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OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO 

POJEDNÁVANIA 
 
vo veci žiadosti o zmenu rozhodnutia č.  –VS-14385/2019-VaŽP-Bk zo dňa 23.8.2019, ktorým Mesto 
Bytča vydalo súhlas na výrub drevín rastúcich v trase stavby cyklodopravnej trasy „Vážska 
cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica).“ 

  
Mesto Bytča, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny 

orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z 
orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a 
podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti žiadateľa Žilinský samosprávny kraj, 
Komenského 48, 011 09  Žilina zo dňa 25.05.2020, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 
o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a  

 
v nadväznosti na § 89 ods. 1 písm. a) zákona, vo veci žiadosti o zmenu rozhodnutia č.  –VS-14385/2019-
VaŽP-Bk zo dňa 23.8.2019, ktorým Mesto Bytča vydalo súhlas na výrub drevín rastúcich v trase stavby 
cyklodopravnej trasy „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská 
Bystrica)“ na pozemkoch par č. KNC  737/25, 737/5, 735/1, 758/1, 358/1, 360/5, 693, 368, 692, 687, 404, 
418, v k. ú. Mikšová, pozemok par č. KNC 421 v k. ú. Malá Bytča, pozemok par č. KNC 3530, 1355/3, 
3529, 3507/22, 3538/1   v k. ú. Veľká Bytča a pozemok par č. KNC 1025, 863/5, 863/6, 863/1, v k. ú. 
Hliník nad Váhom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2019, s vykonateľnosťou do 31.12.2022. 
 
Žiadosť bola odôvodnená tým, že ŽSK ako investor nebude môcť z rôznych technických dôvodov 
v blízkej budúcnosti budovať cyklodopravnú trasu riešenú v k.ú. Veľká Bytča a v k.ú. Hliník nad Váhom 
v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a súvisiacej dokumentácie „Inventarizácia a spoločenské 
ohodnotenie drevín rastúcich mimo les“ a zároveň ani v koridore navrhovanom po pravom brehu 
Vážskeho kanálu (pre ktorý nie je v súčasnosti spracovaná projektová dokumentácia). 
 Žiadateľ požiadal o vydanie zmeny rozhodnutia, ktoré nebude ukladať povinnosť finančnej 
náhrady spoločenskej hodnoty drevín na lokalitách L25 v k.ú Veľká Bytča, L26, L27, L28, L 29, L30 
a v časti lokality L 31 v k.ú. Hliník nad Váhom, keďže nedôjde k ich výrubu. Zároveň požiadal 
o stanovenie termínu na úhradu spoločenskej hodnoty drevín, ktoré sú v k.ú. Bytča určené na výrub, 
v termíne do 31.12.2023, v prípade, že predmetné dreviny budú vyrúbané. 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť 
jeho doplnenie počas celého konania.   

Účastníci konania a dotknuté orgány majú možnosť doručiť svoje písomné stanovisko 
v termíne najneskôr do 10. júna 2020 na Mestský úrad Bytča, Námestie Slovenskej republiky 
1/1, 014 01  Bytča. 

   
 
 
 
 
             Ing. Miroslav Minárčik 
                                                     primátor mesta 
 



  
 
 
 
Doručí sa:  
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina  
spis 
 
Na vedomie: 
Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05  Žilina 
MsÚ Bytča, finančné oddelenie, Námestie SR č. 1/1, 014 01  Bytča 


