené  
dotknutými orgánmi ak nie sú určené správnymi rozhodnutiam, prípadne požiadavky 
vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie  na 
tieto siete. 

14.Podmienky určené v zmysle §66 ods.3 stavebného zákona. 

Zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV. Pred začatím zemných 
prác je investor povinný odsúhlasiť všetky nadzemné a podzemné vedenia existujúcich 
inžinierskych  sieti u príslušných správcov a vytýčiť ich v teréne. Dodržať ochranné pásmo, 
STN pri križovaní , zemné práce prevádzať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavenisko 
zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môžu dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, označiť ako stavenisko s uvedením potrebných 
údajov o stavbe a účastníkov výstavby, musí byť zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na 
prísun stavebných výrobkov na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel 
zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť, musí umožňovať bezpečné 
uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia 
staveniska, musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich  stavebné práce, musí mať 
zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie 
stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce, musí  byť zriadené 
a prevádzkované tak aby bola zabezpečená  ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, 
ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov. Na stavenisku musí byť po  
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celý čas výstavby overená projektová dokumentácia stavby potrebná na uskutočnenie stavby 
a na výkon štátneho stavebného dohľadu.  

Stavebný a výkopový materiál na pozemku ukladať na pozemku k tomu určenom 
a nespôsobiť z titulu stavby škody na susedných pozemkoch a stavbách, dbať na verejný 
poriadok. Pri realizácií stavby nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a stavbách, dbať na 
verejný poriadok.  Stavebný materiál ukladať na mieste k tomu určenom  (v rámci svojej 
nehnuteľnosti), nespôsobiť z titulu stavby škody na  susedných  pozemkoch a stavbách. 

Neprekročiť prípustné hodnoty určené vyhláškou určené vyhláškou č.549/2007 Z.z. z MZ SR, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,prachu,infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infarazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Pri 
realizácií prác investor a dodávateľ stavby zabezpečí aby sa nevstupovalo na cudzie 
nehnuteľnosti, tieto neboli využívané na skládku stavebného materiálu ani na prejazd alebo 
odstavenie mechanizmov. Počas stavebných prác neznečisťovať verejné priestranstvá, 
pozemné komunikácie aby nedochádzalo k znečisteniu pozemnej komunikácie z titulu 
stavebnej činnosti. Vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať 
oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolenej skládke a so 
vzniknutými odpadmi nakladať v zmysle platnej legislatívy. 

15. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník 
a tento musí byť  súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.  

16.Stavenisko musí spĺňať požiadavky ustanovené v § 43i ods.3 stavebného zákona, musí byť 
označené, s uvedením potrebných údajov o stavbe. 

17.V súlade s § 66 ods.2 písm.h) stavebného zákona stavebník oznámi  stavebnému úradu 
začatie stavby do 5 dní. 

18.Na stavbe môžu byť použité len  vhodné stavebné materiály v súlade so zákonom  
č.133/2013  Z.z.  o stavebných výrobkoch. 

19. Prípadné škody spôsobené uskutočňovaním stavby je stavebník povinný odstrániť na 
vlastné náklady, prípadne nahradiť podľa všeobecných predpisov o náhrade škody, tomu 
komu ich spôsobil. 

20.Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

21.Stavebný náklad stavby je 1 153 250,- €.ž 

23. Za zrealizateľnosť projektu zodpovedá projektant v zmysle § 46 stavebného zákona. 

24. V zmysle § 100 písm.a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či 
právnická osoba uskutočňujúca stavbu ako vlastník stavby sú povinní umožniť vstup na 
stavenisko za účelom vykonania dohľadu – znalcom, ŠSD. 
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25.Podmienky, ktoré je povinný stavebník dodržať vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí 
dotknutých orgánov, ktoré boli zahrnuté do tohto rozhodnutia a taktiež podmienky uvedené 
v ostatných rozhodnutiach, vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií 
obsiahnutých v dokladovej časti PD: 

 ORHaZZ Žilina  č. ORHZ-ZAI-1336-001/2018 z 25.10.2018 s riešením protipožiarnej 
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok  pri kolaudačnom konaní predložiť  overenú 
projektovú dokumentáciu 

 
Okresné riaditeľstvo PZ – ODI  Žilina – súhlasí s PD stavby za dodržania podmienok 
v stanovisku č.OR PZ-ZA-ODII-9-317/2018 zo dňa 2.10.2018 
Trvalé a prenosné dopravné značenie  musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so 
zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 9/2009., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákon a v znení neskorších predpisov v súlade 
s STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
Žiadame vopred prizvať (t.č. 0961403511) dopravného inžiniera Okresné dopravného 
inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia trvalého 
a prenosného dopravného značenia 
Vyhradzujeme si právo na prípadné doplnenie alebo zmeny navrhované trvalého a prenosného 
dopravného značenia z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
Všetky stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ceste č.II/507  u ktorých 
je to technicky možné, žiadame obmedziť prípadne prerušiť v pracovných  dňoch počas 
dopravných špičiek a to v čase od 06.00 hod. do 8.00 hod., a v čase od 14.00 hod. do 16.00 
hod. 
V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu 
a znečisťovaniu pozemných komunikácií. 
Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácii alebo dopravného 
značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie. 
Pri realizácii projektu SO 19 – Komunikácie žiadame rozmiestniť na ceste č. II/507 z oboch 
smerov dopravnú značku č. IP 30 na žltozelenom flourescenčnom podklade s vloženými 
symbolmi dopravných značiek č. A34 a E12 s textom výjazd vozidiel stavby. 
Okresný dopravný inšpektorát riaditeľstva PZ v Žiline si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné 
podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si o to vyžiada bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky alebo verejný záujem. 

 
Ministerstvo ŽP SR Bratislava – záväzné stanovisko zo dňa 3.5.2019 – stavebné objekty S0 
19 B Komunikácie je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov 
s vydaním záverečného stanoviska MŽP SR č.490/2018-1.7pl zo dňa 11.4.2018 a s jeho 
podmienkami. 
TÜV SÜD Banská Bystrica, odborné stanovisko ev.číslo 7165011140/30/18/BT/OS/DOK  
 z 11.10.2018 – projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických  
 zariadení po odstránení nasledovného  nedostatku : v predloženej projektovej  
 dokumentácii nie je posúdenie spodnej stavby a strechy, čo nie je v súlade s § 9 ods.1  
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 písm.f) vyhl.MŽP SR č. 453/200 Z.z. Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného  
 povolenia.  
 Uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:  
 Nedostatky a upozornenia  budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané  
 všeobecné záväzné právne predpisy.  
 
Krajský pamiatkový úrad Žilina  č. KPUZA-2017/12437-2/37653/KOP z 19.5.2017 
uplatňuje nasledovné požiadavky: 
Termín  začatia výkopových prác písomne ohlásiť' najmenej 5 dní vopred Krajskému 
pamiatkovému úradu Žilina, ktorý' vykoná odborný dohľad stavby formou  obhliadky jej 
výkopov z hľadiska výskytu možných  archeologických nálezov. 
Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu  hmotnej 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
ŽSK Žilina odbor dopravy  – žiadame dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 16.4.2019 
č.02786/2019/OD-10  
 
SPP – distribúcia a.s. Bratislava  vyjadrenie zo dňa 29.10.2018 – kladné stanovisko so 
všeobecnými podmienkami. 

Orange Slovensko a.s. Banská Bystrica – číslo  BA  -0093/2018 zo dňa 18.8.2017. 

SITEL s.r.o.Bratislava –pri realizácií plánovanej stavebnej akcie nedôjde ku styku s PTZ  
vyjadrenie č.721/2018  zo dňa  12.6.2018. 

SLOVAK TELEKOM , a.s. Bratislava č. 6611811562 z 24.10.2018 v záujmovom území 
nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak telekom, a.s. 
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                                                  7 
 
SSE-D , a.s. Žilina  č. 4600050391/97 z 15.3.2019: 
SSE-D s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými podmienkami:    
V predmetnej lokalite katastra Bytča - Veľká Bytča KN.- 3155/41,42,43,45,47,50,51, sa 
nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSE-D-a.s. Zakreslenú orientačnú  trasu 
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distribučných vedení  Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. 
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.  
V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 
fyzických ju vytýčiť. 
 Bod pripojenia  bude upresnený v samostatnom vyjadrení, na základe stanoviska oddelenia 
SSE-D-a.s. – R.A. 
 Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 
č.251/2012 Z.z.  
 
SSE-D , a.s. Žilina  č. 4300101690 z 22.5.2019 – vybudovanie distribučnej sústavy 
s dostatočnou kapacitou pre pripojenie nových odberných miest v záujmovom území bude 
predmetom osobitného povoľovacieho procesu v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení   
 
 
SPP- D, a.s. Bratislava č. TD/810/ZA/Ki/2018 z 29.10.2018 stanovisko k dokumentácii pre 
stavebné povolenie – ochrana VTL plynovodu , súhlasí s vydaním stavebného povolenia  za 
predpokladu dodržania všeobecných a osobitných podmienok uvedených v stanovisku , 
osobitné podmienky: 
- ku kontrole izolácie potrubia – elektroiskrovej skúške prizvať zástupcu prevádzkovateľa 
- celý postup prác a systému kontrol je potrebné dohodnúť pred realizáciou s technikom  
  prevádzky  
-akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť   
 vykonávané len na základe  „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu“.  
  povolenie vystaví technik prevádzky  
 
SEVAK Žilina – s predloženou dokumentáciou  a stavbou súhlasíme za nasledujúcich  
podmienok  vyjadrenia č.019003301/2019/DJu  zo dňa 18.2.2019 

OÚ odbor krízového riadenia  Bytča -  OÚ- BY-OKR-2019/000106-002 súhlasí bez 
pripomienok zo dňa 1.2.2019 

OÚ odbor pozemkový a lesný Žilina – schvaľuje trvalé odňatie č.OU ZA-PLO-
2019/008847-02/Dod zo dňa 8.2.2019 

OÚ  odbor starostlivosti o životné prostredie  Bytča- ochrana ovzdušia:  vyjadrenie č.OU-
BY-OSZP-2018/000598-2/Koc zo dňa 10.10.2018  ( zdroj znečisťovania ovzdušia sa 
nenachádza). 

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 
správy záväzné stanovisko č. OÚ-BY-OSZP-2018/000582-2 Cur z 15.10.2018 realizácia 
stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia  podmienok. 

OÚ  odbor starostlivosti o životné prostredie  Bytča odpadové hospodárstvo :  

realizácia je možná za  splnenia podmienok  v zmysle vyjadrenia č.OU-BY-OSZP-
2018/000613-2/Cur zo dňa 15.10.2018. 
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OÚ  odbor starostlivosti o životné prostredie  Bytča- ochrana krajiny a prírody:  súhlasí 
podmienky vo vyjadrení č.OU-BY-OSZP-2018/000612-2/Cur zo dňa 15.10.2018. 
 
RÚVZ Žilina -  súhlasí s PD   za podmienky vyriešenia pripomienok v stanovisku 
č.A/2018/04076-HŽPZ zo dňa 6.12.2018        
 

SVP š.p., Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov súhlasí s realizáciou 

predmetnej stavby za dodržiavanie podmienok vo vyjadrení  č.CS SVP OZ PN 8093/2018/2 

zo  dňa 17.12.2018. 

V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad 
v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 
  
26. Námietky účastníkov konania : 
      Námietky uplatnil účastník stavebného konania  Združenie domových samospráv, 
Námestie  
      SNP 13, P.O.BOX, 850 00  Bratislava  listom so zaručeným elektronickým podpisom  
      s dátumom doručenia 13.4.2019 a tieto  sa týkajú:   
 

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.1 resp. §59 ods.1 
písm.c. Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA 
č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „BYTOVÉ DOMY BYTČA-
THURZOVE SADY“  „ uplatňuje nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na 
ochranu svojich práva a zákonom chránených záujmov podľa § 66 ods.3 písm.b resp. 
ods.4 písm d Stavebného zákona a podľa §10 ods.1 písm e vyhlášky č.453/2000 Z.z :                                                      
a) K predmetnej stavbe „BYTOVÉ DOMY BYTČA-THURZOVE SADY“  bolo 

vykonané zisťovacie konanie  zakončené rozhodnutím, v ktorom si  Združenie 
domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa § 24 ods.2 posledná veta zákona 

       EIA č. 24 ods.2 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 stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené,  
       pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú enviromentálne  práva 
a záujmy   
       nášho združenia   priamo dotknuté umiestňovanou stavbou, zapracovanie      
       a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre  
       stavebné  rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.  
b) 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. 

c) Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. 
d) Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia 

na všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č. 364/2004 Z.z.    
e) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 

16a Vodného zákona . 
Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových 
pomerov podľa § 18 ods.5 Vodného zákona  ako aj enviromentálnych  
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f) cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu 

dotknutého povodia.   
g) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa § 65 vodného zákona č 

364/2004 Z.z. v dokumentácii pre stavebné povolenie.  
h) V stavebnom konaní predložiť projekt preventívnch a kompenzačních 

enviromentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods.5 zákona 
OPK č.543/2002 Z.z. 

i) Žiadame aby okolie stavby„BYTOVÉ DOMY BYTČA-THURZOVE SADY“ bolo 
podľa § 39a ods.2 písm.b SZ upravené sadovými úpravami formou  parčíka v zmysle 
našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových 
a parkových úprav a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto 
vyjadrenia tak, aby spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 
Bratislava 2010.https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/výstavba-5/územne-
plánovanie/metodické-usmernenia:oznamenia-stanoviska-pokyny-standarty-
minimálnej –vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb). Žiadame aby súčasťou umiestnených 
sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj mitigačné opatrenia 
v súvislosti s klimatickými zmenami (https://www.protisuchu.sk/) a projekt spĺňal 
metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU 
PROJEKTOVANIA a REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE 
PŔÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-
html/index.html#2). 

j) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 
písm.e a písm.j SZ : „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti 
v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami 
a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém 
budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval 
dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenia 

              stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych  
              energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie   
              a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov,  dispozičné  
              a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta   
              stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné  
              svetlo „. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa § 47 písm.e a písm.j SZ  
             odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie  miestnych klimatických  
             pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť  
             prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia. 

k) Povrchové státia ako aj ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy  požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou  
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne 
zadržania miunimálne 8 l vody /m2po dobu prvýchg 15 min.dažďa a znížia tepelné 
napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna dlazba.pdf).   

             Prípustné aj keď environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných     
             asfaltových   zmesí s vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s  
             preukázanou  vodozádržnou funkcionalitou. Podľa ustanovenia § 2 Cestného   
             zákona č. 135/1961 Zb. v   znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie  
             budujú, rekonštruujú,   spravujú a    udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej  
             a cestnej  politiky, koncepciou   rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného  
             prostredia. 
             Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských  
             technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov  
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             výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh  
             ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva  
              technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a  
             zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické 
             predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej  
             správy ciest -http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. 
             Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.1 písm.a zákona o  
             odpadoch č. 79/2015 Z.z. „tento zákon upravuje programové dokumenty     
              odpadovom hospodárstve“; podľa §8 ods.3 písm.c zákona o odpadoch „program  
             odpadového hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť“. Povinnosť  
             používať materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo  
             záväzných opatrení Programu odpadového hospodárstva SR 
             (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a- 
             obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf). Drenážná funkcia zase  
             vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: Podľa §65 Vodného  
             zákona č. 364/2004 Z.z. „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na  
             osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné  
             vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a  
             podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality  
             povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov 
             manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania  
             znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo  
             vodnom hospodárstve.“; podľa §18 ods.5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní  
             vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, 
             poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery,  
             poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné  
             užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.“ 
             Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážných dlažieb zo zhodnotených  
             odpadov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto  
             nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia  
             iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie  
             v tejto oblasti. 
    • recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16 
    • kamenivo fr. 0-4 tr.A 
    • geotextília netkaná protiropná • separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a    
      vyspádovaná do ORL) 
    • hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A 
    • hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A 
    • výstužná geomreža 
l) Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však   
    nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v  
    dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci  
    stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových 
    množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný  
    má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a  
    kanalizácie. 
m) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo  
     zákona o odpadoch odpadoch č.79/2015 Z.z. ( https://www. enviroportal.sk/odpad/povinnosti-          
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  podnikatela). 
n) 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 

 
o)  Podľa §10 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „stavebné povolenie obsahuje 
okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných 
záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania“; vyššie uvedené požiadavky 
žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4 
písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods.1 písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z.. 
 
S realizáciou stavby „BYTOVÉ DOMY BYTČA – THURZOVE SADY“ súhlasíme za 
predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok. 
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.: 
a) Koordinačná situácia 
b) Sprievodná správa 
c) Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so    
    stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona 
d) Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
e) Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 
f) Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene,  
    odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby 
g) Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
h) Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia  
    podľa §16a Vodného zákona 
i) Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne  
    klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR 
 
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v 
stavebnom rozhodnutí. 
 
Úplné znenie podmienok je uvedené v liste zo dňa 13.4.2019.  
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
 
Námietkam uvedeným v bodoch    26d, 26e, 26f,26g, 26l  sa nevyhovuje. 
Námietkam uvedeným v bodoch 26a,26b,26c, 26h, 26i,26j, 26k,26m, 26n 26o sa vyhovuje.  
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O d ô v o d n e n i e 
 

Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a 
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní 
územného plánu zóny, sa neprihliada. 
 
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho 
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 
 
Podľa § 61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného 
konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho 
pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci 
uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 
                                                                     
Podľa § 61 ods.6 stavebného zákona  stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy 
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. 

 
Mesto Bytča ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie  na 

základe žiadosti stavebníka zo dňa 5.11.2018  a postupne dopĺňanej, oznámil v zmysle § 61 
ods.1 stavebného zákona začatie stavebného konania  dotknutým orgánom a všetkým 
známym účastníkom stavebného konania a upustil od ústneho  pojednávania s upozornením, 
že námietky je možné uplatniť najneskôr v stanovenej lehote  , inak sa na ne neprihliadne.  
Námietky účastníkov konania boli vznesené.  

 
§ 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,  

a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 
podmienky územného rozhodnutia, 

b)  či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany 
životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými 
predpismi, 

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,  

d)  či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu 
bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania 
stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený 
vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 
pätnástich dní po skončení výberového konania. 
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Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi 
vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. 
Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto 
zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené 
záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad 
žiadosť o stavebné povolenie zamietne. 
                                                                        
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §  62 a 63 stavebného zákona, a 
bolo zistené, že  uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby 
spĺňa  všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky vydaného územného 
rozhodnutia č. VaŽP / 360/2018 zo dňa 31.7.2018 Há, právoplatné 20.9.2018.   
  

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
 
  
 
Námietkam uvedeným v bodoch    26d, 26e, 26f,26g, 26l  sa nevyhovuje. 
Námietkam uvedeným v bodoch 26a,26b,26c, 26h, 26i,26j, 26k,26m, 26n 26o sa vyhovuje.  
 
 
Námietke uvedenej v bode 26a sa vyhovuje: 
                
V záverečnom stanovisku ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia , Sekcia 
enviromentálneho hodnotenia a odpadového  hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na 
životné prostredie Záverečné stanovisko  pod č.  490/2018-1.7/pl z 11.04.2018, právoplatné 
dňa 17.05.2018 boli stanovené nasledujúce opatrenia a podmienky: 
 
Pre ďalšiu  etapu projektovej prípravy: 
2.V ďalších  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  
Stavebný úrad vyhovuje námietke a vyhodnocuje zapracovanie a zohľadnenie  pripomienok  
a požiadaviek do PD pre stavebné povolenie nasledovne :  
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2a/   Podmienky uvedené v stanovisku  sa vzťahujú k dopravným stavbám ktoré nie   
        sú  predmetom tohto stavebného povolenia, ale podliehajú povoleniu špeciálnemu  
         stavebnému úradu na úseku podľa   § 120 stavebného zákona a ich zapracovanie do  
         projektu pre stavebné povolenie posúdi príslušný povoľujúci orgán a to je Okresný úrad  
         odbor dopravy a pozmených komunikácií Žilina. 
3a/ Požiadavky sú v častiach, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie akceptované, ich     
         splnenie je overené dotknutými orgánmi  ktoré v stavebnom konaní vydali záväzné  
         stanoviská k povoľovanej stavbe. Všetky stanoviská dotknutých orgánov uvedené vo  
         výroku rozhodnutia sú kladné s podmienkami, ktoré stavebný úrad zapracoval  do  
         podmienok stavebného povolenia a pre stavebníka sú záväzné. Ich splnenie povoľujúci  
         orgán overí následne v kolaudačnom konaní. 
4a/ Podmienky uvedené v pre dopravné stavby:celkové riešenie dopravnej situácie 
        plne dodržuje   stanovisko, všetky požadavky boli zapracované DSP v časti SO     
        Komunikácie, vyjadrenie správcu dotknutej komunikácie (Správa ciest ŽSK z 20.6.2017) 
        Určuje podrobné podmienky napojenia vetvy „A“ na cestu II/507, všetky požadavky boli   
        Zohľadnené, ochranné pásmo cesty II/507 je rešpektované. Budovanie parkovacích miest  
        je navrhnuté v zmysle platných STN a technických predpisov. DSP rešpektuje 
stanovisko 
        Dopravného úradu z 12.6.2017.   
5a/ Na stavbu vydal  Okresný úrad   v Žiline Pozemkový a lesný odbor   vydal dňa 08.02.2019  
         pod č. OU-ZA- PLO  2019/008847-02/Dod rozhodnutie o odňatí     
         poľnohospodárskej pôdy natrvalo. Z tohto odpadol dôvod spracovať projekt rekultivácie  
         dočasne zabraných plôch.  
 6a/ Požiadavke sa vyhovelo,  stavebný úrad zaviazal stavebníka v bode 2. ohlásiť termín  
         začatia výkopových prác najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina,  
         ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou  obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu  
         možných  archeologických nálezov tak, ako je uvedené  v záväznom stanovisku  
         Krajského pamiatkového  úradu Žilina č. KPUZA-2017/12437-2/37653/KOP  
         z 19.5.2017 
 
Splnenie stanovených  opatrení a podmienok pre ďalšiu etapu projektovej prípravy potvrdilo 
aj MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor 
posudzovania vplyvov na životné prostredie Bratislava v rozsahu povoľovaných objektov  – 
svojim záväzným stanoviskom vydaným  podľa § 38 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  v úplnom znení pod č. 7475/2019-1.7/ss, 
23688/2019 z 3.5.2019 v ktorom konštatuje, že návrh na začatie stavebného konania je 
v súlade s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 490/2018-1.7/pl zo dňa 11.04. 2018 
a s jeho podmienkami.   
 
Námietkam uvedených v bode 26b , 26c  sa vyhovuje: 
Pre celú riešenú lokalitu „Thurzových sadov“ bola vypracovaná dopravná štúdia „ Prieskum 
a kapacitné posúdenie križovatky na ceste II/507, katastrálne územie Veľká Bytča „, Žilinská 
Univerzita, september 2018. Autormi štúdie sú Ing. Jozef Paľo, PhD. a Ing.Jana 
Kupčuljaková, PhD., zodpovedný projektant Ing. Anna Brašeňová, autorizovaný stavebný 
inžinier, ASI 3652*Z*4-21. V tomto dokumente je v kapitole 3. Kapacitné posúdenie 
navrhovanej neriadenej križovatky pre výhľad – rok 2029,2039, t.j. s výhľadom na 20 rokov. 
Z vykonaného posúdenia výhľadového stavu poobednej špičky pre rok 2039 vyplýva, že 
križovatka bude kapacitne vyhovovať. Dopravná štúdia je súčasťou návrhu na vydanie 
stavebného povolenia.  



šestnásta strana rozhodnutia VaŽP/201/ 2019-Sk 
 

Námietkam uvedeným  v bodoch 26d, 26e, 26f, 26g sa nevyhovuje , nakoľko sú mimo 
predmet konania, vzťahujú sa k navrhovaným vodným stavbám obytného súboru 
a vodoprávnemu konaniu.  Ro zhodnúť o vznesených námietkach prináleží špeciálnemu  
stavebnému úradu na úseku vodných stavieb.  

Námietke uvedenej v bode 26h sa vyhovuje: 
Predmetom odborného riešenia v projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie JE 
stavebnotechnické riešenie stavby.Projekt stavby pre stavebné povolenie je  vypracovaný  
oprávnenou osobou (projektantom) pre výkon tejto činnosti podľa zákona č.138/1992 Zb. 
SNR o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch podľa všetkých 
záväzných a platných noriem STN, smerníc, vládnych nariadení, stavebného zákona a jeho 
vykonávacích vyhlášok.   
Dokumentácia stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
vydaného územného rozhodnutia č. VaŽP / 360/2018 Há  zo dňa 31.7.2018, právoplatné 
20.9.2018.    
  
Námietke uvedenej v bode 26i sa vyhovuje:  
Navrhnutá je výsadba zelene pri parkovacích státiach a na plochách medzi bytovými domami, 
kde je uvažované s vytvorením parkových úprav (trávnaté plochy s vysokou a nízkou 
zeleňou), doplnených parkovým mobiliárom (odpadkové koše, stojany na bicykle a pod.). 
Projekt sadových je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou. 
Zámerom je navrhovať najmä nealergizujúce a lokálne druhy zelene, vhodnou výsadbou a úpravami 
podporiť zadržiavanie zrážkovej vody v území, čím bude dosiahnuté zlepšenie mikroklímy v lokalite 
aj zlepšenie odtokových pomerov. 
Vysoká zeleň je navrhnutá tak, aby popri estetickej funkcii plnila i funkciu hygienickú 
(tlmenie hluku, prašnosti) a mikroklimatickú. 
Mikroklimatická funkcia je súčasťou stratégie zmierňovania účinkov klimatických zmien. 
Stromy sú navrhnuté ako vysokokmenné, prevažne druhy s dostatočne vysokou korunou, aby 
tienili fasády domov v celej výške a tým bránili prehrievaniu aj horných poschodí. 
Tieniace stromy sú navrhnuté najmä z východnej a južnej strany (vychádzajúc z možností 
dispozície). 
Jedna strana budovy je ponechaná ako slnečnejšia (prevažne západná). 
Stromy sú v dostatočnej vzdialenosti od budov, aby netienili nadmerne a ochladzovali najmä 
terén pri budovách, čo umožní vetranie sviežim vzduchom spod korún stromov. 
Použitie opadavých listnáčov nebráni prístupu svetla do budov v chladnom polroku (október 
až apríl), kedy sú tieto stromy bez listov. 
Hygienická funkcia vysokej zelene bude nielen priama (tlmenie hluku, zachytávanie 
prašnosti, ochladzovanie vzduchu výparom z listov v lete), ale aj nepriama. 
Tá spočíva v znížení výparu na pritienených plochách, ktoré sa tým uchránia pred vysušením 
v letných horúčavách a kde sa udrží svieža, hygienicky účinná zeleň. 
Pre výsadbu je navrhnutých 146 listnatých a 14 ihličnatých stromov. 
Vzájomná vzdialenosť stromov v súlade s normou STN 83 7010 je 5 m u malých stromov, 8 
m u stredne veľkých stromov a 10 m u veľkých stromov. 
Nevzniknú tak prehustené výsadby ani tmavé miesta vo verejnom priestore. 
Výber rastlín vychádza z ekologických – stanovištných podmienok lokality, ako aj 
požiadaviek na vyššie opisovanú estetickú, hygienickú a mikroklimatickú funkciu. 
 
Námietke uvedenej v bode 26j sa vyhovuje:  
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DSP spĺňa všeobecné požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 Stavebného zákona: 
„Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými 
požiadavkami požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené 
z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, 
funkčných a ekonomických možností umožňoval 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; 
dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky 
miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné 
svetlo“. V DSP je navrhované využitie obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltické panely na 
výrobu elektrickej energie), byty sú dostatočne preslnené a presvetlené, urbanistickou 
štruktúrou vytvárajú domy prevetrávané vnútrobloky s parkovými úpravami, čím sa zabraňuje 
prehrievaniu plôch a priestorov 
 
Námietke uvedenej v bode 26k  sa vyhovuje , 
 
Na parkoviskách je navrhnutý kryt z betónovej dlažby, dažďové vody sú odvádzané 
systémom vpustí do dažďovej kanalizácie a následne po prečistení v odlučovači ropných látok 
odtekajú do vsakovacieho objektu, ktorý je navrhnutý pod trávnatými plochami. Týmto 
riešením je dosiahnuté, že zrážkové vody zo spevnených plôch ostávajú v riešenom území - 
zabezpečuje a podporuje sa zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických 
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. 
Pre odvádzanie dažďových vôd z navrhovaných parkovísk a obslužnej komunikácií, sú 
navrhované kanalizačné prípojky. Prípojky budú odvádzať dažďové vody z odvodňovaných 
plôch, prostredníctvom prefabrikovaných uličných vpustov Ø 50 cm (súčasť návrhu 
a realizácie stavebného objektu Komunikácií a parkovísk) s liatinovými mrežami a 
s osadenými kalovými košmi a spodnou skružou s kalovým priestorom.  
Kanalizačné prípojky  budú odvádzať po odlúčení ropných látok dažďové vody do 
vsakovacieho objektu „VsO“. Vsakovací objekt sa navrhuje vybudovať z plastových  
vsakovacích blokov, ktoré majú až 95 % akumulačnú schopnosť.  
 
Námietkam uvedeným v bodoch  26m,  26n sa vyhovuje:  
Zber a zhromažďovanie odpadov je riešené v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Separovaný zber, komunálny odpad a iné druhy odpadu z prevádzky budú uskladňované 
a likvidované v zmysle platnej legislatívy. V DSP sú navrhnuté dostatočné priestorové 
podmienky pre vytvorenie plôch na umiestnenie nádob pre separovaný zber, komunálny 
odpad a iné druhy odpadu. 
 
 
Námietke uvedenej v bode 16o sa vyhovuje: 
 
Námietkám, ktoré namietateľ  uplatnil v stavebnom konaní a týkajú sa stavebných objektov 
uvedených vo výroku stavebného povolenia, stavebný úrad vyhovel. Záväzné stanoviská 
dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov sú pre 
stavebníka záväzné. Do výroku stavebného povolenia stavebný úrad okrem všeobecných  
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podmienok zapracoval podmienky a pripomienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk 
dotknutých orgánov, ako aj ďalšie podmienky pre realizáciu stavby. V kolaudačnom konaní 
stavebný úrad skúma podľa §81 SZ najmä to,či sa stavba uskutočnila podľa overenej 
stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali podmienky určené v územním a 
stavebnom povolení. 

Námietke uvedenej v bode 26 d,e sa nevyhovuje:   
 
Vodoprávne konanie na vodné stavby je  na Okresnom úrade Bytča, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, Zámok 104,Bytča   a  prebieha súčasne so stavebným konaním. 
 
Námietke uvedenej v bode 26 f,g,l sa nevyhovuje: 
 
Dokumentácia pre stavebné povolenie zohľadňuje platnú legislatívu vrátane Vodného zákona 
č.364/2004 Z.z. 
Podkladom pre vypracovanie DSP bol aj hydrogeologický posudok  (Bytča – bytové domy, 
apríl 2017, Progeo, Predmestská 75 , Žilina, zodpovedný riešiteľ RNDr. Kamil Kandera), 
výsledky ktorého boli zohľadnené pri návrhu technického riešenia likvidácie dažďových vôd 
vsakovaním. 
 
                                                                       
Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány uvedené vo 
výroku rozhodnutia a ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. 
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 
v zmysle § 66 stavebného zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia a stavbu s podmienkami pre jej realizáciu povolil.  

Stavebný úrad v stavebnom konaní nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
 
 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo 
dňa oznámenia tohto rozhodnutia na tunajší stavebný úrad. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom 
podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

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 (§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. 

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 
správneho orgánu – mesta Bytča. 
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Podaním odvolania podľa § 140c ods.8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal stáva  

účastníkom konania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing.Miroslav Minárčik  
                                                                                                       primátor mesta    
 
 
 
 
V zmysle zák.č. 145/1995 Zz. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 
60 písm. g) bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený správny poplatok vo výške 800 €, 
ktorý je príjmom Mesta Bytče.  
 
 
Doručí sa: 
 

1. STAVMOX, s.r.o.,  so sídlom  Baničova 3390/19, 010 15 Žilina   
      2. ENERGY STUDIO, s.r.o.M.Šinského 671/3,010 07 Žilina  

3. Libor Rybanský, M.Šinského 671/3,010 07 Žilina  
4. PhDr.Anna Rybanská, M.Šinského 671/3,010 07 Žilina  
5. Mesto Bytča zast.primátorom mesta, Nám. SR č.1, 014 01 Bytča  
6. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava  
7. Ing.arch.Martin Bizoň, Národná ulica 3, 974 01 Banská Bystrica  

      8. SPF, Budkova 36,800 00 Bratislava 
9. Ing.Michal Grenčík Pieninská 6429/9 974 01 Banská Bystrica 
10. MUDr.Gabriela Drahonovská,Park Angelium 1123/6,040 01 Košice 
11. MUDr.Dušan Pokorný,Štefanikova 216/2,014 01 Bytča 
12. PhDr.Michaela Kováčová, Rosina 955, 013 22  
13. KRANEX s.r.o,M.Rázusa 98, 010 01 Žilina 
14. SUZANNE SK,s.r.o M.R Štefánika 71,010 01 Žilina 
15. Mária Gáciková,SNP 894/1,014 01 Bytča 
16. Eva Stachová, Pšurnovická 1068/18, 014 01 Bytča 
17. Spis  

 
 
Na vedomie:  
 

1. SPP – D,  a.s., Mlynské Nivy 44/6, 825 19 Bratislava 26 
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8,010 04 Žilina  
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3. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
4. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča  
5. Okresný úrad Bytča, Odbor krízového riadenia , Zámok 104, 014 01 Bytča 
6. RÚVZ Žilina, V.Spanyola č. 27, 011 71 Žilina 
7. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťa 
8. Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
9. Okresný úrad Žilina, Odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
10. OR PZ SR - ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina 
11. ORHaZZ Žilina, Nám.požiarnikov č.1, 010 01 Žilina 
12. Energotel a.s. J.Milca 44, 010 01 Žilina   
13. Sitel s.r.o. Zemplínska 6 , 040 01 Košice  
14. SE- Vodné elektrárne, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín  
15. Ministerstvo obrany SR- SNMaV, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica  
16. Dopravný úrad, divízia civilného letectva,letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava  
17. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19,010 01 Žilina   
18. Hydromeliorácie , š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211  
19. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a ÚP, Komenského 48,011 09 Žilina 
20. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava   
21. SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  

 
 
 
 
 
 
 

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 mesta Bytča a na internetových 
stránkach mesta  http://www.bytca.sk/. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
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 . 
 
 
 
 
Vyvesené od :                                      Vyvesené do:                                    Zvesené dňa :  
21.06.2019                                           07.07.2019                                          08.07.2019 
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