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                                      V e r e j n á     v y h l á š k a  
                                                             

     Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie  podľa  § 58a stavebného zákona  

 

 

 

             Stavebník ENERGY STUDIO , s.r.o. M.Šinského  671/3, 010 07 Žilina v zast. 

STAVMOX, s.r.o., IČO: 36 417 785,  Baničova 3390/19, 010 15 Žilina  dňa 28.02.2022 podal 

a 23.2.2022 doplnil na Mesto Bytča, Odbor výstavby a životného prostredia  žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu :  

 

              „ POLYFUNKČNÉ BYTOVÉ  DOMY  BYTČA –    

                                  THURZOVE SADY „                 

 
stavebný objekt: SO 04 KOMUNIKÁCIE  

 

Na pozemkoch parcelné číslo  KN C :  3155/43,  v katastrálnom území Veľká Bytča                             

okres Bytča. 

  

Mesto Bytča  ako vecne 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 „)  v súlade s ust. § 58a ods. 3 stavebného  zákona zverejňuje na 

úradnej tabuli mesta Bytča a internetovej stránke  mesta www.bytca.sk vo veci konania 

o povolení stavby „ BYTOVÉ  DOMY  BYTČA – THURZOVE SADY „ 

v horeuvedenom rozsahu - stavebný objekt  a súčasne oznamuje, že na pozemkoch  parcela č. 

C KN  3155/43  v katastrálnom území Veľká Bytča                             

Záverečné stanovisko bolo  vydané v zisťovacom konaní  vydanom Okresným úradom  

v Bytči odbor  starostlivosti o životné prostredie pod č.OU-BY-OSZP-2021/000180-019  

zo dňa 30.03.2021 je verejne prístupné na internetovej stránke:    

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcne-bytove-domy-bytca-thurzove-sady                                                                         

Podľa § 58a  ods.3 stavebného zákona kópiu žiadosti o stavebné povolenie týkajúce sa stavby, 

vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa 

osobitného predpisu,1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej  

http://www.bytca.sk/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcne-bytove-domy-bytca-thurzove-sady
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tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho 

stavebný úrad len na úradnej tabuli. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená 

počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať 

okrem kópie žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho 

vydal, ak bolo k stavbe vydané. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Miroslav Minárčik                                                                                                              

                                                                                                primátor mesta 

 

 

 

 

Príloha: 

-žiadosť o  vydanie stavebného povolenia  na stavbu „ POLYFUNKČNÉ BYTOVÉ DOMY   

BYTČA – THURZOVE SADY „ podaný  navrhovateľom  ENERGY STUDIO , s.r.o. 

M.Šinského  671/3, 010 07 Žilina  v zast. STAVMOX, s.r.o., IČO: 36 417 785,  Baničova 

3390/19, 010 15 Žilina  zo dňa 28.01.2022 a doplneného dňa 23.2.2022  na stavebný objekt 

SO 04 Komunikácie. 

 

Toto oznámenie musí byť podľa § 58a  ods. 3 Stavebného zákona zverejnené odo dňa 

začatia  stavebného  konania  až do jeho právoplatného ukončenia, a to na úradnej 

tabuli mesta Bytča a internetovej stránke mesta www.bytca.sk.   

  

 

 

 

 

Vyvesené od:                               Vyvesené do:                                        Dátum zvesenia :  

 

 

 

 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby  potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie  

 

 

 
 

http://www.bytca.sk/
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