
 
 
 
 

INFORMÁCIA 
o výstavbe kanalizácie v mestskej časti Hliník nad Váhom 

 
Vážení občania,  
 
týmto si Vás dovoľujeme informovať, že investor Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., 
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina (v minulosti ako Severoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s., 
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina), bude v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“,financovanej z fondov Európskej únie, uskutočňovať 
výstavbu verejnej kanalizácie v mestskej časti Hliník nad Váhom. 
Výstavba verejnej kanalizácie sa bude uskutočňovať pokládkou kanalizačného potrubia do telesa 
jestvujúcich pozemných komunikácií: štátnej cesty II/507 a miestnej komunikácie v časti lokality 
Záhumnie.   
Bližšie informácie o predmetnej stavbe verejnej kanalizácie je možné získať u zástupcu investora a 
kontaktnej osoby, ktorou je: Ing. Kvaššayová, mobilný tel. č. 0905850671. 
V súvislosti s pokladaním kanalizačného potrubia v telese miestnej komunikácie v časti lokality 
Záhumnie, Mesto Bytča vydalo povolenie na rozkop stavbou dotknutej miestnej komunikácie s  
termínom  uskutočnenia od 17.4.2015 do 15.10.2015 Rozkopové a stavebné práce na stavbe 
verejnej kanalizácie zabezpečuje: Združenie „Bytča: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP“, STRABAG 
Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/4, 820 15 Bratislava. Oprávnenou a 
zodpovednou osobou za rozkopové práce na miestnej komunikácii je: Ing. Jozef Jacek – 
Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, tel. 0911 
714 826, ktorého je možné požiadať o vysvetlenie nejasností a riešenie problémov vzniknutých v 
súvislosti s výstavbou kanalizácie. 
Zamestnanci firmy, ktorí stavbu realizujú, mali by informovať zainteresovaných a dotknutých 
občanov, o postupe výstavby, dohodnúť sa s nimi, aby mali umožnený príjazd k pozemkom a budú 
s nimi prejednávať umiestnenie kanalizačnej prípojky na hlavnú trasu. 
Vybudovanie hlavného kanalizačného zberača umožní pripojenie dotknutých nehnuteľností na 
verejnú kanalizáciu prostredníctvom kanalizačnej prípojky. 
Kanalizačná prípojka  sa v zmysle stavebného zákona  považuje za drobnú stavbu, ktorú je  
potrebné ohlásiť Mestu Bytča, ako príslušnému stavebnému úradu. Ohlásenie kanalizačnej prípojky 
musí obsahovať náležitosti a prílohy predpísane stavebným zákonom a s týmto súvisiacimi 
predpismi.  
Informácie o náležitostiach, prílohách, spôsobe podania ohlásenia a tlačivo ohlásenia drobnej 
stavby kanalizačnej prípojky Vám radi poskytnú zamestnanci stavebného úradu Mesta Bytča: 
Mestský úrad v Bytči, oddelenie výstavby a životného prostredia, č. dverí 2, prízemie budovy MsÚ, 
oprávnený zamestnanec: Bc. Ľubica Sakalová, tel. 041/507 39 14. 
Tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“ je tiež pre Vás dostupné na webovej stránke mesta: 
www.bytca.sk, časť „OBČAN“, oddiel „Tlačivá“. 
 
Informácie súvisiace so zmluvami o uzavretí budúcej zmluvy o pripojení nehnuteľnosti na verejnú 
kanalizáciu (kanalizačnej prípojke) je možné získať u príslušného zamestnanca investora (SeVaK, 
a.s., Žilina): Lýdia Hollá, tel. 041/707 17 11, mob. 0908769175. 
 
 
                                                                                                          Bc. Miroslav Minárčik, v.r. 
                                                                                                                 primátor mesta 
 



INFORMÁCIA 
o výstavbe kanalizácie v mestskej časti Malá Bytča 

 
Vážení občania,  
 
týmto si Vás dovoľujeme informovať, že investor Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., 
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina (v minulosti ako Severoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s., 
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina), bude v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“,financovanej z fondov Európskej únie, uskutočňovať 
výstavbu verejnej kanalizácie v mestskej časti Malá Bytča. 
Výstavba verejnej kanalizácie sa bude uskutočňovať pokládkou kanalizačného potrubia do telesa 
jestvujúcich pozemných komunikácií: štátnej cesty II/507 a miestnej komunikácie.   
Bližšie informácie o predmetnej stavbe verejnej kanalizácie je možné získať u zástupcu investora a 
kontaktnej osoby, ktorou je: Ing. Kvaššayová, mobilný tel. č. 0905850671. 
V súvislosti s pokladaním kanalizačného potrubia v telese miestnej komunikácie, Mesto Bytča, 
vydalo povolenie na rozkop stavbou dotknutej miestnej komunikácie s  termínom  uskutočnenia od 
13.4.2015 do 15.10.2015. Rozkopové a stavebné práce na stavbe verejnej kanalizácie zabezpečuje: 
Združenie „Bytča: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP“, STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo 
s.r.o., Mlynské nivy 61/4, 820 15 Bratislava. Oprávnenou a zodpovednou osobou za rozkopové 
práce na miestnej komunikácii je: Ing. Jozef Jacek – Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, 
a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, tel. 0911 714 826, ktorého je možné požiadať o vysvetlenie 
nejasností a riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s výstavbou kanalizácie. 
Zamestnanci firmy, ktorí stavbu realizujú, mali by informovať zainteresovaných a dotknutých 
občanov, o postupe výstavby, dohodnúť sa s nimi, aby mali umožnený príjazd k pozemkom a budú 
s nimi prejednávať umiestnenie kanalizačnej prípojky na hlavnú trasu. 
Vybudovanie hlavného kanalizačného zberača umožní pripojenie dotknutých nehnuteľností na 
verejnú kanalizáciu prostredníctvom kanalizačnej prípojky. 
Kanalizačná prípojka  sa v zmysle stavebného zákona  považuje za drobnú stavbu, ktorú je  
potrebné ohlásiť Mestu Bytča, ako príslušnému stavebnému úradu. Ohlásenie kanalizačnej prípojky 
musí obsahovať náležitosti a prílohy predpísane stavebným zákonom a s týmto súvisiacimi 
predpismi.  
Informácie o náležitostiach, prílohách, spôsobe podania ohlásenia a tlačivo ohlásenia drobnej 
stavby kanalizačnej prípojky Vám radi poskytnú zamestnanci stavebného úradu Mesta Bytča: 
Mestský úrad v Bytči, oddelenie výstavby a životného prostredia, č. dverí 2, prízemie budovy MsÚ, 
oprávnený zamestnanec: Bc. Ľubica Sakalová, tel. 041/507 39 14. 
Tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“ je tiež pre Vás dostupné na webovej stránke mesta: 
www.bytca.sk, časť „OBČAN“, oddiel „Tlačivá“. 
 
Informácie súvisiace so zmluvami o uzavretí budúcej zmluvy o pripojení nehnuteľnosti na verejnú 
kanalizáciu (kanalizačnej prípojke) je možné získať u príslušného zamestnanca investora (SeVaK, 
a.s., Žilina): Lýdia Hollá, tel. 041/707 17 11, mob. 0908769175. 
 
 
 
                                                                                                         Bc. Miroslav Minárčik, v.r. 
                                                                                                               primátor  mesta  

 
 
 

 
 


