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OKRESNÝ ÚRAD BYTČA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zámok 104, 014 01 Bytča

Číslo spisu

Bytča

OU-BY-OSZP-2022/000552-013

20. 06. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho kanania

Výrok
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") rozhodol podľa § 29 odst. 2
zákona, na základe zámeru „ Prístavba skladových priestorov k hale s administratívnou časťou, Bytča" ktorý predložil
navrhovateľ, C profit s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní
zámeru činnosti podľa § 29 zákona a zákona 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov takto:
Navrhovaná činnosť „Prístavba skladových priestorov k hale s administratívnou časťou, Bytča" navrhovateľa C profit s.r.o.,
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava IČO 51882337 vypracovaná spracovateľom Mgr. Erika Igondová, PhD., R.
Súľovského 175/15, 013 13 Rajecké Teplice, umiestnená v k. ú. Veľká Bytča, na pozemku parcelné číslo KNC 3155/18, ktorej
účelom je prístavba skladových priestorov k hale s administratívnou časťou, ktorá bude určená na skladovanie
zámočníckych výrobkov, určených pre výrobu v priľahlej existujúcej hale
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej zákona). Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných
predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú
nasledovné opatrenia:

a) Vykonať výsadbu vzrastlej zelene ako tieniacej funkcie spevnených plôch.
b) Zatrávnenie v rámci sadových úprav realizovať lúčnym porastom
c) Riešiť navrhované spevnené komunikácie retenčnou dlažbou
d) Požiadať o trvalé vyňatie predmetného pozemku z pôdneho fondu
e) Počas realizácie stavebných prác využiť všetky dostupné prostriedky na zníženie prašných emisii.
f) Vykonávať mechanické čistenie vozidiel vychádzajúcich na verejnú cestu II/507
g) Vykonávať preventívne kontroly dopravných a stavebných mechanizmov z hľadiska možnosti úniku ropných produktov
Odôvodnenie
Navrhovateľ, C profit s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava IČO 51882337 predložil Okresnému úradu Bytča,
odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 27. 04. 2022 zámer „Prístavba skladových
priestorov k hale s administratívnou časťou, Bytča".

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 9. Infrastruktúra položka č. 16. Projekty rozvoja obcí
vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov) , ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy mimo
zastavaného územia od 1 000m2podlahovej plochy podlieha zisťovaciemu konaniu zákona, ktoré Okresný úrad Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona.
Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania us07novených v § 20 a 20a) zákona. Správne
konanie vo veci zistenia, či zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia na tunajší úrad
dňa 27. 04. 2022.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal zámer podľa § 23 ods.
1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.
https://epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.rest/services/rest/record/recordPartHtml?id=18710458
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Navrhovaná činnosť „Prístavba skladových priestorov k hale s administratívnou časťou, Bytča "je situovaná medzi mestom
Bytča a mestskou časťou Malá Bytča, Malobytčianska cesta, po pravej strane z Bytče na pozemku nachádzajúcom sa v
rámci jestvujúceho areálu, pri ceste H/507. Územie je rovinaté, s miernym prevýšením z južnej strany od cesty il/507. Vstup
na pozemok je z existujúcej cesty, ktorá je napojená na cestu II/507.
Umiestnenie stavby je v Žilinskom kraji, okres Bytča, obec Bytča, k.ú. Veľká Bytča, parcela č. KNC 3155/18- orná pôda.
Predmetná lokalita je v zmysle platného územného plánu Mesta Bytča špecifikovaná ako ľahká priemyselná zóna.

Stručný opis technického a technologického riešenia.
Navrhovaná prístavba bude určená na skladovanie zámočníckych výrobkov, určených pre výrobu v priľahlej existujúcej
hale. Existujúca hala a navrhovaná prístavba budú vzájomne prepojené garážovou bránou v zadnej lodi haly. Sociálne
zariadenia a šatne zostávajú v existujúcej hale, keďže sa nepočíta s navýšením počtu zamestnancov. Súčasťou stavby je
zväčšenie existujúcej spevnenej plochy v priestore pred navrhovanou prístavbou. Časť tejto spevnenej plochy bude
prestrešená. Sklad sa nenapája na inžinierske siete ako je voda, kanál.plyn. Priestor je uvažovaný ako nevykurovaný. Objekt
bude napojený na existujúcu rozvodnú skriňu umiestnenú v priestoroch existujúcej haly. Prístavba skladových priestorov
bude slúžiť ako skladový priestor zámočníckych výrobkov a nehorľavého materiálu v priľahlej existujúcej hale s
administratívnou časťou. Súčasťou prístavby nie je uvažované s budovaním žiadnych prípojok na existujúce siete. .
Uvažovanou výstavbou nevzniknú žiadne prekládky jestvujúcich sietí. Navrhovaná prístavby bude prízemná.

Predmetná stavba bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov: SO 01 Prístavba haly a SO 02 Spevnené plochy.
Existujúca hala má podlahovú plochou 844 m2 a navrhovaná prístavba má podlahovú plochu 730,8 m2 .
Plošná zostava:
Plocha pozemku 3155/18 - 2104,00 m2
Objekt SO 01 - Prístavba haly:
Navrhovaná zastavaná plocha prístavby - 730,80 m2
Navrhovaná prestrešená spevnená plocha -127,10 m2
Objekt SO 02 - Spevnené plochy:
Navrhované spevnené plochy - 509,20 m2
Zeleň:
Navrhovaná zatrávnená plocha - 736,90 m2
Obostavaný priestor spolu 6324 m3
Úžitková plocha - Podlahová plocha skladu 719,00 m2

Voľné plochy pozemku stavby ako aj časť plochy určená pre manipulačnú plochu v rámci prístavby budú ohumusované a
zatrávnené výsevom parkového trávnika. Voľné plochy, nezasiahnuté výstavbou v rámci plánovanej prístavby, budú v
zmysle situačného zastavovacieho plánu vysadené výsadbou nízkej zelene v druhovej skladbe miestnych drevín (kry stálozelené, opadavé, plazivé) prispôsobenej miestnym klimatickým, pedologickým a hydrogeologickým podmienkam..
Navrhovaná činnosť je predložená v jednovariantnom riešení. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie, na úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím č.: OU-BY-OSZP2022/000495-002 zo dňa 08. 04. 2022 upustil od variantnosti riešenia.
Zverejnenie zámeru
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods.1 zaslal predmetný zámer dotknutým
subjektom listom zo dňa 04.05. 2022, a zverejnil uvedený zámer na webovom sídle ministerstva na adrese :
http://wwwienviroportal.sk.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy:
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Dotknutý pozemok pare. č. 3155/18 je o výmere
2104m2.

Vykurovanie:
Sklad nebude vykurovaný.
Elektroinštalácia:
Nakoľko existujúci areál má už vybudovanú vlastnú trafostanicu a z nej NN prípojku s dostatočnou kapacitou, ktorá je
ukončená v hlavnom rozvádzači existujúcej haly, zrealizuje sa napojenie hlavného rozvádzača prístavby haly samostatným
1kV káblom Cyky-J 4 x 25 mm2, alebo ekvivalentom.
Kanalizácia, zásobovanie vodou, vnútorné inštalácie:
Sklad nebude napojený na vodovod ani kanalizáciu.

Dopravná a iná infraštruktúra:
Navrhované spevnené plochy sú riešené pre pomalú a statickú dopravu. Navrhované spevnené plochy sú uvažované zo
zámkovej dlažby. Počet parkovacích stojísk sa nenavyšuje.
Nároky na pracovné sily :
Nepočíta sa s navýšením počtu zamestnancov.

Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia:
Počas výstavby - dôjde k časovo obmedzenému obdobiu lokálne zvýšeného obsahu polietavého prachu vplyvom
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sekundárnej prašnosti z výstavby v biízkom kontaktnom okolí realizácie stavebných prác, v priestore odvozu materiálu z
úpravy a prípravy terénu a dovozu stavebného materiálu do priestoru staveniska. Zvýšením pohybu stavebnej techniky
dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v území v priestore výstavby a trasy prístupovej cesty. Všetko sa jedná
vzhľadom na rozsah a charakter prác o zanedbateľné množstvá emisií, nedochádza k výraznému znečisteniu ovzdušia.
Počas prevádzky - potenciálnym zdrojom znečisťujúcich látok do ovzdušia pochádzajúcich z hodnoteného investičného
zámeru je doprava. Zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách k prístavbe sa nepredpokladá, nedôjde ani k
navýšeniu parkovacích miest. Na pozemku je existujúcich 8 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá. Nevznikne
nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody -Dažďová voda:
Jestvujúci areál má na odvod dažďovej vody zo spevnených plôch jestvujúci ORL KL15 napojený na verejnú kanalizáciu
ktorý kapacitne postačuje i na odvod dažďovej vody z navrhovanej spevnenej plochy. Obsah ropných látok vo vyčistenej
vode sa predpokladá do 0,1 mg.1-1.
Odvod dažďových vôd z existujúcej aj navrhovanej strechy je riešený na terén pomocou strešných zvodov.
Odpady:
Stavebný odpad, ktorý vznikne počas výstavby objektu bude podľa kategorizácie odpadov triedený a následne odvážaný
na skládku stavebného odpadu - zabezpečí dodávateľ stavby na základe Zmluvy o odvoze a zneškodnení odpadu s
vybranou firmou spôsobilou na zneškodňovanie odpadov.
Spôsob nakladania s odpadmi počas prevádzky bude zosúladený s právnymi požiadavkami v oblasti odpadového
hospodárstva v zmysle Programu odpadového hospodárstva mesta Bytča.

Zdroje hluku a vibrácií:
Počas výstavby bude dochádzať k vzniku hlukovej situácie predovšetkým v dôsledku činností pri realizácii vlastného
investičného zámeru. Zvýšená hlučnosť bude spojená s vlastnou výstavbou, zdrojom hluku budú predovšetkým stavebné
mechanizmy a nákladná doprava zabezpečujúca prepravu materiálu. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas
vlastnej výstavby, hluk bude pôsobiť iba lokálne v priestore realizácie výstavby, jedná sa o hlukovú záťaž menšej intenzity i
to časovo obmedzenú iba na obdobie výstavby. Realizácia činnosti v riešenom území nepredstavuje výraznú hlukovú
záťaž.
Žiarenie a iné fyzikálne polia :
Uvažovanou činnosťou nebude vznikať žiarenie ani iné fyzikálne polia.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu:
Navrhovaná činnosť nebude zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu.
Terénne úpravy, výruby, zásahy do krajiny :
Z hľadiska geologického možno stavenisko resp. základové pomery hodnotiť ako jednoduché.
V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nebude potrebné realizovať žiadny výrub. Voľné plochy pozemku stavby ako
aj časť plochy určená pre manipulačnú plochu v rámci prístavby budú ohumusované a zatrávnené výsevom parkového
trávnika. Voľné plochy, nezasiahnuté výstavbou v rámci plánovanej prístavby, budú vysadené výsadbou nízkej zelene v
druhovej skladbe miestnych drevín (kry - stálozelené, opadavé, plazivé) prispôsobenej miestnym klimatickým,
pedologickým a hydrogeologickým podmienkam.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie

Vplyvy na obyvateľstvo:
Plocha riešeného územia v súčasnosti nie je obývaná. Najbližšie obytné územie sa nachádza vo vzdialenosti cca 100 m od
navrhovanej činnosti. Vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť je prístavbou k existujúcej hale a nachádza sa mimo
obytného územia v už existujúcom výrobnom areáli priamy negatívny vplyv na obyvateľstvo nie je pravdepodobný.
Krátkodobý vplyv na obyvateľstvo bude predstavovať zvýšenie imisií, hluku a dopravy počas výstavby. Tieto vplyvy budú
lokálne a málo významné.
Hodnotenie zdravotných rizík:
Počas výstavby predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy, zvýšená hlučnosť a znečistenie ovzdušia sekundárnou
prašnosťou a exhalátmi z dopravy. Tieto riziká sú dočasné a eleminovateľné technologickými opatreniami a dodržiavaním
pracovných postupov.
Posudzovaná činnosť nebude počas prevádzky ohrozovať zdravie miestneho obyvateľstva. K prekročeniu hygienických
limitov vplyvom posudzovanej činnosti nedôjde.
Hluk - počas výstavby bude zvýšená hlučnosť spojená s vlastnou výstavbou, zdrojom hluku budú predovšetkým stavebné
mechanizmy a nákladná doprava zabezpečujúca prepravu materiálu. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas
vlastnej výstavby, hluk bude pôsobiť iba lokálne v priestore realizácie výstavby, jedná sa o hlukovú záťaž menšej intenzity i
to časovo obmedzenú iba na obdobie výstavby.
Počas prevádzky vo vlastnom riešenom území v súčasnosti ako zdroj hluku vystupuje mobilná doprava viazaná na okolité
komunikácie. Vplyvom realizácie investičného zámeru nedôjde k navýšeniu parkovacích miest a nezvýši sa intenzita
dopravy súvisiaca s prevádzkou navrhovanej činnosti.
Havárie - nepriaznivé vplyvy hodnotenej činnosti na obyvateľstvo súvisia tiež s rizikom havárie, únikom nebezpečných
látok, prípadne vznikom požiaru v areáli. Pre zamedzenie takýchto udalostí sú navrhnuté účinné technické a technologické
opatrenia, ktoré minimalizujú riziko takýchto udalostí na minimum.
Prevádzka navrhovanej činnosti nepredpokladá vznik takých látok, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.
Navrhovaná činnosť nebude predstavovať zvýšenie zdravotných rizík ani ohrozovať verejné zdravie okolitého
obyvateľstva. Nepredpokladá sa vplyv na hygienické pomery a všetky požadované hygienické limity budú splnené.

Vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma:
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Navrhovaná činnosť nepredstavuje negatívny vplyv na biodiverzitu, chránené územia ani ich ochranné pásma. Navrhovaná
činnosť je situovaná v území s 1. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do chránených území národnej siete ani do chránených území európskej siete
Natura 2000. Nepredstavuje negatívny vplyv ani na Ramsarské lokality, ktoré sa v katastri mesta nenachádzajú.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery:
Na základe geologického prieskumu a podkladov od dodávateľa nosnej konštrukcie sa navrhlo riešenie základov na
vŕtaných pilótach. Nepredpokladajú sa žiadne priame pozorovateľné nepriaznivé vplyvy na horninové prostredie.
Navrhovaná činnosť nevyvolá v území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia. Vplyvy na horninové
prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery sa neočakávajú.
Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery:
Počas výstavby budú zdrojom znečisťovania ovzdušia stavebné práce. Zvýšením pohybu stavebnej techniky dôjde k
nárastu objemu výfukových splodín v území v priestore výstavby a trasy prístupovej cesty. Tento vplyv bude krátkodobý a
nepredstavuje významný vplyv na kvalitu ovzdušia.
Zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá,
nedôjde ani k navýšeniu parkovacích miest. Realizáciou narhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
Pre zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy sa zrealizujú plochy zelene s výsadbou nízkej zelene v druhovej
skladbe miestnych drevín, prispôsobenej miestnym klimatickým, pedologickým a hydrogeologickým podmienkam, čo
bude pozitívne vplývať na mikroklimatické pomery riešeného územia. Realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje
významný negatívny vplyv na ovzdušie riešeného územia.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody:
Odvod dažďových vôd z existujúcej aj navrhovanej strechy je riešený na terén. Jestvujúci areál má na odvod dažďovej
vody zo spevnených plôch cez jestvujúci ORL KL15 napojený na verejnú kanalizáciu ktorý kapacitne postačuje i na odvod
dažďovej vody z navrhovanej spevnenej plochy. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať významný negatívny vplyv na
kvalitu povrchových ani podzemných vôd územia.
Možnej kontaminácii podzemných vôd počas výstavby možno zabrániť realizovaním technických opatrení a podmienok
vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany vôd.
Vplyv na pôdu:
Predmetný pozemok na ktorom je plánovaná navrhovaná činnosť je charakterizovaný ako orná pôda, takže dôjde k záberu
poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Počas výstavby je potenciálne možný vplyv na pôdu mechanickou degradáciou,
prejazdami automobilov a stavebných mechanizmov, možná je aj kontaminácia pôdy v prípade havarijných situácii . Pri
dodržaní vhodných opatrení budú tieto vplyvy eliminované a nebudú mať negatívny dopad.
Ostatné potenciálne vplyvy navrhovanej činnosti na pôdu sú hodnotené z dlhodobého hľadiska ako málo významné.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy:
Pozemok na ktorom sa navrhovaná činnosť bude realizovať je ohraničený z juhu Malobytčianskou cestou, zo západu a
severozápadu až severu nadväzuje na nezastavané pole, vo východnej časti riešené územie susedí s existujúcou cestou,
ktorá je napojená na cestu il/507. Okolitá krajina je prevažne poľnohospodárskeho charakteru kde sa vyskytuje vegetácia
polí a trvalých kultúr. V riešenom území sa nezaznamenali žiadne významné druhy živočíchov, ani chránené a ohrozené
druhy. Biodiverzita riešeného územia je nízka, nenachádza sa tu žiadna vzrastlá zeleň. Nová výsadba zelene predstavuje
pozitívny vplyv na toto územie. Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na flóru a faunu riešeného územia.

Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz:
Z dôvodu, že ide o prístavbu k existujúcej hale v rámci výrobného areálu, forma využívania dotknutého územia ostáva
realizáciou zámeru zachovaná. Počas výstavby bude pôsobiť navrhovaná činnosť rušivo kvôli realizácii stavebných prác.
Tento vplyv bude negatívny a krátkodobý.
Vplyvy na ÚSES:
Priamo v riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne prvky ÚSES. Areál navrhovanej činnosti nie je v
dotyku s migračnými koridormi živočíchov a nenaruší funkčnosť žiadneho prvku ÚSES. Prvky RÚSES nachádzajúce sa v
širšom území NRBkl rieka Váh, RBk3 Údolie a vodný tok Petrovičky, GĽ22 Bytča, lužný les a GL33 Štrkoviská pri Bytči
nebudú výstavbou navrhovanej činnosti ovplyvnené.
Navrhovaná činnosť nepredstavuje negatívny vplyv na územný systém ekologickej stability.
Vplyvy na kultúrne, historické pamiatky:
Bez vplyvu.

Vplyv na archeologické a paleontologické náleziská a významné lokality:
Bez vplyvu
Vplyvy na dopravu a infraštruktúru:
Objekt je napojený na existujúcu vnútroareálovú obslužnú komunikáciu napojenú na cestu 2.triedy 11/507. Na pozemku je
existujúcich 8 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá. Dopravné napojenie bude bezproblémové a nebude
vytvárať výrazné zaťaženie existujúcej komunikácie.
Sklad sa nenapája na inžinierske siete ako je voda, kanalizácia, plyn. Priestor je uvažovaný ako nevykurovaný. Objekt bude
napojený na existujúcu rozvodnú skriňu umiestnenú v priestoroch existujúcej haly.
Vplyvy presahujúce štátne hranice:
Bez vplyv
V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
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1. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie:
- Za úsek ŠSOH listom č. OU-BY-OSZP-2022/000573-2/Cur zo dňa 20. 05. 2022 súhlasí s navrhovanou činnosťou bez
pripomienok a nežiada pokračovať v procese posudzovania.
- Za úsek ŠSOPaK listom č. OU-BY-OSZP-2022/000568-002 zo dňa 27. 05. 2022 súhlasí bez pripomienok a nežiada
pokračovať v procese posudzovania.
- Za úsek ŠVS listom č. OU-BY-OSZP-2022/000558-002 zo dňa 23. 05. 2022 súhlasí bez pripomienok a nežiada pokračovať
v procese.
2. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-BY-OKR-2022/000604-002 zo dňa 20. 05. 2022 súhlasí s
predloženým zámerom bez pripomienok a nepožaduje ďalšie posudzovanie.
3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. OU-ZA-OCDPK-2022/0000260056/2/ŠPA
zo dňa 05. 05. 2022 bez pripomienok..

4. Ministerstvo vnútra SR, okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žilina listom č. ORHZ-ZA1-2022/000518001 zo dňa 06. 06. 2022
Nepredpokladá z hľadiska ochrany pred požiarmi vznik negatívnych vplyvov na ŽP.
5. Mesto Bytča , Mestský úrad v Bytča listom č. 8132b/2022 - VaŽP-BIk zo dňa 09. 05. 2022 - súhlasí s realizáciou. Okrem
navrhovanej výsadby nízkej zelene -krov,
požadujeme uvažovať aj s výsadbou vzrastlých drevín s minimálnym nasadením koruny 200 cm, ktoré sú schopné plniť
okamžite svoje ekologické funkcie, vrátane tieniacej funkcie spevnených plôch. Spevnené plochy požadujeme realizovať z
vodopriepustného materiálu.
Vyjadrenie Okresného úradu: Pripomienky sú prenesené do výrokovej časti rozhodnutia

Dňa 06. 06. 2022 Okresný úrad Bytča., odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie v súlade s § 33 osd. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyzval účastníkov
konania a zúčastnené osoby na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia a určil lehotu na vyjadrenie sa do piatich
pracovných dní od doručenie výzvy.
V stanovenom termíne nikto z účastníkov konania a zúčastnených osôb nezaslal pripomienky k vydaniu rozhodnutia.

Záver
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní o tom, či zámer navrhovanej činnosti sa
bude posudzovať podľa zákona prihliadalo na stanoviská predložené k zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane
použilo kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru
navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany
životného prostredia podľa zákona konštatuje, že navrhovaná činnosť nemení využitie krajinného priestoru a nie sú
ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa
zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru o navrhovanej činnosti a treto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie nezistil žiadne skutočnosti,
ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v
závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a
preto Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených ku zámeru vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrené zohľadniť v procese konania a o povolení
navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru vyplýva, že sa
nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a
zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti posudzovanému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej
posudzovať podľa zákona.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej
činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia
podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy
subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k
navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon)
v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
RNDr. Beáta Kocincová
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vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10111

Doručuje sa
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča, Slovenská republika
C profit, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Na vedomie
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06 Bratislava 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina 1

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽR Zámok 104, 014 01 Bytča 1
Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 1
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19,010 01 Žilina 1
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8
Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8
Okresný úrad Žilina, odbor opravných proste referát pôdohospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
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