Mesto Banská Bystrica

Číslo : OVZ SU 106142/764/2019/HOM

V Banskej Bystrici 24.05.2019

Ev. č.: 28/2019
Vybavuje / tel.: Helena Homolova - 048/4330872

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Navrhovateľ, TECHNOTRADE INVEST spol. s.r.o., Sasikova 5, 811 08 Bratislava, podal dňa
07.06.2018 a neskôr doplnil na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor - stavebný úrad,
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Malopodlažné bytové domy Graniar - 1.
etapa“, umiestnené na pozemku 2394/74, k.ú. Banská Bystrica s napojením na inžinierske siete na
parcelách KN C č. 2394/74, 2394/256, 2394/319, 2394/320, 2394/324, k.ú. Banská Bystrica.
Účastníci konania: fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej
„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, prejednalo návrh v územnom konaní s účastníkmi
konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdilo návrh podľa
§37 a § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho
podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby
„Malopodlažné bytové doby Graniar - 1. ETAPA“,
umiestnené na pozemku 2394/74, k.ú. Banská Bystrica,
s napojením na inžinierske siete na parcelách KN C č. 2394/74, 2394/256, 2394/319, 2394/320,
2394/324, k.ú. Banská Bystrica.
v členení na stavebné objekty:
SO 900 Príprava územia
SO 101 Malopodlažné bytové domy
SO 101.01 Malopodlažný bytový dom - vchod A
SO 101.02 Malopodlažný bytový dom - vchod B
SO 200 Komunikácie a spevnené plochy
SO 250 Sadové úpravy, exteriérové prvky
SO 251.01 Stojisko pre komunálny odpad
SO 252 Sadové úpravy
SO 300 Prípojka splaškovej kanalizácie + areálová splašková kanalizácia
SO 400 Prípojka dažďovej kanalizácie + areálová dažďová kanalizácia
SO 500 Prípojka vody + areálový vodovod
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SO 600 Prípojky a rozvody NN
SO 601 Distribučné rozvody NN
SO 601.01 Prípojka NN pre objekt SO 101.01
SO 601.02 prípojka NN pre objekt SO 101.02
SO 602 Verejné osvetlenie VO
SO 700 Prípojka a rozvody TK, OPTK
SO 701 Prípojka SLe
Rozsah stavby:
SO 900 Príprava územia
Z dotknutej parcely v nevyhnutnom rozsahu pre umiestnenie uvedených objektov bude odstránená
humusovitá zemina v požadovanej hrúbke a uskladnená na medziskládku, na pozemku navrhovateľa..
SO 101 Malopodlažné bytové domy (celkový rozmer 58,45m x 13,4m)
SO 101.01 Malopodlažný bytový dom - vchod A, pôdorysného rozmeru 29,2m x 13,4m
SO 101.02 Malopodlažný bytový dom - vchod B, pôdorysného rozmeru 29,2m x 13,4m
Malopodlažné bytové domy tvoria súbor dvoch navzájom odilatovaných objektov. Každý z nich je
dispozičné navrhnutý so samostatným komunikačným jadrom - schodiskom. Uvedené objekty majú
jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie v ktorom je situovaný hlavný vstup do objektu, kobky,
technické zázemie a 9 krytých parkovacích miest. Bytové domy majú dve nadzemné podlažia a jedno
ustúpené podlažie.
Na prvom nadzemnom podlaží sú situované dva 4 - izbové byty s exteriérovou záhradkou. Na druhom
nadzemnom podlaží sú situované dva 3 - izbové a dva 2 - izbové byty. Na ustúpenom podlaží je
situovaný jeden 4 - izbový byt. K jednotlivým bytovým jednotkám sú podľa príslušnej PD pričlenené
na priečeliach balkóny alebo terasy.
Uvedený objekt je navrhnutý v kombinácii murovaných a železobetónových konštrukcií. Fasáda
objektu bude zateplená. Zateplená bude je plochá strešná konštrukcia objektu. Bytový dom bude
založený na monolitických základových pásoch, ktoré budú výškovo prispôsobené konfigurácii terénu,
podľa potreby a príslušného výpočtu budú vystužené.
Elektroinštalácia: rozvod elektroinštalácie v objektoch bude zrealizovaný v zmysle predloženej
dokumentácie. Meranie spotreby elektrickej energie je navrhnutá pre každý byt samostatne + spoločné
meranie.
Bleskozvod a uzemnenie: pasívny bleskozvod, požadovaná úroveň ochrany EPS III.
Vykurovanie: Systém vykurovania je navrhnutý nízkoteplotným systémom s vykurovacími telesami.
Zdrojom tepla bude TČ (vzduch/voda) v konštrukčnom prevedení s vnútornou a vonkajšou jednotkou.
Vonkajšia jednotka TČ s výparníkom, ventilátorom a modulovým kompresorom bude uložená na
tlmičoch vibrácií na pružne uloženom stavebnom základe na streche. Vnútorná jednotka TČ
s integrovaným obehovým čerpadlom, kondenzátorom, trojcestným prepínacím ventilom, záložným
elektrickým ohrievačom a zabudovanou elektrickou reguláciou bude umiestnená v technickej
miestnosti - v suteréne.
V objektoch je navrhnutá vzduchotechnika v rozsahu podľa preloženej dokumentácie.
V uvedenom objekte je navrhnutá „Požiarna ochrana“, ktorú vypracoval špecialista požiarnej ochrany
Ing. Zdenko Repček,, reg. č. 76/2013.
SO 200 Komunikácie a spevnené plochy
Na povrchu sa v rámci stavby postaví pozdĺž Muškátovej ulice v dolnej časti 7 kolmých parkovacích
miest rozmerov 5x2,5malmiesto vyhradené pre telesne postihnutého so šírkou 3,5 m. Chodník pre
peších variabilnej šírky, min. však 2 m sa dobuduje aj na chýbajúcich úsekoch pozdĺž existujúcej ulice
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v rámci pozemku investora. Priečny sklon chodníka bude o hodnote 2%, priečny sklon pozdĺžnych
parkovísk bude 2%, kolmé parkoviská budú mať priečny sklon podľa priľahlej komunikácie.
Podzemné garáže v bytových objektoch sa dopravne napoja 4 vjazdami na Muškátovú ulicu,
komunikáciu vo vlastníctve investora. Vjazdy do objektu sú riešené ako dvojpruhové šírky 6,5 m. Ich
maximálny pozdĺžny sklon je v exteriéri do 10%.
Smerové a výškové osadenie spevnených plôch sa prispôsobuje existujúcej a aj navrhovanej a
výhľadovej zástavbe. Povrchová úprava - betónová dlažba. Odvodnenie navrhovaných verejných
parkovísk a chodníkov (SO 200) je zabezpečené priečnym sklonom.
SO 250 Sadové úpravy, exteriérové prvky
SO 251.01 Stojisko pre komunálny odpad
Stojisko pre komunálny odpad je navrhnuté podzemné, pôdorysných rozmerov 4,8m x 4,8m,
umiestnené je medzi parkovacími plochami, prístupné z peších ako aj obslužných komunikácií.
V podzemnom stojisku pre komunálny odpad bude umiestnené 1 kus podzemný kontajner o objeme 5
m3 na komunálny odpad a 3 kusy podzemné kontajnery o objeme 3 m3 na separovaný zber.
SO 252 Sadové úpravy
Nezastavané plochy budú zatrávnené. Do plocha je navrhovaná výsadba zelene pozostávajúca zo
vzrastlých stromov, kríkových porastov, plôch trávobylinných zmesí.
SO 300 Prípojka splaškovej kanalizácie + areálová splašková kanalizácia
Uvedený objekt bude napojený na splaškovú kanalizáciu cez jednu prípojku kanalizácie A1 - DN200
mm, dĺžky cca. 7,0m, s napojením do novovysadenej odbočky DN 300/200, v mieste existujúcej
odbočky, nakoľko existujúca prípojka je profilu DN 150 mm. Na prípojke kanalizácie bude osadená
plastové revízna šachta 0 800 mm s poklopom 0 600 mm. Ostatné jestvujúce kanalizačné prípojky
vyvedené na predmetnú parcelu, ktoré boli pôvodne zrealizované za účelom napojenia RRD sa
zaslepia.
Areálová splašková kanalizácia bude vedená pozdĺž navrhovaného objektu, súbežne s navrhovanou
areálovou dažďovou kanalizáciou a vodovodom. Do nej budú zaústené jednotlivé ležaté zvody
kanalizácie z objektu z oboch sekcií. Na trase kanalizácie budú osadené plastové revízne šachty 0400
mm. Celková dĺžka areálovej kanalizácie bude cca. 60m v profile DN 150 mm.
SO 400 Prípojka dažďovej kanalizácie + areálová dažďová kanalizácia
Pre odvod zachytených dažďových vôd bude slúžiť uličná dažďová kanalizácia DN 400 mm. Na
pozemok kde sa majú umiestniť bytové domy sú vyvedené jestvujúce prípojky dažďovej kanalizácie.
Tieto budú okrem dvoch, ktoré budú využité, zrušené zaslepením.
Pre riešený objekt a priľahlé spevnené plochy okolo objektu, budä využité dve prípojky kanalizácie Dl aD2.
Prípojka Dl je navrhnutá v mieste pôvodnej prípojky DN 150 ale v novom profile DN 200mm
s napojením do novovysadenej odbočky DN 400/200 v mieste existujúcej odbočky. Prípojka dĺžky
7m. Na prípojke bude osadená revízna kanalizačná šachta 0 400 mm.
Prípojka D2 - DN 150 mm a dĺžky 5,5m bude odvádzať vody z parkoviska (8 parkovacích miest).
Voda bude odvádzaná cez vpusty, vybavené odlučovačom ropných látok (ORL) s prietokom 1,0 l/s. na
prípojke bude osadená revízna kanalizačná šachta 0 400 mm.
Areálová dažďová kanalizácia - bude vedená pozdĺž navrhovaných objektov, súbežne
s navrhovanou areálovou splaškovou kanalizáciou a vodovodom. Do nej budú zaústené jednotlivé
ležaté zvody kanalizácie z obidvoch objektov. Na trase kanalizácie budú osadené revízne šachty.
Celková dĺžka areálovej kanalizácie je 110 m v profiloch DN 125 - 200 mm.
SO 500 Prípojka vody + areálový vodovod
Objekty budú zásobované pitnou vodou a požiarnou vodou cez spoločnú prípojku vody DN 150mm.
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Požadovanú potrebu požiarnej vody bude zabezpečovať existujúci nadzemný hydrant. Existujúce
vodovodné prípojky DN 32 vyvedené na predmetný pozemok budú zaslepené podľa vyznačenia
v príslušnej PD. Jedna vodovodná prípojka bude zrekonštruovaná na požadovaný profil DN 50, dĺžky
3m. Na vodovodnej prípojke je navrhnutá vodomemá šachta, v ktorej budú osadené dve vodomemé
zostavy, odtiaľ budú potrubia vodovodu privedené do obidvoch sekcií.
SO 600 Prípojky a rozvody NN
SO 601 Distribučné rozvody NN
SO 601.01 Prípojka NN pre objekt SO 101.01
SO 601.02 prípojka NN pre objekt SO 101.02
Navrhovaný objekt bude pripojený z existujúcej kioskovej trafostanice TS 1 novými distribučnými
NN rozvodmi. Z existujúcej trafostanice bude vyvedený kánel 1 x NAYY-J 3 x 120+70mm2 do novej
skrine SR, odkiaľ bude realizovaná BNN prípojka do elektromerového rozvádzača RE1 (8 x odberné
miesto) aNN prípojka do elektromerového rozvádzača RE2 (8 x odberné miesto) jednotlivých
fakturačných elektromerových rozvádzačov umiestené na voľne prístupnom mieste. Navrhované káble
NAYY-J 1x120+70, celková dĺžka 160m.
SO 602 Verejné osvetlenie VO
SO 700 Prípojka a rozvody TK, OPTK
SO 701 Prípojka SLe
domový rozvod cez FTP káble
domový rozvod satelitnej televízie
rozvod domového telefónu
Navrhované umiestnenie stavby „Malopodlažné bytové doby Graniar -1. ETAPA“, je situované na
pozemkoch k.ú. Banská Bystrica, podľa zakreslenia vo výkrese „Koordinačná situácia“, ktorá je
súčasťou dokmentácie, ktorú vypracovala spoločnosť miestor s.r.o., Janáčkova 2358/2, 81 108
Bratislava, ktorú autorizačne overil Ing. árch. Branislav Husárik, autorizovaný architekt, č. opr.
1965AAa Ing. árch. Peter Janeček, autorizovaný architekt, č. opr. 1966AA.
Posúdenie súladu umiestnenia uvedenej stavby s platným Územným plánom Banská Bystrica:
Stavebný úrad posúdil predmetný návrh na umiestnenie uvedenej stavby, podľa ustanovení § 37 ods. 1
až 3 stavebného zákona.
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia podľa ustanovení § 37 ods. 1 stavebného zákona
na vyššie uvedenú stavbu je Územný plán mesta Banská Bystrica (ÚPN-M Banská Bystrica) z
roku 2015 v znení aktuálnych zmien a doplnkov. Stavebný úrad vykonal dôslednú analýzu daného
územia v súvislosti s možnosťou umiestnenia uvedenej stavby podľa predloženej dokumentácie, ktorú
vypracovala spoločnosť miestor s.r.o., Janáčkova 2358/2, 81 108 Bratislava, ktorú autorizačne overil
Ing. árch. Branislav Husárik, autorizovaný architekt, č. opr. 1965AA a Ing. árch. Peter Janeček,
autorizovaný architekt, č. opr. 1966AA.
V zmysle VZN č. 1/2015, 4/2016, 11/2016, 8/2017, 2/2017 záväznú časť Územného plánu mesta
Banská Bystrica, tvoria:
a) Textová časť B.20. Záväzná časť
b) Grafická časť, Záväzná časť, ktorá obsahuje:
Výkres č. 3a - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
Výkres č. 4 - Verejné dopravné vybavenie
Výkres č. 7a - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia funkčné a výškové regulatívy a limity.
Výkres č. 7b - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia priestorové regulatívy.
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Podľa platného ÚPN-M Banská Bystrica, uvedené pozemky, ktoré sú dotknuté navrhovanou stavbou,
sa nachádzajú v dvoch funkčných plochách:
PZ-04 Polvfunkčná zástavba - územie zastavané rodinnými domami, matopodlažnými bytovými
domami a občianskym vybavením. V zmysle určených regulácií funkcie PZ-04 patrí bývanie
v malopodlažných bytových domoch medzi tzv. prípustné primáme funkcie. Uvedená funkčná plocha
čiastočne zasahuje na dotknutú parcelu.
PB 02 Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2. NP a bytovými domami do 4. NP.
Uvedená funkčná plocha prevažne zasahuje dotknutú parcelu.
Novostavba RD v uvedenej lokalite rešpektuje v obidvoch funkčných plochách záväzné funkčné
využitie, systémový regulatív zastavíteľnosti ako aj stanovený počet nadzemných podlaží. V zmysle
stanovených intervenčných stavebných zásahov je v dotknutom území možná nová výstavba.
Novostavba „Malopodlažných bytových domov“ je v súlade s ÚPN mesta Banská Bystrica.
Funkčná plocha je popísaná v záväznej textovej časti územného plánu a znázornená v grafickej časti
územného plánu vo výkrese č. 3a - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, vo výkrese č.
4 - Verejné dopravné vybavenie, vo výkrese č. 7a - Regulatívy a limity funkčného a priestorového
využívania územia - funkčné a výškové regulatívy a limity a vo výkrese č. 7b Regulatívy a limity
funkčného a priestorového využívania územia - priestorové regulatívy.
Základná charakteristika funkčnej plochy PB 02 je: malopodlažná bytová zástavba, izolované,
radové a terasové domy) predstavujú komplementárnu funkčnú i priestorovú zložku mestského
organizmu, v ktorej sa uplatnia všetky typologické formy bývania, ktoré umožňuje táto zástavba.
Medzi vhodné funkcie v danom bloku patrí bývanie v malopodlažných bytových domoch so 4 až 8
bytovými jednotkami v obmedzenom rozsahu ako súčasť dotvorenia hmotovej štruktúry rodinných
domov. Medzi vhodné funkcie v danom bloku sú zaradené aj nevyhnuté odstavné plochy pre
automobily.
V hmotovo priestorovej štruktúre je uvedená maximálna prevládajúca výška zástavby obytného
prostredia, 2 nadzemné podlažia (s možnosťou výstavby ďalšieho ustupujúceho podlažia alebo
podkrovia).
Stavebný úrad, po posúdení predmetnej stavby podľa vyššie uvedenej záväznej textovej časti platného
ÚPN-M Banská Bystrica, dospel k právnemu názoru, že umiestnenie stavby „Malopodlažné bytové
doby Graniar - 1. ETAPA“ spĺňa požadovanú „Vhodnú funkciu“ ako aj „Hmotovo priestorovú
štruktúru“ stanovenú v bloku PB 02, vzhľadom na skutočnosť že uvedené bytové domy sú navrhnuté
ako dvojpodlažné objekty s ustúpeným ďalším podlažím a polozapusteným suterénom. V jednom
objekte je situovaných 7 bytových jednotiek.
Stavebný úrad následne posúdil predložený návrh podľa záväznej grafickej časti ÚPN-M Banská
Bystrica a to podľa :
Výkres č. 3a - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia. V danom výkrese je uvedená
plocha určená zastavanie rodinnými domami do 2. NP a bytovými domami do 4. NP. Funkciu bývania
ako ai požadovanú podlažnosť uvedená stavba spĺňa.
Výkres č. 4 - Verejné dopravné vybavenie. Umiestenie uvedeného objektu nie ie v kolízii so žiadnym
dopravným vybavením.
Výkres č. 7a - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia - funkčné
a výškové regulatívy a limity,
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PZ-04 Polvfunkčná zástavba - územie zastavané rodinnými domami, malopodlažnými bytovými
domami a občianskym vybavením. Uvedená funkčná plocha čiastočne zasahuje na dotknutú parcelu.
PB 02 Bvvanie - územie zastavané rodinnými domami do 2. NP a bytovými domami do 4. NP.
dotknuté parcely sú určené na funkciu územie zastavané rodinnými domami do 2. NP a bytovými
domami do 4. NP., pričom na danom výkrese je uvedené označenie PB 02, 2-3, čo je bližšie
špecifikované v textovej záväznej časti územného plánu a to v kapitole B.20.2.4. Regulatívy a limity
hmotovo priestorovej štruktúry, kde je uvedené:
I) Pri riadení rozvoja územia dodržiavať maximálne výškové hladiny zástavby v jednotlivých
mestských blokoch podľa vyznačenia v grafickej časti (Výkres č, 7a - Regulatívy a limity funkčného a
priestorového využívania územia - Funkčné a výškové regulatívy) ako regulatív hmotovo-priestorovej
štruktúry mesta, a to v členení na:
bez kódu úroveň terénu (bez nadzemných podlaží) alebo podzemné podlažia
kód X X znamená maximálny prípustný počet nadzemných podlaží
kód X-Y, X znamená maximálny prípustný počet nadzemných podlaží prevládajúcej zástavby bloku, Y
znamená maximálny prípustný počet nadzemných podlaží výškovej dominanty (podľa poznámok
nižšie)
II) Stanoveným maximálnym výškovým hladinám zástavby v jednotlivých mestských blokoch sú
nadradené ostatné záväzné regulatívy, ktoré akýmkoľvek spôsobom obmedzujú výšku zástavby (napr.
ochranné pásma letiska, heliportov apod.).
III) Počet podzemných podlaží sa v ÚPN mesta neudáva.
V poznámkach v územnom pláne je uvedené:
Pri funkčných plochách mimo plôch určených na zastavanie nie je výškový regulatív stanovený.
Výškový regulatív nie je stanovený ani pri plochách technického vybavenia (PT) a niektorých
plochách dopravného vybavenia (PD 01), ktorých „hmotové, výškové a objemové riešenie" má byť
podriadené „urbanistickej situácii a regulačným danostiam vyplývajúcim zo širších vzťahov k
okolitému (nadväznému) územiu mestskej štruktúry".
Výška nadzemných podlaží sa môže pohybovať od max.3,0 m pri bytových budovách, cez max. 4,5 m
pri nebytových budovách (charakteru občianskeho a rekreačno-športového vybavenia) až po max. 6 m
pri nebytových budovách (priemyselných, poľnohospodárskych, dopravných budovách, ako aj
budovách technického vybavenia). V prípade, že výška bežného podlažia budovy presiahne vyššie
uvedenú maximálnu výšku, počíta sa presah výšky už do ďalšieho podlažia budovy.
Do počtu stanovených nadzemných podlaží sa pri bytových budovách nezahŕňajú ustupujúce podlažia
a podkrovia (v zmysle platnej normy).
Maximálny prípustný počet nadzemných podlaží v danom mestskom bloku s výškovou dominantou
podľa výkresu grafickej časti ÚPN mesta č. 7b je možné použiť len v priestore vymedzenej
dominanty.
Maximálne výškové hladiny zástavby v blokoch, kde terén tvorí prirodzenú leteckú prekážku
vzhľadom na výškové obmedzenia sú určené ochrannými pásmami Letiska Sliač.
Podľa vyznačenia v grafickej časti, ako regulatív hmotovo-priestorovej štruktúry mesta, kde podľa
kódu „X - Y“ v našom prípade „2 - 3“, kde „2“ znamená maximálny prípustný počet nadzemných
podlaží prevládajúcej zástavby bloku, t. j v konkrétnom bloku kde sa požaduje umiestniť uvedenú
stavbu, je zástavba vo výške max. 2 N P. „Y“ v našom prípade „3“ znamená maximálny prípustný
počet nadzemných podlaží výškovej dominanty. Dominantu podľa záväzného výkresu 7b nie je možné
v danom území umiestniť. Na základe posúdenia návrhu podľa záväzného výkresu č. 7a - grafickej
časti územného plánu, návrh bytového domu s počtom 2. NP + ustúpené podlažie, spĺňa maximálne
výškové hladiny zástavby v dotknutom mestskom bloku.
Výkresu č. 7b Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia - priestorové
regulatívy,
V predmetnom výkrese nie je vymedzené umiestnenie dominanty.
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Vzhľadom na skutočnosť, že regulatívy stanovené záväznou časťou územného plánu neplatia každý
samostatne, ale vytvárajú jeden komplex regulatívov, stavebný úrad posúdil predmetný zámer vo
vzťahu ku každému regulatívu, jednotlivo. Na základe výsledkov komplexného posúdenia podľa
záväzných podkladov Územného plánu mesta Banská Bystrica, stavebný úrad dospel k právnemu
názoru, že zámer výstavby „Malopodlažné bytové doby Graniar - 1. ETAPA", situované na
pozemkoch k.ú. Banská Bystrica, umiestnené podľa predloženej dokumentácie, v uvedenej lokalite
rešpektuje funkčné využitie, a taktiež rešpektuje záväzne určené výškové regulatívy v danom
bloku.
Z tvchto dôvodov ie navrhovaná stavba „Malopodlažné bytové doby Graniar - 1. ETAPA“,
situovaná na pozemkoch k.ú. Banská Bystrica, podľa zakreslenia v príslušnej dokumentácii pre
vydanie územného rozhodnutia v súlade s regulatívmi záväznej časti UPN-M Banská Bystrica.
Podľa ustanovení § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pri
rozhodovaní správny orgán má preukázané, že vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

IL
V súlade s ustanovením § 37 ods. 2 stavebného zákona, posúdenie dodržania všeobecných technických
požiadaviek vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie stavebný úrad vykonal na podklade projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala
spoločnosť miestor s.r.o., Janáčkova 2358/2, 81 108 Bratislava, ktorú autorizačne overil Ing. árch.
Branislav Husárik, autorizovaný architekt, č. opr. 1965AA a Ing. árch. Peter Janeček, autorizovaný
architekt, č. opr. 1966AA.
Predloženú dokumentáciu stavebný úrad porovnal s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.
Umiestnenie navrhovaných bytových domov je situované v katastrálnom území Banská Bystrica,
v ktorej je v súčasnosti zrealizovaná len zástavba samostatnými rodinnými domami a radovými
rodinnými domami s podlažnosťou 2NP.
V súlade s ustanovením § 37 ods. 2 stavebného zákona požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné
prostredie a podmienky predpisov, ktoré ustanovujú hygienické podmienky, podmienky bezpečnosti
práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o
kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a podobne stavebný úrad posúdil na
podklade záväzných stanovísk dotknutých orgánov.
Stavebný úrad, podľa § 37 od s. 2 stavebného zákona, pri posudzovaní návrhu žiadateľa v súvislosti s
predchádzajúcimi rozhodnutiami v území zistil, že Mesto Banská Bystrica ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad, pre dotknuté územie vydal územné a stavebné povolenie na výstavu
radových rodinných domov. Na stavbu RRD bolo vydané stavebné povolenie mestom Banská
Bystrica, pod č. RV-49530/2009/Sch, Ev. č. 162/2009 zo dňa 17.06.2009.
Zmena stavby pred dokončením na RRD bola povolená rozhodnutím mesta Banská Bystrica č. OVZ199007/2011/Sch, ev. č. 26/2012 zo dňa 02.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2012.
Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ TECHNOTRADE INVEST spol. s.r.o., Sasikova 5, 811 08
Bratislava, podal dňa 02.07.2018 a doplnil dňa 18.07.2018 na Mestský úrad v Banskej Bystrici,
Stavebný odbor - stavebný úrad, opakovane žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
na stavbu Radové rodinné domy Graniar, Banská Bystrica'\ katastrálne územie Banská Bystrica,
v ktorej upustil od výstavby najskôr 9 - tich a neskôr upravil žiadosť o vypustenie 14 - tich
radových rodinných domov, pôvodne situovaných na pozemku parcela KN C č. 2394/74, k.ú.
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Banská Bystrica.
Uvedená zmena stavby pred dokončením bola prerokovaná s účastníkmi konania v samostatnom
konaní vedeným pod spisovou značkou 3058/2019. Rozsah radových rodinných domov je zakreslený
v príslušnej dokumentácii, čím je preukázané, že radové rodinné domy na ktoré stavebné povolenie č.
č. RV-49530/2009/Sch, Ev. č. 162/2009 zo dňa 17.06.2009 a č. OVZ-199007/2011/Sch, ev. č. 26/2012
zo dňa 02.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2012, ostáva v platnosti, nebudú v kolízii
s navrhovaným umiestením malopodlažných bytových domov.
III.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 37 ods. 3 stavebného zákona prostredníctvom navrhovateľa
zabezpečil vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, vlastníkov a správcov sietí a zariadení
verejného dopravného, technického vybavenia územia, v ktorých bol vyjadrený súhlas s umiestnením
uvedenej stavby.
Základné údaie o stavbe:
Plocha pozemku ....................................................................................................................... 2064 m2
Zastavaná plocha.............................................................................................................................. 666m2
Celková úžitková plocha bytov............................................................................................. 1184 m2
Spevnené plochy ..........................................................................................................................761 m2
Vegetačné plochy.............................................................................................................................. 637m2
Počet nadzemných podlaží: 2
Počet podzemných podlaží: 1
Počet nadzemných podlaží (ustúpené podlažie) 1
Počet bytov celkovo 14:
SO 101.01 Malopodlažný bytový dom - vchod A (7 bytových jednotiek - na prvom nadzemnom
podlaží sú situované dva 4 - izbové byty s exteriérovou záhradkou. Na druhom nadzemnom podlaží
sú situované dva 3 *- izbové a dva 2 - izbové byty. Na ustúpenom podlaží je situovaný jeden 4 izbový byt.)
SO 101.02 Malopodlažný bytový dom - vchod B (7 bytových jednotiek - na prvom nadzemnom
podlaží sú situované dva 4 - izbové byty s exteriérovou záhradkou. Na druhom nadzemnom podlaží
sú situované dva 3 - izbové a dva 2 - izbové byty. Na ustúpenom podlaží je situovaný jeden 4 izbový byt.)
Počet parkovacích miest v garáži (1. PP) je 18.
Počet parkovacích miest na teréne mimo objektu je 8
Účel stavby: podľa § 43b, odst I, písmeno a) stavebného zákona', bytová budova - bytový dom
Napojenie na dopravný systém:
Navrhované malopodlažné bytové domy budú dopravne napojené na Muškátovú ulicu. Po jestvujúcej
spevnenej komunikácii, ktorá je vo vlastníctve navrhovateľa. Predmetná komunikácia je následne
prepojená na komunikáciu vo vlastníctve mesta Banská Bystrica.
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky;
Osadenie a umiestnenie stavebných objektov:
SO 900 Príprava územia, na parcele KN C Č. 2394/74, k.ú. Banská Bystrica
SO 101 Malopodlažné bytové domy
SO 101.01 Malopodlažný bytový dom - vchod A, umiestnený na parcele KN C č. 2394/74, k.ú.
Banská Bystrica s napojením na inžinierske stavby na parcelách KN C č. 2394/74, 2394/256,

Číslo : OVZ SU 106142/764/2019/HOM

Ev. č. : 28/2019

Mesto Banské Bystrica, československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Držiteľ certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manažérstva kvality v oblasti výkonu samosprávy

0/25

2394/319, 2394/320, 2394/324, k.ú. Banská Bystrica.
SO 101.02 Malopodlažný bytový dom - vchod B, umiestnený na parcele KN C č. 2394/74, k.ú.
Banská Bystrica s napojením na inžinierske stavby na parcelách KN C č. 2394/74, 2394/256,
2394/319, 2394/320, 2394/324, k.ú. Banská Bystrica.
Malopodlažné bytové domy - vchod „A“ a vchod „B“ sú umiestnené :
vo vzdialenosti 4,56m od rodinného domu umiestneného na parcele KN C č. 2394/180
a parcely KN C č. 2394/181, k.ú. Banská Bystrica.
vo vzdialenosti 3,84m od hranice s parcelou 2394/35 až 8,94m, od hranice s parcelou KN C č.
2394/39, k.ú. Banská Bystrica.
Osadenie objektu od ulice, podľa zakreslenia v predloženej dokumentácii, vzhľadom na
komunikáciu (stavebná čiara stanovená cca. posledným radovým rodinným domom) Od
komunikácie uvedený objekt bude osadený vo vzdialenosti cca. 6,9m až 8,1m.
SO 200 Komunikácie a spevnené plochy, sú umiestnené na parcele KN C č. 2394/74, 2394/319,
2394/320, 2394/324, k.ú. Banská Bystrica.
SO 250 Sadové úpravy, exteriérové prvky, umiestnené na parcele KN C č. 2394/74, 2394/319,
2394/320, 2394/324, k.ú. Banská Bystrica.
SO 251.01 Stojisko pre komunálny odpad
SO 252 Sadové úpravy
SO 300 Prípojka splaškovej kanalizácie + areálová splašková kanalizácia, umiestnené na parcele
KN C č. 2394/74, 2394/319, 2394/320, 2394/256, k.ú. Banská Bystrica.
SO 400 Prípojka dažďovej kanalizácie + areálová dažďová kanalizácia, umiestnené na parcele
KN C č. 2394/74, 2394/319, 2394/320, 2394/256, k.ú. Banská Bystrica.
SO 500 Prípojka vody + areálový vodovod, umiestnené na parcele KN C č. 2394/74, 2394/319,
2394/320, 2394/256, k.ú. Banská Bystrica.
SO 600 Prípojky a rozvody NN, umiestnené na parcele KN C č. 2394/74, 2394/319, 2394/320, k.ú.
Banská Bystrica.
SO 601 Distribučné rozvody NN
SO 601.01 Prípojka NN pre objekt SO 101.01
SO 601.02 prípojka NN pre objekt SO 101.02
SO 602 Verejné osvetlenie VO
SO 700 Prípojka a rozvody TK, OPTK, parcela KN C č. 2394/74
SO 701 Prípojka SLe
Pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu predmetnej stavby sa navrhovateľovi podľa S
39a ods. 2 stavebného zákona a S 4 vyhlášky Č, 453/2000 Z.z. určujú nasledovné podmienky:
1. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby: Podľa projektovej dokumentácie pre rozhodnutie o
umiestnení stavby, „Malopodlažné bytové doby Graniar - 1. ETAPA“, ktorá je situovaná na
pozemkoch k.ú. Banská Bystrica, podľa zakreslenia vo výkrese „Koordinačná situácia“, ktorá je
súčasťou dokmentácie, pre vydanie územního rozhodnutia, ktorú vypracovala spoločnosť miestor
s.r.o., Janáčkova 2358/2, 81 108 Bratislava, ktorú autorizačne overil Ing. árch. Branislav Husárik,
autorizovaný architekt, č. opr. 1965AA a Ing. árch. Peter Janeček, autorizovaný architekt, č. opr.
1966AA, overenej v konaní odtlačkom pečiatky mesta Banská Bystrica.
2. Akékoľvek zmeny v rozsahu umiestnenia stavby alebo jej objektových súčastí podliehajú novému
územnému konaniu podľa § 32 a § 41 stavebného zákona.
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3. Jednotlivé objekty stavby môžu byť realizované na základe právoplatných rozhodnutí - stavebných
povolení, v rámci podaných žiadostí na príslušné špeciálne stavebné úrady podľa § 58 a nasl.
stavebného zákona, s prílohami podľa § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
4. Pre účely povolenia stavby predmetných stavebných objektov na pozemkoch iných vlastníkov, k
žiadostiam o stavebné povolenie pre jednotlivé objekty stavby doložiť doklady o preukázaní iného
práva k stavbou dotknutým pozemkom iných vlastníkov podľa § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 stavebného
zákona.
5. Požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím.
Nie je potrebné zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia,
6. Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:
Pri príprave stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, rešpektovať ochranné
pásma vedení verejných inžinierskych sietí v zmysle príslušných noriem.
7. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie: Stavba
nepodlieha vykonaniu zisťovacieho konania podľa ust. § 29 a posudzovaniu podľa §§ 29 až 37 zákona
NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
9. V priebehu stavebnej prípravy stavby a počas jej uskutočňovania rešpektovať stanoviská,
vyjadrenia, podmienené súhlasy, pripomienky a námietky orgánov štátnej a verejnej správy a
účastníkov konania, vydané v rámci územnej prípravy stavby:
9.1) Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivostí o ŽP - OH. Námestie Ľ. Štúra č. 1. Banská
Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2Q18/011534-002, zo dňa 28.02.2018.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov
odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 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 § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") vydávame podľa § 99 ods. 1 písm. b)
bod I zákona o odpadoch k predloženej žiadosti nasledovné pripomienky:
odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad
na zhodnotenie (drevo. kovy. recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady
na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady,
ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do
povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky);
Dodržať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) mesta Banská Bystrica o nakladaní

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, §
14 a § 77 zákona o odpadoch;
podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
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stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave
na mieste, na ktorom bol vykopaný;
k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o
odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a
zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.
9.2) Slovák Telekom a,s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611806978, zo dňa
12,03,2018.
Pri výstavbe nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/201 IZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti
Slovák Telekom, a.s.
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
9.3) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a,s. Partizánska cesta S, 974 01 Banská
Bystrica, vyjadrenie č. 4212/2018-ZC1091-340. zo dňa 05.04.2018.
K predmetne stavbe zaujímame stanovisko s podmienkami:
Nová vodovodná prípojka DN 50 mm sa zrealizuje len po znefunkčnení existujúcich vodovodných
prípojok. Vodovodné prípojky musia byť znefunkčnené za prítomnosti prevádzkovateľa - StVPS, a.s.
Závod 01 Banská Bystrica.
Splaškové odpadové vody môžu byť odvádzané do verejnej kanalizácie len za podmienky
vybudovania novej kanalizačnej prípojky DN 200 mm. Kanalizačná prípojka sa napojí na verejnú
kanalizáciu cez odbočovací kus AWADOCK * dodá prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Existujúce
kanalizačné prípojky žiadame zaslepiť zátkou - nie znefunkčniť zabetónovaním. Kanalizačné prípojky
žiadame zaslepiť za prítomnosti prevádzkovateľa verejnej kanalizácie - StVPS, a.s. Závod 01 Banská
Bystrica.
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Na odpojenie existujúcich vodovodných a kanalizačných prípojok podá investor žiadosť na
Zákaznícke centrum, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica, kde budú určené technické podmienky
odpojenia existujúcich vodovodných a kanalizačných prípojok.
Pri umiestnení dvoch vodomemých zostáv vo vodomemej šachte požadujeme dodržať 30 cm
vzdialenosť medzi jednotlivými zostavami a 30 cm vzdialenosť od stien šachty k jednej aj druhej
vodomemej zostave.
So zabezpečením vody pre stavebné účely súhlasíme. Investor na vodovodnej prípojke osadí
vodomemú šachtu a požiada o montáž vodomeru.
V zmysle § 19 ods. 6 Zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je stavebník povinný v
prípade zásahov do terénu vrátane pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany
vodovodu na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a
príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, pozemnej
komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonať iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
Stanovisko za oblasť ochrany pred požiarmi:
Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ verejného vodovodu v lokalite umiestnenia stavieb dotknutých
projektovou dokumentáciou neprevádzkuje žiadny hydrant slúžiaci na potreby zásobovania vodou na
hasenie požiarov a je tam umiestnené len zariadenie slúžiace na odkalenie a odvzdušnenie verejného
vodovodu ( vzdušník / kalník), čo je v rozpore s tvrdením uvedeným na str. 23 v projektovej
dokumentácii., súhlasíme s riešením za dodržania nasledovných podmienok:
1. Vzhľadom k tomu, že po preverení zariadenie slúžiace na odkalenie a odvzdušnenie verejného
vodovodu ( vzdušník / kalník ) spĺňa požadované parametre podzemného požiarneho hydrantu (
odberného miesta) uvedené v projektovej dokumentácii, za predpokladu zabezpečenia akcieschopnosti
požiarneho hydrantu v zmysle platných predpisov ochrany pred požiarmi, môže byť toto zariadenie
použité ako odberné miesto na zásobovanie vodou na hasenie požiarov - požiarny hydrant.
2. V rámci stavebného konania sa investor posudzovaných stavieb písomne zaviaže k trvalému
prevádzkovaniu - zabezpečovaniu akcieschopnosti požiarneho hydrantu ( odberného miesta} v
súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi a na vlastné náklady - písomný
doklad bude odovzdaný prevádzkovateľovi verejného vodovodu, spoločnosti StVSP. a.s.
3. V súlade so Zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisov a so Zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení
neskorších predpisov zabezpečí investor posudzovaných stavieb ( alebo ním poverená osoba)
sprístupnenie a použitie hydrantu prevádzkovateľovi verejného vodovodu za účelom odvzdušnenia
alebo odkalenia verejného vodovodu v lehotách stanovených prevádzkovateľom verejného vodovodu.
4. V prípade, kedy akcieschopnosť požiarneho hydrantu podľa podmienky č.2 nebude zabezpečovaná,
hydrant ďalej neslúži ako požiarny hydrant a plní funkciu vzdušníka / kalníka.
5. Poškodenie hydrantu, ku ktorému došlo v dôsledku neodbornej činnosti investora - prevádzkovateľa
posudzovaných stavieb, odstráni investor ( alebo ním poverená osoba) na vlastné náklady a v čo
najkratšom možnom čase. O poškodení hydrantu a oprave hydrantu podá investor ( alebo ním
poverená osoba) informáciu na Vodárenský dispečing StVPS, a.s. v Banskej Bystrici - mob. +421 907
680 739.
6. Každý odber vody z hydrantu nahlási investor posudzovaných stavieb ( alebo ním poverená osoba)
na Vodárenský dispečing StVPS, a.s. v Banskej Bystrici - mob. +421 907 680 739.
7. Prevádzkovateľ verejného vodovodu nepreberá zodpovednosť za akcieschopnosť požiarneho
hydrantu.
8. Prevádzkovateľ verejného vodovodu si vyhradzuje právo v prípade neplnenia uvedených
podmienok zo strany investora posudzovaných stavieb na zrušenie možnosti použitia hydrantu ako
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požiarneho hydrantu (odberného miesta).
Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica í StVPS. a.s.):
Verejný vodovod dl 10 mm a splašková kanalizácia DN 300 mm v riešenom území sú v správe StVPS,
a.s. Závod 01 Banská Bystrica. Trasa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je informatívne
zakreslená v situácií projektovej dokumentácií.
Dažďová kanalizácia v záujmovom území nie je v správe StVPS, a.s. Závod 101 Banská Bystrica.
Vytýčenie vodovodu zabezpečí p. Jablonský č. t. 0905 964 580.
Vytýčenie kanalizácie zabezpečí p Ing. Kostiviar č. t. 0908 929 877.
Pri Vašich zámeroch požadujeme dodržať ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie v zmysle Zákona
442/ 2002 Z. z.
min.1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 minimálnu zvislú vzdialenosť pri križovaní
vodovodného potrubia 20 cm, pri križovaní kanalizačného potrubia 10 cm. Požadujeme
rešpektovanie vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73
6005.
V pásme ochrany verejného vodovodu ( kanalizácie) je zakázané:
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizácii alebo ktoré bv mohli ohroziť ich technicky stav.
vysádzať trvalé porasty.
umiestňovať skládky,
vykonávať terénne úpravy.
Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop, ku
križovaniu a súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia prizvať zástupcov našej spoločnosti (
zabezpečí p. Jablonský, p. Ing. Kostiviar) o neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s. spísať
protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

Podmienky napojenia na vereinv vodovod ( kanalizáciu):
- Zakazuje sa používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok kanalizačnej prípojky a vodovodnej
prípojky.
- Vodomemou šachtou nesmú prechádzať iné vedenia. Vodomemá šachta musí byť zabezpečená tak,
aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru, musí byť chránená pred vniknutím vody a nečistôt, musí byť
odvodnená, vetrateľná, bezpečne prístupná.
- Zakazuje sa odvodnenie šachty do splaškovej kanalizácie.
- Pripojenie a osadenie vodomeru môže vykonať výhradne prevádzkovateľ verejného vodovodu
(kanalizácie) na základe žiadosti žiadateľa o prípojku. Pripojenie sa vykonáva na náklady
prevádzkovateľa (resp. vlastníka) verejného vodovodu (kanalizácie).
- Zriadenie prípojky môže vykonať aj iný subjekt, oprávnený k vykonávaniu týchto prác. Všetky práce
(materiál, zemné práce, montáž) sú na náklady žiadateľa o prípojku.
- V zmysle Zákona 442/2002 Z. z. podľa § 4 je vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky
osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod (kanalizáciu) sú uvedené na intemetovej stránke
našej spoločnosti www.stvps.sk
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Trasu novej prípojky v prípade cudzieho pozemku je nutné prejednať s jeho majiteľom.
Doporučujeme ochranné pásmo min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky na obidve strany min. 0,75 m
od osi kanalizačnej prípojky na obidve strany ( STN 75 6101).
Žiadame dodržať minimálnu 100 cm vzdialenosť od vodomemej šachty k plynovodu alebo plynovej
prípojke.
Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a. s.
Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 ( uzatvorenie zmluvného vzťahu na odber vody z
verejného vodovodu a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, objednávka na vytýčenie
jestvujúcich zariadení v správe našej spoločnosti, objednávka na napojenie na verejný vodovod,
kanalizáciu).
Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu :
1. Uzatvorenú obchodnú zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd a písomný
súhlas zástupcu prevádzky kanalizácií ( p. Ing, Kostiviar) s realizáciou napojenia kanalizačnej
prípojky do verejnej kanalizácie v správe StVPS, a. s. (resp. revíznu správu kanalizačnej prípojky a
kópiu evidenčnej karty kanalizačnej prípojky potvrdenú zástupcom prevádzky kanalizácii StVPS. a. s.
závod 01 Banská Bystrica.
S vydaním stavebného povolenia na stavbu súhlasíme za uvedených podmienok.
9.4) Stredoslovenská distribučná a.s,. Pri Raičianke 2927/8. 010 47 Žilina,
4600041799. zo dňa 26.04.2018.

vyjadrenie m.

K Vašej požiadavke zo dňa 28.02.2018 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:
• V predmetnej lokalite katastra Banská Bystrica - Graniar KN 294/74 sa nachádzajú podzemné VN
vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
• Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od
krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu
1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác,
žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
• Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
• Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
• Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup
prác na stredisku Údržby Banská Bystrica
• Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do
stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
• V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1
meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
• Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích
osôb.
9.5) Distribúcia SPP. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0141/2018/Ba. zo
dňa 13.03.2018.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
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energetike"): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej
plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v
správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona
o energetike.
9.6ý Michlovskx, s,r,o.< UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica. Zvolenská cesta 21, 974 05
Banská Bystrica, vyjadrenie č. BB-1589/2018, zo dňa 14,06.2018. V záujmovom území sa
nenachádzajú PTZ Orange.
9.7) Dopravný úrad, divízia civilného letectva. Letisko M, R. Štefánika, 823 OS Bratislava,
stanovisko zo dňa 05.06,20)8,
Stavba s výškou 9,75 m, tj. 419,5 m.n.m a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku určenú
ochrannými pásmami Letiska Sliač = 456 m.n.m. Bpv a svojim charakterom neohrozujú bezpečnosť
leteckej prevádzky. V prípade zmany umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby a stavebných
mechanizmov a zmeny, ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podľa §30 ods. 1 zákona č.
143/1998 Z.z. o civilnom letectve, je nutné akciu opätovne prerokovať.
9.8) UPC broaäband Slovakia, s.r,o. Banská Bystrica, Kyjevské nám, 6, 974 04 Banská Bystrica,
vyjadrenie, zo dňa 06.03,2018.
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.
9.9) Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica. Odd. telekomunikačných služieb,
VL 9, Máia 1. 974 86 Banská Bystrica, vyjadrenie - stanovisko, zo dňa 07.03.2018.. Bez
pripomienok.
9.10) Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, Banská Bystrica, záväzné
stanovisko č. KPUBB-2018/7008-2/23248/FRA. zo dňa 23.03.2018.
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany
pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon"), vydáva podľa § 30 ods. 4
pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko:
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Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica") z hľadiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom určuje zámer investora, spoločnosti Technotrade Invest spol.
s.r.o., so sídlom Muškátová 5, 974 01 Banská Bystrica realizovať stavbu „Malopodlažné bytové domy
Graniar - I etapa" v Banskej Bystrici na pozemkoch pare. KN-C č. 2394/74, 2394/319, 2394/320,
2394/324, 2394/256, k. ú. Banská Bystrica za prípustný.
Na území navrhovanej stavby nie sú situované národné kultúrne pamiatky. Stavba nie je plánovaná v
pamiatkovo chránenom území. Vzhľadom na to, že pri realizácii stavby nie je možné vylúčiť
narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:
ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa §
127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") príslušný stavebný úrad po dohode s
krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.
podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia
archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď
nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455824. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný
deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo
ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do
obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba
metódami archeologického výskumu.
9.11) ORHaZZ v Banskej Bystrici Komenského č. 27. 974 01 Banská Bystrica, stanovisko číslo
ORHZ-BB1-387-001/2018 zo dňa 05.04.2018.
S riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.
9.12) RÚVZ v Banskej Bystrici. Cesta k nemocnici č, 1. Banská Bystrica, záväzné stanovisko číslo
spisu: 845/2018. zo dňa 02.03,2018. v ktorom je okrem iného uvedené:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len RÚVZ), ako
príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a podľa § 6
ods. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel (ďalej
len zákon č. 355/2007 Z. z) v konaní začatom na návrh účastníka konania TECHNOTRADE INVEST
spol. s.r.o., Muškátová 14811/5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 648 329, vydáva toto záväzné
stanovisko:
RÚVZ v rozsahu pôsobnosti podľa § 6 ods.3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. posúdil písomné
podanie doručené dňa 22.2.2018 zaevidované pod č. 845/2018 vo veci návrhu na začatie územného
konania stavby „Malopodlažné bytové domy Graniar -1. etapa“.
Bytové domy sa nachádzajú v katastrálnom území Banskej Bystrice, v lokalite Graniar, priamo
susediacou s Muškátovou ulicou. Funkcia navrhovaných bytových domov je v súlade s Územným
plánom mesta Banská Bystrica, kde je vymedzené ako funkčná plocha bývania PB 02 - územie
zastavané rodinnými domami do 2. NP a bytovými domami do 4. NP. Navrhované bytové domy sa
nachádzajú na pozemkoch pare. č. 2394/74, 2394/256, 2394/319, 2394/320, 2394/324.
Malopodlažné bytové domy tvoria súbor dvoch navzájom od seba oddilatovaných objektov. Každý z
nich je dispozičné komponovaný na dve samostatné komunikačné jadrá - schodiská. Objekty sú
navrhnuté ako dvojposchodové s ustúpeným najvyšším podlažím, ktorý vytvára priestor pre
nadštandardné byty s terasami. Na 1. NP sa nachádzajú dve štvorizbové bytové jednotky s
exteriérovou záhradkou, na 2. NP sú to dve trojizbové a dve dvojizbové BJ. Na 1. NP je situovaný
vstup do objektu kobky, technické zázemie a 9 krytých parkovacích miest.
Zásobovanie pitnou vodou je navrhnuté napojením objektu na verejný vodovod a odkanalizovaný do
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verejnej kanalizácie. Systém vykurovania je navrhnutý nízkoteplotným systémom s vykurovacími
telesami, zdroj tepla bude modulované tepelné čerpadlo (vzduch/voda).
V roku 2016 sa realizovalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie k posúdeniu zámeru „Obytný
súbor Graniar - Banská Bystrica“, kde RÚVZ vydal súhlasné záväzné stanovisko k predloženému
návrhu dňa 23.11.2016 pod číslom A/2016/03771. Významným zdrojom hluku v širšom dotknutom
území je doprava po rýchlostnej ceste Rl, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti približne 100 m od
lokality výstavby, preto bola v posudzovanom území realizovaná hluková štúdia, ktorá posudzovala
hlukové pomery (Dlhý, 2016). Na základe vykonaných meraní a predikcie hluku bolo možné
skonštatovať, že vonkajšie územie okolia stavby Obytný súbor Graniar už vo vtedajšej dobe nespĺňal
požiadavky týkajúce sa prípustnej hladiny hluku vo vonkajšom prostredí pre II. a III. kategóriu územia
v dennom, večernom a nočnom čase od hluku pozemnej dopravy.
Nakoľko v danom území nie je možné realizovať urbanistické opatrenia na zníženie hluku z dopravy,
predložený zámer na základe vykonanej hlukovej štúdie navrhoval za účelom splnenia požiadaviek
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí (ďalej len Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.) zabezpečiť:
- obvodový plášť navrhnúť tak, aby boli splnené požiadavky príslušných noriem a vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z., v časti vnútorné prostredie. Realizáciou navrhovaného obvodového plášťa vrátane
systému vetrania vnútorných chránených priestorov podľa hlukovej štúdie budú dodržané prípustné
hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí podľa tabuľky č. 3 vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z,, v chránených miestnostiach navrhovaných budov.
Na základe vykonanej predikcie hluku obsiahnutej v hlukovej štúdii predložený návrh zámeru
konštatoval, že posudzovaná hodnota v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na
bývanie alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty
uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III o viac ako 5 dB, t.j. LAeq,p,defl+večer ~ 65 dB,
LAeq,p,noc = 60 dB.
RÚVZ podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., k predloženému návrhu vydáva súhlasné
záväzné stanovisko.
Zároveň sa požaduje, abv stavebný úrad zaviazal účastníka konania:
Zabezpečiť technické protihlukové opatrenia navrhnuté v hlukovej štúdii - obvodový plášť
vrátane systému vetrania vnútorných chránených priestorov navrhnúť tak, aby boli splnené
požiadavky vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.
V štádiu kolaudácie preukázať objektívnymi meraniami hluku, vykonanými odborne
spôsobilou osobou dodržanie najvyšších prípustných hladín hluku z dopravy vo vnútornom
prostredí obytných miestností bytového domu, určených vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.
z.
Pre posúdenie návrhu na vydanie záväzného stanoviska RÚVZ ku kolaudácii stavby bude potrebné
orgánu verejného zdravotníctva preukázať vyhovujúcu kvalitu pitnej vody výsledkami
minimálneho laboratórneho rozboru pitnej vody podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
9JS.) Mesto Banská Bystrica, Oddelenie
4573712809/2018-Bodzo dňa 26.03.2018.

dopravných

stavieb,

stanovisko

OVZ-DS

Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán pre miesme a účelové
komunikácie podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a
odst. 4 cestného zákona, k predloženej projektovej dokumentácii, ktorú pre investora
TECHNOTRADE INVEST spol. s r.o. vyhotovil v 02/2018 generálny projektant miestor s.r.o.,
zodpovedný projektant autorizovaný architekt Ing.arch. Branislav Husárik, č. oprávnenia 1965AA a
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Ing.arch. Peter Janeček, č. oprávnenia 1966AA, zaujíma z hľadiska potrieb cestného hospodárstva
chránených tunajším cestným správnym orgánom a špeciálnym stavebným úradom nasledovné
stanovisko:
Cestný správny orgán a špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie s navrhovaným
riešením stavby stavebného objektu dopravného charakteru „SO 200 Komunikácie, spevnené ptochy,
parkovanie“ súhlasí s nasledovnými podmienkami:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

DSP stavebného objektu „SO 200 Komunikácie, spevnené plochy, parkovanie“ požadujeme
spracovať pre stavebné konanie v súlade s požiadavkami stanovenými najmä v § 47 písm. b)
stavebného zákona, s § 4 ods. 4, § 7 a § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, s STN 73 6110/Z2
Projektovanie miestnych komunikácií a s STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy, ktorá
bude overená autorizovaným stavebným inžinierom s oprávnením projektovať dopravné
stavby.
Pre stavbu stavebného objektu ,.SO 200 Komunikácie, spevnené plochy, parkovanie“ je
Mesto Banská Bystrica (vybavuje: MsÚ Banská Bystrica, OVZ - oddelenie dopravných
stavieb) špeciálnym stavebným úradom pre vydanie príslušného stavebného povolenia.
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia žiadame vypracovať podľa § 8 Vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z. z. a priložiť najmä nasledovné doklady:
v prípade zastupovania stavebníka priložiť overené splnomocnenie
kópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti stavebníka
krycí list rozpočtu, potrebný na určenie výšky správneho poplatku
právoplatné územné rozhodnutie
2 x DSP spracovanú v súlade s územným rozhodnutím
kópiu katastrálnej mapy C KN a E KN, originály L V stavebných pozemkov a kópie TV
susedných pozemkov
vzťah stavebníka k stavebným pozemkom v súlade s § 139 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je
vlastníkom pozemku
vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí
kópiu žiadosti na povolenie navrhnutých vodných stavieb
rozhodnutie na zriadenie vjazdov z MK na susednú nehnuteľnosť
určenie prenosného a trvalého dopravného značenia navrhovaného stavebného objektu a
priľahlej časti obslužnej komunikácie, ktoré vydá na základe žiadosti cestný správny orgán Mesto Banská Bystrica.

Týmto stanoviskom nie sú dotknuté práva a právom chránené záujmy Mesta Banská Bystrica, ktoré
mu vyplývajú v územnom a stavebnom konaní z titulu postavenia ako účastníka konania resp.
dotknutého orgánu podľa osobitných predpisov.
9.14) Mesto Banská Bystrica, Oddelenie životného prostredia, vyjadrenie OVZ-ZP 41192/2018, c.
spisu: 11589/2018. Ev. č. V-PD14/2018. zo dňa 12.03.2018
Mesto Banská Bystrica prostredníctvom oddelenia životného prostredia po posúdení dokumentácie
nemá výhrady voči spôsobu nakladania s vodami, ich ochranou a konštatuje, že ochrana vodných
pomerov bude zachovaná.
Toto vyjadrenie sa podmieňuje dodržaním nasledovných podmienok:
1. Zabezpečiť počas realizácie stavby také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný vplyv na okolie a
na životné prostredie. Okolie stavby udržovať v čistote po celú dobu výstavby.
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2. Akékoľvek zmeny pri realizácii vnútornej, vonkajšej a dažďovej kanalizácii, ktoré nie sú
zaznamenané v PD je stavebník povinný ihneď písomne oznámiť na mesto Banská Bystrica, oddelenie
životného prostredia.
3. V prípade nutnosti výrubu drevín na pozemku stavebníka, požiadať o výrub drevín podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny mesto Banská Bystrica a toto podmienené právoplatné
rozhodnutie doložiť do konania o povolení stavby. Plánovaný výrub zelene tak uskutočniť, len na
základe tohto vydaného súhlasu na výrub drevín. Pre ďalší stupeň PD uvažovať o primeranej
náhradnej výsadbe vyrúbaných pôvodných drevín.
4. V prípade že objekt stavby, alebo jeho časť, bude vykurovaný novým spaľovacím zariadením, alebo
viacerými zariadeniami s inštalovaným tepelným príkonom do 300,0 kW (plynový kotol, kotol na
spaľovanie tuhých palív, krb a pod.) pred podaním žiadosti o stavebné povolenie predložiť na mesto
Banská Bystrica (ako príslušný úrad ochrany ovzdušia) projektovú dokumentáciu na posúdenie
malého zdroja znečisťovania ovzdušia z hľadiska ochrany ovzdušia podľa § 17, ods.l, zákona č.
137/2010 Z. z o ovzduší.
Toto vyjadrenie je v zmysle ustanovenia § 73 ods. 18 zákona č, 346/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov záväzné pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov povolenie
stavieb, zariadení, alebo činností a nenahrádza tak stavebné povolenie, o ktoré si musí žiadateľ
požiadať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Toto vyjadrenie je záväzným
stanoviskom.
>* Navrhovateľ odovzdá všetky vyjadrenia a stanoviská projektantovi na zapracovanie
podmienok z nich do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na hore
uvedenú stavbu, pri projektovej príprave je okrem iného potrebné zapracovať požiadavky
na zamedzenie šírenia hluku v obytnom prostredí uvedené v záväznom stanovisku RÚVZ v
Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici L X, Banská Bystrica, číslo spisu: 845/2018, zo dňa
02.03.2018.
^ „V rámci stavebného konania sa investor posudzovaných stavieb písomne zaviaže k trvalému
prevádzkovaniu - zabezpečovaniu akcieschopnosti požiarneho hydrantu ( odberného miesta)
v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi a na vlastné náklady písomný doklad bude odovzdaný prevádzkovateľovi verejného vodovodu, spoločnosti StVSP,
a.s.“, príslušné potvrdenie o splnení uvedenej požiadavky bude prílohou žiadosti o stavebné
povolenie.
>- Na odpojenie existujúcich vodovodných a kanalizačných prípojok podá investor žiadosť na
Zákaznícke centrum, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica, kde budú určené technické podmienky
odpojenia existujúcich vodovodných a kanalizačných prípojok, následne budú uvedené podmienky
zapracované do stavebného povolenia, vyjadrenie s určenými technickými podmienkami na
realizáciu odpojenia existujúcich nevyužitých prípojok je potrebné predložiť na stavebný úrad pri
podaní žiadosti o stavebné povolenie.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania v zákonom stanovených lehotách nevzniesli účastníci konania námietky
a pripomienky k povoleniu umiestnenia stavby.
Platnosť územného rozhodnutia:
V zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné
povolenie.
Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľov podanú v primeranej lehote predĺžiť, len
ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení jeho platnosti právoplatne
skončené.
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V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovateľov a ostatných účastníkov územného konania.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ: TECHNOTRADE INVEST spol. s.r.o., Sasikova 5, 811 08 Bratislava, podal dňa
07,06.2018 a neskôr doplnil na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor - stavebný úrad,
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Malopodlažné bytové domy Graniar - 1.
etapa“, umiestnené na pozemku 2394/74, k.ú. Banská Bystrica s napojením na inžinierske stavby na
parcelách KN C č. 2394/74, 2394/256,2394/319, 2394/320, 2394/324, k.ú. Banská Bystrica.
Uvedená stavba ie členená na stavebné obiektv:
SO 900 Príprava územia
SO 101 Malopodlažné bytové domy
SO 101.01 Malopodlažný bytový dom - vchod A
SO 101.02 Malopodlažný bytový dom - vchod B
SO 200 Komunikácie a spevnené plochy
SO 250 Sadové úpravy, exteriérové prvky
SO 251.01 Stojisko pre komunálny odpad
SO 252 Sadové úpravy
SO 300 Prípojka splaškovej kanalizácie + areálová splašková kanalizácia
SO 400 Prípojka dažďovej kanalizácie + areálová dažďová kanalizácia
SO 500 Prípojka vody + areálový vodovod
SO 600 Prípojky a rozvody NN
SO 601 Distribučné rozvody NN
SO 601.01 Prípojka NN pre objekt SO 101.01
SO 601.02 prípojka NN pre objekt SO 101.02
SO 602 Verejné osvetlenie VO
SO 700 Prípojka a rozvody TK, OPTK
SO 701 Prípojka SLe
Vlastníctvo k dotknutým pozemkom je vedené na LV č. 5540.
Stavebný úrad, podľa § 37 ods.2 stavebného zákona, pri posudzovaní návrhu žiadateľa v súvislosti s
predchádzajúcimi rozhodnutiami v území zistil, že Mesto Banská Bystrica ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad, pre dotknuté územie vydal územné a stavebné povolenie na výstavu
radových rodinných domov. Na stavbu RRD bolo vydané stavebné povolenie mestom Banská
Bystrica, pod Č. RV-49530/2009/Sch, Ev. Č. 162/2009 zo dňa 17.06.2009.
Zmena stavby pred dokončením na RRD bola povolená rozhodnutím mesta Banská Bystrica č. OVZ199007/2011/Sch, e v. č. 26/2012 zo dňa 02.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2012.
Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ TECHNOTRADE INVEST spol. s.r.o., Sasikova 5, 811 08
Bratislava, podal dňa 02.07.2018 a doplnil dňa 18.07.2018 na Mestský úrad v Banskej Bystrici,
Stavebný odbor - stavebný úrad, opakovane žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
na stavbu Radové rodinné domy Graniar, Banská Bystrica“, katastrálne územie Banská Bystrica,
v ktorej upustil od výstavby najskôr 9 - tich a neskôr upravil žiadosť o vypustenie 14 - tich
radových rodinných domov, pôvodne situovaných na pozemku parcela KN C č. 2394/74, k.ú.
Banská Bystrica.
Uvedená zmena stavby pred dokončením bola prerokovaná s účastníkmi konania v samostatnom
konaní vedeným pod spisovou značkou 3058/2019. Rozsah radových rodinných domov je zakreslený
v príslušnej dokumentácii, čím je preukázané, že radové rodinné domy na ktoré stavebné povolenie č.
č. RV-49530/2009/Sch, Ev. č. 162/2009 zo dňa 17.06.2009 a č, OVZ-199007/2011/Sch, ev. č. 26/2012
zo dňa 02.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2012, ostáva v platnosti, nebudú v kolízii
s navrhovaným umiestením malopodlažných bytových domov.
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Stavebný úrad, dňa 09.08.2018, pod číslom OVZ SU 135680/24034/2018/HOM, oznámil v súlade s §
36 ods. 4 stavebného zákona, začatie územného konania o umiestnení stavby dotknutým
orgánom a účastníkom konania. Uvedené oznámenie o začatí konania bolo účastníkom
konania doručované verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená - vyvesená dňa 14.08.2018
a zvesená z úradnej tabule mesta Banská Bystrica dňa 30.08.2018.
Účastníci konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona mohli svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliada. V
rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného
zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Účastníkom konania bolo umožnené nahliadnuť do príslušnej dokumentácii a oboznámiť sa
s podkladmi pre rozhodnutie.
Dňa 30.08.2018, boli doručené na Mestský úrad Banská Bystrica, od Márii Bmdiarovej aOtakara
Bmdiara, M.Rázusa 30, 974 01 Banská Bystrica „Námietky účastníkov územného konania č. OVZ SU
135680/24034/2018/HOM, k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Malopodlažné
bytové domy Graniar - 1. etapa“.
Dňa 19.10.2018, pod číslom OVZ SU 162924/24034/2018/HOM, oznámilo mesto Banská Bystrica
ako príslušný stavebný úrad, začatie konania o nepriznaní postavenia účastníka konania v predmetnom
konaní, s priamym doručením, Márii Bmdiarovej a Otakarovi Bmdiarovi, M.Rázusa 30, 974 01
Banská Bystrica. Oznámenie č. OVZ SU 162924/24034/2018/HOM si Mária Bmdiarová a taktiež
Otakar Bmdiar, obaja bytom M.Rázusa 30, 974 01 Banská Bystrica, prevzali dňa 14.11.2018.
Stavebný úrad následne „Rozhodnutím“ č. OVZ SU 162929/24034/2018/HOM, Ev. č. 257/2018, zo
dňa 22.10.2018, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok), prerušil územné konanie
do doby kým sa nerozhodne o postavení uvedených účastníkov konania. Rozhodnutie bolo účastníkom
konania doručované verejnou vyhláškou s vyvesením dňa 05.11.2018. Doručenie rozhodnutia nastalo
dňa 20.11.2018. Zvesenie verejnej vyhlášky sa uskutočnilo dňa 21.11.2018.
Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy
alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že
môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo
dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak.
Podľa ustanovenia §14 ods. 2 účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon (stavebný zákon)
také postavenie priznáva.
Podľa §34 stavebného zákona účastníkmi územného konania sú:
1) navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto
postavenie vyplýva z osobitných predpisov.
2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom
pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad predmetné podanie - návrh na vydanie územného rozhodnutia na vyššie uvedenú
stavbu preskúmal v plnom rozsahu, a na základe predloženej projektovej dokumentácii a posúdenia
navrhovaného umiestnenia uvedenej stavby a dotknutých pozemkov uvádza, že stavba „Malopodlažné
bytové domy Graniar - 1. etapa“, bude umiestnená na pozemku 2394/74, k.ú. Banská Bystrica
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s napojením na inžinierske stavby na parcelách KN C č. 2394/74, 2394/256, 2394/319, 2394/320,
2394/324, k.ú. Banská Bystrica, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa.
V súlade s ustanovením § 34, odst. 2) stavebného zákona, účastníkmi územného konania o umiestnení
stavby sú právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám,
ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie uvedený objekt je situovaný na parcele KN C č.2394/74, k.ú.
Banská Bystrica s napojením na inžinierske siete na parcelách KN C č. 2394/74, 2394/256, 2394/319,
2394/320, 2394/324, k.ú. Banská Bystrica, stavebný úrad preskúmal možnosť zásahu uvedenou
stavbou do vlastníckych a iných práv, Márii Bmdiarovej aOtakara Bmdiara, M.Rázusa 30, 974 01
Banská Bystrica.
Po vykonanom prieskume stavebný úrad zistil, že Mária Bmdiarová a Otakar Bmdiar, obaja bytom
M.Rázusa 30, 974 01 Banská Bystrica, nie sú účastníkmi územného konania, nakoľko nie sú
vlastníkmi žiadnych dotknutých pozemkom a stavieb ani susedných pozemkov a stavieb (§ 34, odst. 2)
stavebného zákona.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a
zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Mesto Banská Bystrica, oznámením č. OVZ SU 162924/24034/2018/HOM, zo dňa 19.10.2018 o
začatí konania o nepriznaní postavenia účastníka konania v predmetnom územnom konaní v záujme
ochrany práv a právom chránených záujmov umožnilo, Márii Bmdiarovej a Otakarovi Bmdiarovi,
M.Rázusa 30, 974 01 Banská Bystrica, vyjadriť sa v určenej lehote ešte pred vydaním rozhodnutia, k
jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne či sú mu známe aj iné dôvody na priznanie
postavenia účastníka v územnom konaní ako tie, ktoré boli uvedené vo vyjadrení k územnému
konaniu, zaevidované na správnom orgáne dňa 30.08.2018.
Dňa 23.11.2018 bolo na Mestský úrad Banská Bystrica, doručené „Vyjadrenie k Oznámeniu o začatí
konania o nepriznaní postavenia účastníka konania“ od Márii Bmdiarovej, bytom M. Rázusa 1329/30,
974 01 Banská Bystrica.
Na základe vykonaného zisťovania stavebný úrad mesta Banská Bystrica rozhodnutím č. OVZ S U
184850/24034/2018/HOM, Ev. č. 317/2018, zo dňa 19.12.2018 nepriznal postavenie účastníkov
konania Márii Bmdiarovej, M.Rázusa 30, 974 01 Banská Bystrica a Otakarovi Bmdiarovi, M.Rázusa
30, 974 01 Banská Bystrica.
V konaní o nepriznaní postavenia účastníka konania neuviedli nové skutočnosti resp. dôvody, ktoré by
napĺňali citovaný zákonný rámec a zakladali im práva, právom chránené záujmy a povinnosti patriace
účastníkovi predmetného územného konania. Správny orgán nezistil ani iný osobitný zákon resp.
predpis, podľa ktorého by mu mal priznať postavenie účastníka konania.
Rozhodnutie č. OVZ SU 184850/24034/2018/HOM, Ev. č. 317/2018, zo dňa 19.12.2018, nadobudlo
právoplatnosť dňa 08.03.2019. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia č. OVZ SU
184850/24034/2018/HOM, Ev. č. 317/2018, zo dňa 19.12.2018, pominul dôvod premšenia
predmetného územného konania na stavbu „Malopodlažné bytové doby Graniar - 1. ETAPA“,
a v danej veci stavebný úrad mohol následne rozhodnúť.
Stavebný úrad posúdil podľa ustanovení § 37 ods. 1) súlad umiestnenia navrhovanej stavby s platným
Územným plánom mesta Banská Bystrica (ÚPN-M Banská Bystrica).
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Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia podľa ustanovení § 37 ods. 1 stavebného zákona na
vyššie uvedenú stavbu je Územný plán mesta Banská Bystrica (ÚPN-M Banská Bystrica) z roku 2015
v znení aktuálnych zmien a doplnkov. Stavebný úrad vykonal dôslednú analýzu daného územia
v súvislosti s možnosťou umiestnenia uvedenej stavby podľa predloženej dokumentácie, ktorú
vypracovala spoločnosť miestor s.r.o., Janáčkova 2358/2, 81 108 Bratislava, ktorú autorizačne overil
Ing. árch. Branislav Husárik, autorizovaný architekt, č. opr. 1965AA a Ing. árch. Peter Janeček,
autorizovaný architekt, č. opr. 1966AA.
Podľa platného ÚPN-M Banská Bystrica, uvedené pozemky, ktoré sú dotknuté navrhovanou stavbou,
sa nachádzajú v dvoch funkčných plochách:
PZ-04 Polvfunkčná zástavba - územie zastavané rodinnými domami, malopodlažnými bytovými
domami a občianskym vybavením. V zmysle určených regulácií funkcie PZ-04 patrí bývanie
v malopodlažných bytových domoch medzi tzv. prípustné primáme funkcie. Uvedená funkčná plocha
čiastočne zasahuje na dotknutú parcelu.
PB 02 Bvvanie - územie zastavané rodinnými domami do 2. NP a bytovými domami do 4. NP.
Uvedená funkčná plocha prevažne zasahuje dotknutú parcelu
Novostavba RD v uvedenej lokalite rešpektuje v obidvoch funkčných plochách záväzné funkčné
využitie, systémový regulatív zastavíte ľnosti ako aj stanovený počet nadzemných podlaží. V zmysle
stanovených intervenčných stavebných zásahov je v dotknutom území možná nová výstavba.
Novostavba „Malopodlažných bytových domov“ je v súlade s ÚPN mesta Banská Bystrica.
Stavebný úrad ako je uvedené vo výrokovej časti predmetného rozhodnutia posúdil predmetný zámer
vo vzťahu ku každému regulatívu, jednotlivo. Na základe výsledkov komplexného posúdenia podľa
záväzných podkladov Územného plánu mesta Banská Bystrica, stavebný úrad dospel k právnemu
názom, že zámer výstavby „Malopodlažné bytové doby Graniar - 1. ETAPA“, situované na
pozemkoch k.ú. Banská Bystrica, umiestnené podľa predloženej dokumentácie ! v uvedenej lokalite
rešpektuje funkčné využitie, a taktiež rešpektuje záväzne určené výškové regulatívy v danom bloku.
Z týchto dôvodov je navrhovaná stavba „Malopodlažné bytové doby Graniar - 1. ETAPA“, situované
na pozemkoch k.ú. Banská Bystrica, v súlade s regulatívmi záväznej časti ÚPN-M Banská Bystrica.
Stavebný úrad zistil, že navrhované umiestnenie stavby je v súlade so záväznou časťou územného
plánu a zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a predchádzajúcimi rozhodnutiami o
území. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení
vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich
vyplývajúce bolí premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú prípravu stavby.
V návrhu je preukázané zabezpečenie napojenia stavby na verejnú komunikáciu a inžinierske siete v
náväznosti na jestvujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru. Splnenie podmienok územného
rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
Stavebný úrad v podmienkach územného rozhodnutia zapracoval tie podmienky dotknutých orgánov
štátnej správy, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby.
Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovala oprávnená osoba. Stavba vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z.z..
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Na základe uvedených skutočností a vykonaného územného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako
je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Za vydanie tohto rozhodnutia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z., správny poplatok vo výške 100,00 .- €, v hotovosti do
pokladne Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53, 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva
na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Jánjybsko
primátor mesta
Banská Bystrica

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je rozhodnutie na predmetnú stavbu
oznámené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány sa
upovedomia jednotlivo.
V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v
platnom znení musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská
Bystrica, 15 - ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.
Toto rozhodnutie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je
dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica - www.banskabystrica.sk.

MESTSKÝ ÚR/W
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvesené dňa:______ ~
Zvesené dňa;
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---------------------------------podpis.

Vyvesené na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
deň, pečiatka, podpis
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Doručí sa:
Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa uvedené rozhodnutie doruučuje
verejnou vyhláškou.

Na vedomie:
1. TECHNOTRADE INVEST spol. s.r.o., Sasikova 5, 811 08 Bratislava
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, Nám. Ľ. Štúra
1, 974 05 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK, Nám. Ľ.
Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor. Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
8. MsÚ- OVZ- ŽP Banská Bystrica
9. MsÚ- OVZ-DS Banská Bystrica
10. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
12. Michlovský s.r.o., UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05
Banská Bystrica
13. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava
14. Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb
Ul. 9. mája č. 1,974 86 Banská Bystrica
15. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974
31 Banská Bystrica
16. NASES, Trnavská cesta 486/100, 821 01 Bratislava - Ružinov
17. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, 975 65 Banská Bystrica
18. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
20. Sitel spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
21. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratiaslava
22. STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1,974 05 Banská Bystrica
23. SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava
24. Eltodo SK, a.s. Podunajská 25, 821 06 Bratislava
25. Telefonica Slovakia, s.r.o., Eistainova 24, 851 01 Bratislava
26. AIR Transport Európe, spol.s.r.o., Na letisko, 058 98 Poprad
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