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Vec: Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
 
 
 Navrhovateľ ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 3, 010 07 Žilina (ďalej len 

”navrhovateľ”) v zastúpení STAVMOX, s.r.o., Baničova 19, 010 15 Žilina,  podal dňa 

06.06.2022 a doplnil dňa 07.09.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
 
 
 

,, Bytové domy Bytča – 5. etapa, Thurzove sady ” 
 
 
Objektová skladba: 
SO 5.01 – Bytový dom 
SO 5.02 – Bytový dom 
SO 5.03 – Bytový dom 
SO 5.04 – Bytový dom 
SO 5.05 – Komunikácie 
SO 5.06 – Dažďová kanalizácia 
SO 5.08 – Vodovod 
SO 5.09 – Požiarna nádrž 
SO 5.10 – Elektrické NN rozvody 
SO 5.11 – Verejné osvetlenie 
SO 5.12 – STL plynovod 
SO 5.13 – Sadové úpravy 
SO 5.14 – Hrubé terénne úpravy 
 
 
na pozemkoch parc. č.: KN – C 3155/53, 3155/43, 3155/375, 3155/374  v katastrálnom území 

Veľká Bytča, okres: Bytča. 
 
Mesto Bytča, ako vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej ,,stavebný zákon”) a § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v súlade s ust. § 35 ods. 2 tohto zákona zverejňuje kópiu návrhu na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby spoločne s rozhodnutím zo 

zisťovacieho konania pod č. č. 2174/2022-11.1.2/ss-R 22796/2022 zo dňa 04.04.2022 
vydaného Ministerstva ŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 

525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov, a § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Miroslav Minárčik 
                primátor mesta 
 
 
 
Prílohy: 
 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu ,, Bytové domy 

Bytča – 5. etapa, Thurzove sady ” podaný navrhovateľom ENERGY STUDIO s.r.o., M. 

Šinského 671/3, 010 07 Žilina, IČO: 45231842 – v zastúpení STAVMOX s.r.o., Baničova 

č. 19, 010 15 Žilina, IČO: 3641778 zo dňa 06.06.2022, 
 rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. rozhodnutia Ministerstva ŽP SR č. 2174/2022-

11.1.2/ss-R 22796/2022 zo dňa 04.04.2022. 
 
 
Toto oznámenie musí byť podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona zverejnené odo dňa 

začatia územného konania o umiestnení stavby až do jeho právoplatného ukončenia, a to 
na úradnej tabuli mesta Bytča a internetovej stránke mesta ww.bytca.sk 
 
 
 
Vyvesené od:    Vyvesené do:   Dátum zvesenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby  
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie: 
 

 


