Mesto Banská Bystrica
Číslo : OVZ SU 67563/3550/2019/HOM

V Banskej Bystrici 17.04.2019

Ev. č.: 20/2019
Vybavuje / tel. : Helena Homolová - 048/4330 872

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Navrhovateľ, TCJ INVEST s.r.o., Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení Ing.
Drahomír Copko, konateľ, Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica, podal dňa 14.12.2016 a
neskôr doplnil, na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor - stavebný úrad, návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba bytového domu „Pod Dúbravou“, Banská
Bystrica, k.ú. Podlavice“ na parcele KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6, 1410/20, 1417/20, s napojením
na jestvujúce inžinierske siete na parcelách KN C č. 1421/2, 1422/3, 1417/15, 1413/6-9, 1417/20 a
spevnené plochy na parcele KN C č. 1413/6-9, 1417/20, 1417/14, 1417/21, 1415/6, k. ú. Podlavice.
Dňom podania návrhu začalo územné konanie.
Navrhovateľ, TCJ INVEST s.r.o., Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení Ing.
Drahomír Copko, konateľ, Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica, podal dňa 08.01.2019, na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor - stavebný úrad, nový návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom Banská Bystrica „Pod Dúbravou“ na parcelách KN
C č. 1413/6-9, 1410/3-6, k. ú. Podlavice, s napojením na jestvujúce inžinierske siete v danej lokalite,
na pozemkoch k.ú. Podlavice.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská
Bystrica, v rozhodnutí č. OU-BB-OVBP2-2019/006413-3, zo dňa 30.01.2019 „Rozhodnutie“ mesta
Banská Bystrica, č. OVZ SÚ 167891/1317/2018/HOM, Ev. č. 268/2018 zo dňa 05.11.2018
o zamietnutí návrhu podaného dňa 14.12.2016, zrušil.
V rozhodnutí č. OU-BB-OVBP2-2019/006413-3, zo dňa 30.01.2019, Okresného úradu Banská
Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica je okrem iného
uvedené:
„Navrhovateľpodal nový návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Novostavba bytového
domu „Pod Dúbravou", B. Bystrica k. ú. Podlavice". Keďže v tomto prípade ide o návrhové konanie
a navrhovateľ prejavil vôľu umiestniť na pozemkoch inú stavbu ako bolo pôvodne navrhované a nie
je možné viesť územné konanie na dané pozemky o dvoch stavbách, odvolací orgán zrušil I. stupňové
rozhodnutie z vyššie uvedených dôvodov a pochybení, avšak vzhľadom na existenciu nového návrhu
na vydanie územného rozhodnutia vec nevrátil na nové nreiednanie a rozhodnutie.
Účastníci konania:
Fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté.
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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
„Bytový dom Banská Bystrica „Pod Dúbravou“
na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6, k. ú. Podlavice, s napojením na inžinierske siete na
pozemkoch k.ú. Podlavice,
v členení na stavebné objekty:
SO 01 - Bytový dom, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6, k. ú. Podlavice
SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6. 1410/20, 1410/21,
1417/20, 1417/5, k. ú. Podlavice
SO 03 - Prístrešok pre zber odpadu, na parcelách KN C č. 1413/8, 1413/9, k.ú. Podlavice
SO 04 - Prípojka NN, na parcelách KN C č. 1413/9, 1413/36, 1413/34, 1413/32, 1413/30, 1413/28,
1413/26, 1413/24, 1413/22, 1413/20,1417/15, 1422/1, k.ú. Podlavice
SO 05 - Prípojka vodovodu, na parcelách KN C č. 1413/7, 1417/15, k.ú. Podlavice
SO 06-Odkanalizovanie, na parcelách KN C č. 1413/8, 1413/7, 1413/6, 1417/15, k.ú. Podlavice
SO 07 - Prípojka SLP, na parcele KN C č. 1413/7, k.ú. Podlavice
SO 08 - Sadové úpravy, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6. 1410/20, 1410/21, 1417/20, k. ú.
Podlavice
SO 09 - Oplotenie, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6. 1410/20, 1410/21, 1417/20, k. ú.
Podlavice
Rozsah stavby:
SO 01 Bvtovv dom, je navrhnutý oko murovaný objekt v kombinácii so ŽB konštrukciami, prekrytý
plochou strechou. Objekt bude mať jedno podzemné podlažie, v ktorom sú situované parkovacie státia,
a dve nadzemné podlažia ajedno ustúpené podlažie. V bytovom dome je situovaných 12 bytových
jednotiek z toho 2 x 2 - izbové byty, 9 x 3 - izbové byty a 1 x 4 - izbový byt. Kotolňa a technické
zázemie je navrhnuté na 3. NP.
Hlavný prívod studenej pitnej vody - VI vstupuje do objektu v priestore schodiska, kde je navrhovaná
šachta s hlavným domovým uzáverom a vodomerom.
Príprava teplej vody bude riešená centrálne v zásobníku teplej vody, ktorý je súčasťou technológie
tepelných čerpadiel. Zásobník teplej vody a tepelné čerpadlá budú umiestnené v technickej miestnosti na
2.poschodí. Vnútorný rozvod teplej vody je navrhnutý s cirkulačným potrubím, cirkulácia je zabezpečená
cirkulačným čerpadlom.
Pre jednotlivé byty bude zabezpečené meranie spotreby studenej pitnej vody a teplej vody bytovými
vodomermi umiestnenými v inštalačnej šachte a prístupnými cez plynotesné inštalačné dvierka.
Vnútorné rozvody studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody sú navrhnuté z trojvrstvových PEX rúr
Geberit Mepla tepelne izolovaných. Stúpačka pre vnútorné hydranty s požiarnou výzbrojou C52 je
navrhnutá z oceľových rúr Geberit z ušľachtilej ocele DN50.
Bytový dom bude zásobovaný studenou pitnou vodou vodovodnou prípojkou DN80 z vonkajšieho
vodovodu DN 100 mm, ktorý je vedený v telese priľahlej miestnej komunikácie
Vnútorná kanalizácia i e rozdelená na kanalizáciu splaškovú a kanalizáciu dažďovú.
Vnútornou kanalizáciou splaškovou budú odvádzané splaškové odpadové vody od zariaďovacích
predmetov, ktoré sú umiestnené v sociálnych a hygienických priestoroch jednotlivých bytových
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jednotiek. Kanalizačné odpadne potrubie je navrhnuté z hrdlových polypropylénových rúr HTPP
priemeru DNllOmm, zvislé odpadné potrubie bude vedené v inštalačných šachtách. Na prízemí je na
každom splaškovom odpade navrhnutá čistiaca tvarovka. Hlavné zvodné potrubia sa pripoja prípojkou
splaškovej kanalizácie na vonkajšiu splaškovú kanalizáciu DN 250mm.
Vnútornou dažďovou kanalizáciou budú odvádzané dažďové vody zo strechy objektu a odkvapové vody
od motorových vozidiel z podlahy prízemia. Kanalizačné odpadové potrubie je navrhnuté z hrdlových
PVC rúr DNllOmm, zvislé odpadné potrubie bude vedené v inštalačných šachtách. Hlavné zvody
dažďovej kanalizácie budú na severnej strane vyvedené Im pred objekt, kde sa pripoja na prípojku
dažďovej kanalizácie.
Elektroinštalácia:
V objekte bude zriadená jedna hlavná elektromerová skriňa RE, ktorá bude umiestnená na l.PP bytového
domu v garáži pri výťahovej šachte. V tejto skrini RE budú inštalované elektromery a hlavné ističe pre
byty a spoločnú spotrebu (účtovné meranie odberu el. energie).
Elektroinštalácia je navrhnutá vodičmi N2XH, príp, CYKY (v bytoch), uloženými pod omietkou, prtp. v
podlahe, alebo v stropoch v trubkách. V každom byte bude umiestnený pri vchodových dverách bytový
rozvádzač RBx.
Na prípravu TU V aj na kúrenie v celom bytovom dome bude použité centrálne tepelné čerpadlo
umiestnené na 3.NP v technickej miestnosti. Tepelné čerpadlo (el. odber 400V, cca 17,00kW) bude plno
zálohované el, kotlami (tj. odber 400V, cca 48,00kW).
Rozvodná sieť TN-C-S, 3+N+PE, str. 50Hz, 230/400V.
Na objekte bytového domu bude zriadený bleskozvod v zmysle platných noriem.
Vykurovanie:
Teplo a palivo - ako zdroj tepla v objekte bude slúžiť zostava tepelných čerpadiel v kombinácii so
záložným zdrojom tepla - priamoohrevným elektrokotlom. Tepelné čerpadlo je uvažované vzduch/voda.
Zdroj tepla - bude slúžiť pre výrobu tepla na vykurovanie a prípravu TÚ V. Uvažované je s osadením
tepelného čerpadla so zálohou v priamoohrevnom elektrokotly Zdroj tepla bude osadený BAT
technológiou. Príprava TÚ V bude riešená v nepri amoohrevných zásobníkoch TÚ V napojených na
kombinovaný zdroj tepla.
Bytový dom bude vykurovaný vykurovacími telesami osadenými v jednotlivých priestoroch s napojením
na zdroj tepla. Telesá budú navrhnuté pre nízkoteplotný zdroj tepla. Telesá budú napojené na teplovodné
rozvody vedené prevažne v konštrukcii podláh. Telesá budú pokrývať spotrebu tepla prestupom a
vetraním (nie je uvažované s rekuperáciou).
SLP: štruktúrovaná sieť. DDZ. EZS. CCTV. automatická závora
V objekt budú prevedené jednotlivé rozvody podľa priloženej PD.
SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy
Bytový dom je situovaný v okrajovej časti katastrálneho územia Podlavice. K dotknutým pozemkom je
prístup z komunikácie, ktorá je vo vlastníctve navrhovateľa. Predmetná komunikácia je následne
dopravne napojená na Jedľovú ulicu. Vjazd do garáží situovaných v objekte pre osobné motorové vozidlá
je navrhnutý z komunikácie vo vlastníctve navrhovateľa. Zriadenie vjazdu do objektu na juhovýchodnom
priečelí bude riešené predĺžením jestvujúcej komunikácie podľa predloženej dokumentácie.
Vonkajšie parkovacie plochy sú navrhnuté pred severovýchodným priečelím uvedeného objektu. Vjazd
na tieto parkovacie plochy je priamo z komunikácie, ktorá je vo vlastníctve navrhovateľa.
Parkovacie plochy sú navrhnuté s kolmým radením vozidiel.
Šírkové usporiadanie parkovacej plochy:
kolmé radenie 8 x 2,5 m x 5,0 m, bezpečnostný odstup 0,5 m.
1 x 3,5 m x 5,0 m, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
parkovanie v objekte kolmé radenie - 17 x 2,5 x 5,0 p. státie Šírka komunikácie pre manéver parkovania
je od 5,0 - 5,65 m Šírka komunikácie - príjazd do hromadnej garáže 2x2,5m
Smerové vedenie:
Trasa komunikácií a parkovacej plochy je vedená v priamom úseku.
Sklonové vedenie: Pozdĺžny sklon je 1,0%, základný priečny sklon je 2%.
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Pojazdná plocha parkovacích plôch a napojenia na komunikačný systém je navrhnutá z asfaltobetónu
a betónovej dlažby podľa príslušnej dokumentácie.
Odvodnenie parkovacích plôch je navrhnuté pomocou uličných vpustí zaústených do dažďovej
kanalizácie.
SO 03 - Prístrešok pre zber odpadu
Stanovisko pre zber odpadu, je navrhnuté pre šesť kontajnerových nádob (Ix TKO, Ix BRO, Ix PAP, Ix
PLA) pre separovaný zber odpadu so samostatným, vedľa stojacim kontajnerom pre sklo a malým
kontajnerom pre nebezpečný odpad. Stanovisko je navrhnuté nadzemné, prekryté pultovou strechou.
SO 04 - Prípojka NN - Napojenie stavby na elektrickú energiu
Prípojka NN pre riešený objekt bytového domu 12BJ bude prevedená z jestvujúcej kioskovej trafostanice
SSD, ktorá je umiestnená v riešenej ulici Pod Dúbravou v blízkosti bytového domu.
Prípojka NN bude napojená z rozvádzača NN tejto trafostanice a bude prevedená káblom NAYY-J
3xl20+70mm2 v zemi, ktorý bude vedený z trafostanice dláždeným chodníkom ul. Pod Dúbravou popri
radových rodinných domoch až k riešenému bytovému domu, kde končí v prípojkevej skrini SR
osadenej na vonkajšej stene.
V objekte bytového domu bude zriadená jedna hlavná elektromerová skriňa RE, ktorá bude umiestnená
na 1. PP bytového domu v garáži pri výťahovej šachte. V tejto skrini RE budú inštalované elektromery a
hlavné ističe pre byty a spoločnú spotrebu (účtovné meranie odberu el. energie).
SO 05 - Prípojka vodovodu
Prípojkou vodovodu bude privádzaná z verejného vodovodu HDPE PE100 PN10 D110x6,6mm do
objektu - studená pitná voda. Vonkajší vodovod je vedený v telese miestnej komunikácie vedenej pred
objektom bytového domu. Pripojenie na vonkajší vodovod bude pomocou hrdlovej preš u v ky a odbočky
DNI 10/80 so zemnou zákopovou súpravou. V priestore schodiskového priestoru je navrhnutá šachta s
hlavným domovým uzáverom a fakturačným združeným vodomerom. Prípojku pitnej vody je navrhnutá
z rúr HDPE PE100 D90x 8,2mm SDR11(DN80), dĺžka prípojky 12m. Celková dĺžka prípojky pitnej
vody -12 metrov.
SO 06 - Odkanalizovanie
Prípojka dažďovej kanalizácie, odvádza do vonkajšej dažďovej kanalizácie zrážkové vody:
zo strechy bytového domu, pripája sa na hlavné zvody dažďovej kanalizácie na severnej strane
BD, vyvedené Im pred objekt.
z parkoviska - tieto dažďové vody zachytené sú zachytené vpustami (súčasť riešenia spevnených
plôch a komunikácií).
V oboch vpustoch je osadené odlučovacie zariadenie PURECO Envia CRC. Podľa použitého druhu
filtračného zariadenia výstupná kvalita vody je v rozpätí 0,1 - 5,0 NEL mg.ľl. Filtračné zariadenie
zachytáva aj mechanické nečistoty.
Tieto dažďové vody sú po prečistení odvádzané prípojkou DNI60 do verejnej dažďovej kanalizácie
DN250, ktorá je vedená v telese miestnej komunikácie. Pre prípojku dažďovej kanalizácie je navrhnutá
vzhľadom na možné zaústenie do verejnej kanalizácie a krytie potrubia vysokopevnostné hrdlové
potrubie z PVC rúr DN160mm QUANTUM SN 16. Celková dĺžka prípojky dažďovej kanalizácie: DN
160mm - 40 metrov.
Prípojka splaškovej kanalizácie - odvádza do vonkajšej splaškovej kanalizácie biologicky znečistené
splaškové odpadné vody, produkované v navrhovanom bytovom dome. Navrhovaná prípojka sa pripája
na hlavné zvody splaškovej kanalizácie na severnej strane bytového domu, vyvedené Im pred objekt.
Pre prípojku splaškovej kanalizácie je navrhnuté vzhľadom na možné výškové zaústenie do verejnej
kanalizácie a krytie potrubia, vysokopevnostné hrdlové potrubie z PVC rúr DN160mm QUANTUM SN
16. Celková dĺžka prípojky splaškovej kanalizácie: DN 160-37 metrov.
SO 07 - Prípojka Slaboprúdu
V objekte bude prevedený optický/televízny rozvod vybratým operátorom (T-COM, ORANGE, UPC,
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apod.). Popred riešený bytový dom prechádza jestvujúci optický kábel T-COM k jestvujúcim radovým
domom na ul. Pod Dúbravou. V rámci prípravy bude prevedená káblová trasa pre prípojku optiky, ktorú
potom zriadi T-COM.
SO 08 - Sadové úpravy
Hlavná časť vzrastlých stromov je navrhnutá v juhozápadnom predpolí objektu. V dotknutom území sa
žiadne jestvujúce dreviny nenachádzajú.
Navrhnutá je výsadba 9 ks malokorunných stromov s nízkym vzrastom (do 8 m) juhozápadne od objektu
a jeden kus pri parkovisku pred objektom. Pre prípad nedostupnosti druhov na trhu sú navrhnuté dva
druhy:
variant 1: Acer Platanoides Globosum (guľovitá koruna opadavá do priemeru 2,5 m, výška v dospelosti
6,00 m) strom listnatý, tvar guľovitý, listy protistojné, okraj listu lalokovitý, plody nažky, drevina do
uličného stromoradia, solitér, znáša znečistené ovzdušie.
variant 2: Catalpa bignoníoides aurea nana (guľovitá koruna do priemeru 4 m, výška v dospelosti do 6 m)
strom listnatý, tvar guľovitý, listy protistojné, okraj listu lalokovitý, plody nažky, drevina do uličného
stromoradia, do miest s obmedzeným priestorom.
V okolí objektu bude vysadených cca 100 ks kríkov, ktoré dotvoria okolie bytového domu. Navrhnutá je
výsadbe pozdĺž oplotenia pri vozovke prístupovej komunikácie ako živý plot z druhu vtáčí zob
(Ligustrum vulgare) a iné. Blizžšia špecifikácia bude uvedená vo vyššom stupni PD.
Plochy, ktoré sú v blízkosti parkoviska a pozdĺž komunikácie navrhujeme zapojiť výsadbou
pôdopokryvných druhov, ktoré na rozdiel od trávnika nevyžadujú intenzívnu údržbu. Okolie spevnenej
plochy - manipulačnej bude osiate trávnikom, u ktorého sa predpokladá extenzívna údržba.
SO 09 - Oplotenie
Navrhnuté je oplotenie pozemku nízkym oplotením s výškou 1,2 m nasledovne:
časť - juhovýchodne od objektu s bránkou pešieho vstupu v dl. 6,1 m s bezúdržbovou výplňou,
Časť - juhozápadne po hranici pozemkov 1410/3-6, strojovým pletením s výškou 1,2 s podhrabovou
doskou v dĺžke 3 8,5 m,
časť - na severovýchodnej strane - medzi objektom radového domu a objektom SO 01
v dĺžke 5,0 m s bráničkou pre peší prechod.
Oplotenie bude vybudované na stĺpikoch založených na pätkách. Všade bude mať podhrabovú dosku.
Oplotenie na hranici pozemku bude osadené osou stĺpikov na hranici pozemku.
Účel stavby: podľa § 43b, odst 1, písmeno a) stavebného zákona: bytový dom
Navrhované umiestnenie stavby „Bytový dom Banská Bystrica „Pod Dúbravou“, na pozemkoch v
k.ú. Podlavice, je zakreslené v „Situácii koordinačnej“, výkres č. B2, ktorá je súčasťou dokumentácii k
vydaniu územného rozhodnutia uvedenej stavby, ktorú vypracoval Ing. árch. Tomáš Sobota,
autorizovaný architekt, č. opr. 1308AA.
Stavebný úrad posúdil predmetný návrh na umiestnenie stavby „Bytový dom Banská Bystrica „Pod
Dúbravou“, situovaný na vyššie uvedených parcelách, k. ú. Podlavice, podľa ustanovení § 37 ods. 1 až 3
stavebného zákona.
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia podľa ustanovení p 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. Vzhľadom na skutočnosť, že Územný plán mesta Banská
Bystrica je jeden z najvýznamnejších dokumentov mesta, ktorý mu na dlhé roky stanovuje jasné pravidlá
o tom, ako sa má mesto rozvíjať, kde sa aké stavby majú stavať, stavebný úrad vykonal dôslednú analýzu
daného územia v súvislosti s možnosťou umiestnenia uvedenej stavby podľa predloženej dokumentácie,
ktorú vypracoval Ing. árch. Tomáš Sobota, autorizovaný architekt, č. opr. 1308AA.
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
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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.
Podľa platného UPN-M Banská Bystrica, uvedené pozemky, ktoré sú dotknuté navrhovanou stavbou, sa
nachádzajú vo funkčnej ploche PB-03 Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2. NP,
mal ©podlažným i bytovými domami do 4. NP a viacpodlažnými bytovými domami nad 4. NR
Funkčná plocha PB 03 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 03 je: Zmiešané mestské obytné priestory umožňujú
rozvíjať funkciu bývania v rôznych typologických formách bývania.
Medzi prípustné primáme funkcie v danom území patrí:
a) bývanie v bytových budovách a to:
aa) vo viacpodlažnej zástavbe bytových domov
ab) v malopodlažnej zástavbe rodinných domov v izolovanej, radovej, átriovej a terasovej forme
b) zeleň súkromných záhrad
Hmotovo - priestorová štruktúra v danom území stanovuje, že pri tvorbe mestského obytného
prostredia je potrebné uplatňovať ako základnú štrukturálnu urbanistickú jednotku blokovú zástavbu
v kombinácii s rôznymi formami malopodlažnej zástavby rodinných domov.
V bode III) je stanovené, že vo viacpodlažnej zástavbe bytových domov dodržať výškový regulatív
v rozsahu 3 až 5 nadzemných podlaží.
V bode IV) ie stanovené, že v malopodlažnej zástavbe rodinných domov v izolovanej, radovej, átriovej
a terasovej forme dodržať vvškovv regulatív 2 nadzemné podlažia.
V bode V) dodržať určené regulatívy pre viacpodlažné a malopodlažné mestské obytné prostredie
v rozsahu 2 do 5 nadzemných podlaží (s možnosťou výstavby d'alšieho ustupujúceho podlažia alebo
podkrovia).
Pozemky na ktoré navrhovateľ situoval novostavbu bytového domu sa nachádzajú v obytnom prostredí v
okrajovej časti katastrálneho územia Podlavice, v ktorom sú v súčasnosti zrealizované len malopodlažné
samostatne stojace rodinné domy s výškou 2. NP, s priľahlými záhradami a jedna zástavba s deviatimi
radovými rodinnými domami.
Stavebný úrad, po posúdení predmetnej stavby podľa vyššie uvedenej záväznej textovej časti platného
ÚPN-M Banská Bystrica, dospel k právnemu názoru, že navrhovaný „Bytový dom Banská Bystrica
„Pod Dúbravou“ splna požadovanú „Hmotovo priestorovú štruktúru" a to bod IV) ..v malopodlažnej
zástavbe rodinných domov v izolovanej, radovej, átriovej a terasovej forme dodržať výškový regulatív 2
nadzemné podlažia
Stavebný úrad následne posúdil predložený návrh podľa záväznej grafickej časti UPN-M Banská
Bystrica a to podľa :
Výkres č. 3a - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia. V danom výkrese je uvedená
plocha určená na funkciu „bývania“ - územie zastavané rodinnými domami do 2. NP, bytovými domami
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do 4. NP a bytovými domami nad 4. NR
Funkciu bývania ako ai Dožadovanú podlažnosť uvedená stavba spĺňa.
Výkres č. 4 - Verejné dopravné vybavenie. V danom výkrese je po severnej hranici dotknutého bloku
znázornená „Preložka cesty 11/578 - Obchvat Podlavíc“ (plánovaná ako komunikácia C 9,5/70,60).
Umiestenie bytového domu nie ie v kolízii s predmetným návrhom preložky uvedenej komunikácii.
Podľa znázornenia vo výkrese „č. 4“, dotknuté parcely na ktorých sa má umiestniť predmetná stavba
hraničia so vzletovou a pribiižovacou rovinou „Heliportu“. K navrhovanému umiestneniu „Bytového
domu“ sa vyjadrili súhlasne pri splnení určených podmienok „Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy
majetku, Banská Bystrica, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica“ a „Dopravný úrad, Bratislava, Letisko M. R.
Štefánika“.
Výkres č. 7a - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia - funkčné
a výškové regulatívy a limity, dotknuté parcely sú určené na funkciu „bývania“ - územie zastavané
rodinnými domami do 2, NP, bytovými domami do 4. NP a bytovými domami nad 4. NP, pričom na
danom výkrese je uvedené označenie PB 03, 2-5, 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:
1)
bez kódu úroveň terénu (bez nadzemných podlaží) alebo podzemné podlažia
2)
kód X X znamená maximálny prípustný počet nadzemných podlaží
3)
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 a pod.).
III) Počet podzemných podlaží sa v UPN mesta neudáva.
V poznámkach v územnom pláne je uvedené:
1) 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 „hmatové, výškové a objemové riešenie', má byť podriadené
„urbanistickej situácii a regulačným danostiam vyplývajúcim zo širších vzťahov k okolitému
(nadväznému) územiu mestskej štruktúry".
2) 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.
3) Do počtu stanovených nadzemných podlaží sa pri bytových budovách nezahŕňajú ustupujúce podlažia a
4)
5)

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 ie 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 - 5“, kde „2“ znamená maximálny prípustný počet nadzemných podlaží
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prevládajúcej zástavby bloku, t. j v konkrétnom bloku kde sa požaduje umiestniť uvedenú stavbu,
ako už bolo vyššie uvedené je zástavba vo výške max. 2 NP. „Y“ v našom prípade „5“ 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.
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 „Bytového domu Banská Bystrica „Pod Dúbravou“ na parcelách KN C č. 1413/6-9,
1410/3-6, k. ú. Podlavice, v uvedenej lokalite rešpektuje funkčné využitie, a taktiež rešpektuje
záväzne určené výškové regulatívy v danom bloku.
Z tvchto dôvodov ie navrhovaná stavba ..Bvtovv dom Banská Bystrica ..Pod Dúbravou“ situovaná
na parcelách KN C č. 1413/6-9. 1410/3-6. k. ú. Podlavice. v súlade s regulatívmi záväznej časti UPNM 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.
II.
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 vypracoval Ing. Tomáš
Sobota, autorizovaný architekt, č. opr. 1308AA. 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.
Ako už bolo vyššie uvedené umiestnenie navrhovaného bytového domu je situované v okrajovej časti
katastrálneho územia Podlavice, 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.
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 pozemkov...............................................................................................................
Zastavaná plocha - Bytový dom......................................................................................
Komunikácie, parkovanie, chodníky, priestor pre zber odpadu, okapové konštrukcie
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1349 m2
526,6 m2
283,3 m2

Zastavaná plocha celkom............................................................................................................... 810 m2
Vegetačné plochy........................................................................................................................... 539 m2
Úžitková plocha.......................................................................................................................... 1506,5 m2
Obytná plocha...................................................................................................................................... 587,3m2
Obostavaný priestor.............................................................................................................................. 6680m3
Celkový počet parkovacích miest:...................................................................................................... 26 ks
počet parkovacích miest v objekte:........................................................................................ 17 ks
počet parkovacích miest mimo objektu objekte:...................................................................9 ks
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Osadenie a umiestnenie stavebných objektov:
SO 01 - Bytový dom, bude umiestnený na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6, k. ú. Podlavice,
nasledovne:
Severozápadné priečelie bytového domu ie:
- od RRD postaveného na parcele KN C č. 1413/35, k.ú. Podlavice, vo vzdialenosti 7,095m
- od parcely KN C č. 1413/10, 1410/7, k.ú. Podlavice, vo vzdialenosti 7,1m.
Juhozápadné priečelie bytového domu ŕktoré i e s časti zalomené) ie:
- od parcely KN C č. 1408 (KN E č. 1-1163/1), k.ú. Podlavice, vo vzdialenosti 6,94 m (ustúpená časť
priečelia dl, 10,8m a ostatná časť uvedeného priečelia je vo vzdialenosti 3,815m (priečelie dĺžky
17,055m). (Priečelie je ustúpené o 3,0m.)
Juhovýchodné priečelie bytového domu ie:
- od parcely KN C č. 1410/18, k.ú. Podlavice, vo vzdialenosti 10,4m až 10,8m.
- od parcely KN C č. 1412/1, k.ú. Podlavice, vo vzdialenosti cca. 10,05m.
(na uvedenom priečelí je navrhnutý vstup do garáží)
Severovýchodné priečelie bytového domu (ktoré ie s časti ustúpené) ie:
- od parcely KN C č. 1417/15, k.ú. Podlavice, vo vzdialenosti 9,92m (ustúpená časť priečelia) a ostatná
časť uvedeného priečelia je vo vzdialenosti 6,775 m.
(na uvedenom priečelí je navrhnutý hlavný vstup do objektu)

+-0,000 objektu je navrhnutá na kóte 419,lm.n.m. (prízemie objektu), Celková výška objektu včetne
ustúpeného podlažia je na kóte +9,85m
Pôdorys bytového domu je nepravidelného tvaru, resp dvoch navzájom posunutých obdĺžnikov, ktorých
rozmery sú 10,8m x 18,9m a 17,055m x 18,905m.
Ostatné stavebné obiektv sú situované na parcelách:
SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6. 1410/20, 1410/21,
1417/20, 1417/5, k. ú. Podlavice,
SO 03 - Prístrešok pre zber odpadu, na parcelách KN C č. 1413/8, 1413/9, k.ú. Podlavice,
SO 04 - Prípojka NN, na parcelách KN C č. 1413/9, 1413/36, 1413/34, 1413/32, 1413/30, 1413/28,
1413/26, 1413/24, 1413/22, 1413/20, 1417/15, 1422/1, k.ú. Podlavice,
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SO 05 - Prípojka vodovodu, na parcelách KN C č. 1413/7, 1417/15, k.ú. Podlavice,
SO 06 - Odkanalizovanie, na parcelách KN C č. 1413/8, 1413/7, 1413/6, 1417/15, k.ú. Podlavice,
SO 07 - Prípojka SLP, na parcele KN C č. 1413/7, k.ú. Podlavice,
SO 08 - Sadové úpravy, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6. 1410/20, 1410/21, 1417/20, k. ú.
Podlavice,
SO 09 - Oplotenie, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6. 1410/20, 1410/21, 1417/20, k. ú.
Podlavice,
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 ktorá je súčasťou
rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom Banská Bystrica „Pod Dúbravou““, ktorú vypracoval
Ing. árch. Tomáš Sobota, autorizovaný architekt, č. opr. 13 08A A a kolektív, overenej v územnom 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.
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.
8. K napojeniu na inžinierske siete, objekty, ako aj na prekládku jestvujúcich inžinierskych sietí na
pozemkoch iných vlastníkov boli doložené nasledujúce súhlasy:
Dňa 26.06.2017 bol doručený na Mestský úrad Banská Bystrica, súhlas spoluvlastníkov parciel, pre
umiestnenie kábla NN z trafostanice pre účely výstavby „Bytového domu Pod Dúbravou.“
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:
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Okresný úrad Banská Bystrica* Odbor starostlivosti o životné prostredie. Oddelenie odpadového
hospodárstva. Námestie Ľ. Štúra č. L Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU BB-OSZP3-2Q19/007030002, zo dňa 14.01,2019.
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 1 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);
•
dodržiavať 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 § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri
stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická
osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných
prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu
zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14;
•
v prípade, ak pôvodca odpadu bude nakladať ročne v súhrne s väčším množstvom ako 1
tona nebezpečných odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u
pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch;
•
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.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej
správy. Nám, Ľ, Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2019/007217-002, zo
dňa 15,01,2019.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zák. č.
364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) z hľadiska vodného hospodárstva na základe predloženej dokumentácie
v zmysle 0 28 ods. 1 vodného zákona dáva nesledovné vyjadrenie za účelom vydania územného
rozhodnutia stavby „Bytový dom Pod Dúbravou“ z hľadiska vodného hospodárstva žiada dodržať
nasledovné podmienky:
1. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred
kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality
podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť
ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych
sietí.
4. K napojeniu navrhovanej dažďovej a splaškovej kanalizácie na už vyhotovenú dažďovú a splaškovú
kanalizáciu je potrebný súhlas vlastníka týchto kanalizácii, ak ním nie je investor.
5. K napojeniu navrhovanej vodovodnej prípojky na existujúci verejný vodovod je potrebný súhlas
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vlastníka existujúceho vodovodu.
6. Príslušným stavebným úradom pre dažďovú kanalizáciu a ORL ie Okresný úrad Banská Bystrica.
Odbor starostlivosti o životné prostredie. Je potrebné aby investor požiadal tunajší úrad o zvolanie
vodoprávneho konania a vydanie stavebného povolenia, pričom podkladom k vydaniu stavebného
povolenia ie právoplatné územné rozhodnutie na stavbu.
Okresný úrad Banská Bystrica. Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a krajiny. Nánu Ľ. Štúra L 974 OS Banská Bystricu, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP-3-2019/006785-0Q2.
zo dňa 15.0L2019.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa ustanovení § 5
zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 68 písm. f) zák. 543/2002 Z. z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v
zmysle § 9 ods. (1) písm. b) zák. 543/2002 Z. z. na vydanie územného rozhodnutia na vec dáva
nasledovné vyjadrenie:
1. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať prírodu ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák.
543/2002 Z. z.).
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Nám. Ľ, Štúra L
974 05 Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB~OCDPK-2Ql9/007762. zo dňa 07.02.2019.
Uvedená stavba je navrhovaná s umiestnením na pozemkoch pare. č. KN-C 1413/6-9, 1410/3-6, 1410/20
a 1417/20 vk.ú. Podlavice v Banskej Bystrici s napojením na miestnu komunikáciu Jedľová ulica. Podľa
projektu stavba nebude žiadnou svojou časťou zasahovať do telesa a súčasti cesty 11/578.
Vzhľadom k navrhovanému umiestneniu stavby „Bytový dom Pod Dúbravou“ bez zásahu do cesty II.
triedy Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá
pripomienky k územnému konaniu.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového
plánovania. Námestie Ľ. Štúra č. J, Banská Bystrica, záväzné stanovisko zn, OU-BB-OKR12019/007690-002. zo dňa 21.01.2019.
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavby pre vydanie územného rozhodnutia, Okresný
úrad Banská Bystrica dospel k záveru, že uvedená dokumentácia rieši požiadavky civilnej ochrany na
stavbu v súlade s regulatívom územného plánu. Z tohto dôvodu Okresný úrad Banská Bystrica
súhlasí
s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „Bytový dom Banská Bystrica "Pod Dúbravou",
(TCJ INVEST s.r.o.), pare. č. 1413/6-9, 1410/3-6, 1410/20, 21, 1417/20, k. ú. Podlavice“. V ďalšom
stupni projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie žiadame vypracovať riešenie
požiadaviek civilnej ochrany (JÚBS) v textovej a grafickej časti tak, aby boli zrejmé úpravy a riešenia
predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany 1. Projektovú dokumentáciu pre
stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie.
Okresný úrad Banská Bystrica. Pozemkový a lesný odbor. Námestie Ľ. Štúra č. 1. Banská Bystrica.
stanovisko zn. OU-BB-PLO-2019/00684Q-2. zo dňa 17.01.2019.
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 2 a § 9 ods. 3
zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v spojitosti s § 17 ods. 2, písm. b/ a § 23 zákona Č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) preskúmal žiadosť TCJ INVEST s.r.o., Komenského 18/D, 974 01 Banská
Bystrica o vydanie stanoviska k zámeru výstavby Bytového domu Pod Dúbravou a spevnených plôch v
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k.ú. Podlavice zo dňa 9.1.2019 a dokumentáciu k nej priloženú.
Predmetný zámer je navrhnutý na poľnohospodárskom pozemku pare. C KN č.
1410/3,1410/4,1410/5,1410/6,1410/20,1410/219 ktorý sa nachádza v zastavanom území obce Podlavice
ohraničenom k 01.01. 1990 v nasledovnom rozsahu:
k.ú. Podlavice, pare. C KN č. 1410/3, 1410/4, 1410/5, 1410/6, 1410/20, 1410/21, evidovaný druh
pozemku - záhrada, odsúhlasená výmera 631 m2.
Tunajší úrad súhlasí s predmetným zámerom na uvedenom poľnohospodárskom pozemku, za dodržania
týchto podmienok:
1.) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydané toto stanovisko
až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
2.) Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej skladovanie a
hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku pare. C KN č. 1410/3 v k. ú.
Podlavice .
3.) Po realizácii stavby, za účelom usporiadania skutočného druhu pozemkov s ich evidenciou v
katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemkov zo
záhrady na zastavanú plochu. Zmenu druhu pozemku vyznačí Okresný úrad Banská Bystrica,
katastrálny odbor na základe písomnej žiadosti s uvedením identifikačných údajov o účastníkovi
práv k nehnuteľnostiam podľa § 42 ods. 2 písm. al novely katastrálneho zákona, ktorej prílohou
bude porealizačný geometrický plán a toto stanovisko.
Slovák Telekom a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611901181. zo dňa 16*01.2019,
Umiestením a realizáciou stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej Jen SEK)
spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň
je stavebník povinný rešpektovať nasledovné;
•
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 sí 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 zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
•
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK..
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
•
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
•
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.
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•
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
•
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
•
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyiadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
•
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
•
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.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5. 974 01 Banská Bystrica, vyjadrenie
á 166/2019-102.2-005. zo dňa 04.02.2019.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica dáva k predloženej dokumentácii
nasledovné stanovisko:
K predloženej dokumentácii nemáme pripomienky. V zmysle §46 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za
správnosť technického riešenia. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.
K bilanciám dodávky pitnej vody podľa vypočítanej potreby, rovnako ako k produkovaným množstvám
odpadových vôd a technickým podmienkam napojenia na existujúci verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu je kompetentný sa vyjadriť prevádzkovateľ, t j. StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica. Požadujeme v plnej miere rešpektovať pripomienky vyplývajúce z vyjadrenia
StVPS, a.s., Banská Bystrica č. 249/2019-ZC166-36 zo dňa 28.01.2019.
Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle §19 Zákona 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení
technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby.
Za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok súhlasíme vydaním územného rozhodnutia.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5. 974 OJ Banská
Bystrica, vyjadrenie á 249/2019-ZC166-36 zo dňa 01.02.2019,
K predmetnej stavbe zaujímame stanovisko s podmienkami:
Kanalizačnú prípojku splaškovú požadujeme zaústiť mimo kanalizačnú Šachtu na verejnej
kanalizácii cez odbočovací kus AWADOCK ( dodá prevádzkovateľ verejnej kanalizácie).
Upozorňujeme: kóta min. hladiny vodojemu Hrby II. je 455,00 m n. m., prevádzkovateľ
zaručuje tlak dodávanej vody v zmysle STN 75401 v mieste napojenia vodovodnej prípojky na
rozvodné vodovodné potrubie.
V zmysle zákona 442/2002 Z. z. ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo
odberateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré
presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom, vlastník verejného vodovodu môže
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odmietnuť splnenie týchto požiadaviek. Ak to technické podmienky verejného vodovodu
umožňujú, so súhlasom vlastníka verejného vodovodu si žiadateľ o pripojenie na verejný
vodovod alebo odberateľ môže splnenie tvchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami
na vlastné náklady.
Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica ť StVPS. a.s.k
V záujmovom území je v komunikácii situovaný verejný vodovod a verejná splašková kanalizácia v
správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve TCJ INVEST s.r.o.
V záujmovom území sa nachádza dažďová kanalizácia vo vlastníctve TCJ INVEST s.r.o.
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) ie zakázané:
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo
ktoré by mohli ohroziť ich technicky stav,
b) vysádzať trvalé porasty,
c) umiestňovať skládky.
d) vykonávať terénne úpravy.
Trasu novej prípojky v prípade cudzieho pozemku ie nutné preiednať 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 vodomemei 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:
Objednávka na vytýčenie jestvujúcich zariadení v správe našej spoločnosti.
Stanovisko za oblasť ochrany pred požiarmi - zásobovanie stavieb vodou na hasenie požiarov:
Na základe predloženej projektovej dokumentácii súhlasíme s riešením uvedeným v projektovej
dokumentácii z hľadiska ochrany pred požiarmi - zásobovanie stavieb vodou na hasenie požiarov pre
potreby územného rozhodnutia.
S vydaním územného rozhodnutia stavbu súhlasíme za uvedených podmienok.
Slovenský vodohospodársky podnik.
Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974
98 Banská Bystrica, vyjadrenie č. CS SVP OZ BB 222/2019/4. CZ 657/2019-39210. zo dňa 11.01.2019.
bez pripomienok.

Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Raičianke 2927/8. 010 47 Žilina*
rozhodnutiu., zo dňa 20,02*2019,

vyjadrenie k územnému

Stredoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len SSD ) s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými
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pripomienkami:
• V predmetnej lokalite katastra Podlavice KN 1413/6-9, 1410/3-6, 1410/20, 1417/20, resp. v jej
blízkosti sa nachádzajú 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. Pri realizácii výkopových prác, žiadame
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
• Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia
tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné
fyzicky ju vytýčiť.
• Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD, a.s.
• Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako odovzdávacie
miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok:
detailný popis bodu pripojenia skriňa RIS
• Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 25 Ampér.
• Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012
Z.z..
• Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripoj ováciu zmluvu s
Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
• Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom
minimálne AYKY-J4Bxl6mm2, CYKY 4x10 mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke)
a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
•
Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na
verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru
noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické
a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný
priestor aspoň SOOmm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TNS, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj
montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.
Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej intemetovej stránke www.ssd.sk.
•
Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod
od bodu pripojenia definovaného v bode 5. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s " Všeobecnými
podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektrický
prívod je elektroenergetícké zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od
odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej
prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na
vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD
nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu,
vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním
elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod
umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje
žiadateľ na vlastné náklady.
Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na
montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického
zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odo vzdá vacieho miesta po elektromerový
rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej
skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s
§ 39 ods. 9 Zákona o energetike.
- Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD,
Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení
podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia
odberateľa do distribučnej sústavy SSE-D od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSE-D „Čestné
prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej
sústavy SSE-D“ f ďalej „Cestné prehlásenie“!, ktoré ie zverejnené na stránkach www.ssd.sk . a ku
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ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o ieho prijatí. Následne SSD v zmvsle lehoty
podľa pripoiovacei zmluvy či. I. ^Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD” zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a
zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
•
Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia
technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo
strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o
dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý
následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s
platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži
určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
•
SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať
distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta
plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o
stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta.
Priznanie distribučných sadzieb viažucich sa na spomínané charakteiy odberu sú podmienené predošlým
vyjadrením SSE-D, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.
•
Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca
platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov,
súvisiacej legislatívy a pod.).
Dopravný úrad, divízia civilného letectva. Letisko M. R. Štefánika. 823 OS Bratislava, stanovisko č,
9042/2019/ROP-OO3-P/901all2OJ zo dňa 01.04.2019.
Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3
zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe posúdenia
stavebníkom predloženej dokumentácie pre územné konanie (december 2018), kde najvyšší bod stavby
(atika SO 01 - Bytový dom - bez zohľadnenia výšky fotovoltických panelov) je v úrovni 9,85 m nad
úrovňou ±0 (12,845 m nad úrovňou najnižšej časti bytového domu), t. j. v nadmorskej výške cca 428,95
m n.mJBpv, s vydaním územného rozhodnutia súhlasí s podmienkami a pripomienkami, ktoré žiada v
konám zohľadniť a zapracovať do predmetného rozhodnutia:
1. ) Z hľadiska zachovania súčasne povolenej prevádzky na Heliporte pre leteckú záchrannú službu FNsP
F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici (ďalej len „heliport“) je potrebné, aby najvyšší bod bytového
domu, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jeho streche (komíny, fotovoltické panely,
vzduchotechnika, antény a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v
riešenom území (aj dočasne umiestnených), maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a
najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby, neprekročil nadmorskú výšku
432,47 m n.m.Bpv, t. j. výšku cca 13,37 m nad úrovňou ±0,0 (stavba sa nachádza priamo v osi
vedľajšieho smeru priblíženia a vzletu na alebo z heliportu).
2. ) Dopravný úrad ďalej v riešenom území:
a) zakazuje používať silné svetelné zdroje a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia (lasery) takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej
prevádzky; vytvárať reflexné plochy, resp. na povrchovú úpravu objektov a zariadení použiť takú
úpravu, ktorá by mohla oslepiť alebo odpútať pozornosť pilotov vrtuľníkov a taktiež umiestňovať
nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by svojím charakterom mohli odpútať pozornosť alebo oslepiť
pilotov vrtuľníkov (stavebník je povinný svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie bytového domu,
areálu, spevnených plôch, komunikácií a pod. nasmerovať priamo na povrch osvetľovanej plochy);
b) a neodporúča vykonávať činnosti a zriaďovať prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva
v okolí helipoitu, a tým viedli k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke.
3. ) Minimálne 30 dní pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na príslušný stavebný
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úrad je stavebník povinný predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu:
a) projektovú dokumentáciu dokladujúcu splnenie vyššie uvedených podmienok, vrátane presného
výškového riešenia stavby a projektu organizácie výstavby s uvedením presných typov výškových /
zdvíhacích stavebných mechanizmov použitých pri realizácii (vrátane mobilného žeriava použitého pri
osádzaní vežového žeriava/žeriavov), spolu s údajmi ich výšok (veža, tiahlo, maximálny zdvih),
polomerom ramena a dobou ich použitia (uvedené požadujeme predložiť v listinnej, ale aj v elektronickej
podobe, uložené na elektronickom médiu napr. CD, DVD a pod. vo formáte *.pdf vrátane výškového
rezu a situácie georeferencovanej v S-JTSK vo formáte *.dgn / *.dwg);
b) kópiu stanoviska prevádzkovateľa heliportu - AIR - TRANSPORT EURÓPE, spol. s r.o., so sídlom
Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 Poprad, IČO: 00 697 516, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50/P (ďalej len „prevádzkovateľ heliportu“) k
projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby.
V prípade nutnosti použitia stavebných mechanizmov pri realizácii stavby nad úroveň nadmorskej výšky
určenej v podmienke č. j je stavebník povinný vopred konzultovať s prevádzkovateľom heliportu a
následne s Dopravným úradom použitie stavebných mechanizmov ako dočasnej prekážky, ich
maximálnej možnej používanej nadmorskej výšky\ prijatia opatrení a ďalšieho postupu.
4. Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi heliportu minimálne
7 dní vopred začatie stavby s harmonogramom výstavby, s termínom použitia výškových / zdvíhacích
stavebných mechanizmov na stavenisku, s údajom o ich použitých typoch, ich maximálnej používanej
výške, polohe a dobe ich použitia (túto informáciu postačí zaslať elektronicky na adresu
ochranne.pasma@nsat.sk - Dopravný úrad a lzs@ate.sk, v kópii lzsbb@ate.sk - prevádzkovateľ
heliportu).
5. Stavebník je povinný Dopravnému úradu najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia stavby
predložiť jej fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na dom, jeho strechu a celkový záber na stavbu
spolu s jej širším okolím, dokladujúcu splnenie časti podmienky č. 2 (v prípade možnosti postačí zaslať
elektronicky na adresu ochrarme.pasma@nsat.sk).
Z hľadiska zaistenia bezpečnej leteckej prevádzky na heliporte ako ai v záujme ochrany majetku
stavebníka, resp. následných vlastníkov. Dopravný úrad odporúča stavebníkovi prerokovať s
prevádzkovateľom heliportu ešte pred spracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie stavby, a
to:
a) presné výškové riešenie bytového domu, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jeho streche
(komíny, fotovoltické panely, vzduchotechnika, antény, zariadenia a pod.);
b) prípadné osvetlenie leteckým prekážkovým značením stavby prostredníctvom prekážkových
svetelných návestidiel malej svietivosti typu A (červené, stále) po vzájomnej dohode a následnom
odsúhlasení Dopravným úradom;
c) projekt organizácie výstavby s uvedením presných typov výškových / zdvíhacích stavebných
mechanizmov použitých pri realizácii (vrátane autožeriava použitého pri osádzaní vežového
žeriava/žeriavov), spolu s údajmi ich výšok (veža, tiahlo, maximálny zdvih), polomerom ramena a dobou
ich použitia, a to z dôvodu realizácie prípadného leteckého prekážkového značenia a zaistenia
koordinácie prác s leteckou prevádzkou (napr. vylúčenie nočnej prevádzky počas použitia mechanizmov
nad výšku určenú v podmienke č. 1. zabezpečenia ľahkých predmetov, resp. stavebného materiálu ako
piesok, polystyrén a pod. tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb, leteckej prevádzky alebo finančným
škodám pri ich zvírení).
Dopravný úrad zároveň upozorňuje na potenciálne negatíva riešeného územia vzhľadom na to, že sa
nachádza priamo v osi vedľajšieho smeru priblíženia a vzletu na alebo z heliportu a v jeho tesnej
blízkosti, a to:
a)
na vysoké hlukové zaťaženie z leteckej prevádzky, je teda nutné pri technickom riešení stavby brať
do úvahy aj vplyv hluku z leteckej prevádzky a riešiť ju tak, aby boli zaistené stanovené prípustné
hladiny hluku a vibrácií:
b)
že výška odlietajúcich a pristávajúcich vrtuľníkov nad územím môže vyvolávať pocit ohrozenia.
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Vzhľadom na uvedené Dopravný úrad neodporúča túto lokalitu na funkciu bývania / ubytovania.
Vzhľadom, že pri použití stavebných mechanizmov pri realizácii predmetnej stavby bude musieť dôisť k
obmedzeniu prevádzky na heliporte. považujeme za potrebné prizvať do konania ako účastníka konania
ai prevádzkovateľa heliportu - AIR - TRANSPORT EURÓPE, spol. s r.o.. Na letisko. Letisko PopradTatry. 058 98 Poprad.
Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a platí
za predpokladu, že nedôjde k zmene umiestnenia stavby, prípadne k zmene jej výškových parametrov a
použitiu stavebných mechanizmov nad nadmorskú výšku určenú v podmienke č. 1 alebo k
nezohľadneniu obmedzení určených z hľadiska ochrany záujmov civilného letectva na heliporte.
Dopravný úrad má za to, že z dôvodu ochrany záujmov civilného letectva je nevyhnutné, aby bol ako
dotknutý orgán podľa ustanovenia § 126 ods. 1 stavebného zákona prizvaný do všetkých konaní podľa
stavebného zákona.
AIR TRANSPORT EURÓPE* sdoL s.r.o., Letisko Poprad - Tatry, 058 98 Poprad - odpoveď na
žiadosť o vydanie stanoviska, zo dňa 09.012019
Heliport je majetkom štátu v správe FNsP FDR Banská Bystrica. Ochranné pásma k nemu stanovil
svojim rozhodnutím Dopravný úrad, ktorý vykonáva štátny odborný dozor v civilnom letectve a má aj
štatút špecializovaného stavebného úradu.
Je preto potrebné, aby ste sa so svojou žiadosťou obrátili práve na Sekciu civilného letectva Dopravného
úradu.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detaš. pracovisko Stred. ČSA 7. 974 01 Banská
Bystrica, stanovisko č. ASMdoS-1-95/2019, zo dňa 31.01.2019.
Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka
Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle
zákona Č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona
č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien
a doplnkov súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie - bez pripomienok.
V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
Ministerstvo vnútra SR. Centrum podpory Banská Bystrica, OdcL telekomunikačných služieb. UL 9.
Máta 1. 974 86 Banská Bystrica, vyjadrenie - stanovisko, zo dňa 09,01,2019. Bez pripomienok.
ORHaZZ v Banskej Bystrici, Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica, stanovisko číslo ORHZBB2-2019/000112-002 zo dňa 04.02.2019.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo v súlade s § 28 zákona
NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné
konanie stavby „Bytový dom Pod Dúbravou, Banská Bystrica“ pre objednávateľa TCJ INVEST s.r.o.,
Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica a s predloženou dokumentáciou stavby z hľadiska požiarnej
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, okresný dopravný inšpektorát. Okružná 19,
974 99 Banská Bystrica, záväzné stanovisko č. ORPZ-BB~ODI1-14-O03/2Q19-ING zo dňa 15.01.2019.
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici z hľadiska
ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nemá za dodržania platnej právnej úpravy a
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za dodržania podmienok všetkých súvisiacich STN žiadne pripomienky ani námietky k vydaniu
územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
Toto vyjadrenie nie je súhlasom dopravného inšpektorátu ku zriadeniu vjazdu resp. k pripojeniu
komunikácie, ani k prenosnému a k trvalému dopravnému značeniu. Žiadosť spolu s projektami trvalého
a prenosného dopravného značenia a žiadosť na zriadenie vjazdu v súvislosti s predmetnou stavbou je
potrebné najskôr podať príslušnému cestnému správnemu orgánu, ktorý je v tomto prípade pre miestne a
účelové komunikácie v Banskej Bystrici Oddelenie dopravných stavieb Mestského úradu v Banskej
Bystrici.
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica. Lazovná ul. & 975 65 Banská Bystrica, záväzné stanovisko
KPUBB-2019/4077-2/4553/FRA, zo dňa 18.01.2019.
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica") z hľadiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom určuje zámer investora, spoločnosti TCJ INVEST s.r.o., so sídlom
Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica realizovať stavbu „Bytový dom Pod Dúbravou" v Banskej
Bystrici na pozemkoch pare. KN-C č. 1413/6-9, 1410/3-6, 1410/20-21,1417/20, k. ú. Podlavice, ktoré nie
sú situované v pamiatkovom území, podľa predloženej projektovej dokumentácie, zhotoviteľ Sobota,
s.r.o., dátum 12/2018 za prípustný s nasledovnými podmienkami:
1)
Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred
KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 824.
2)
Na ploche predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných
prác súvisiacich s touto stavbou.
Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii stavby nie je možné vylúčiť výskyt archeologických nálezov,
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.
RÚVZ v Banskej Bystrici Cesta k nemocnici č. L Banská Bystrica, záväzné stanovisko číslo spisu:
190/2019 zo dňa 23.01.2019, v ktorom ie okrem iného uvedené:
Pozemky na ktorých je umiestnenie bytového domu navrhované sa nachádzajú v blízkosti ochranného
pásma približovacej roviny k heliportu Nemocnice F.D. Roosevelta. Vzhľadom k lokalizácii a blízkosti
heliportu od navrhovanej výstavby, je predpoklad ovplyvnenia obytného prostredia hlukom súvisiacim s
prevádzkovaním heliportu. Podľa predloženej hlukovej štúdie č. 65/2010 z februára 2010, ktorá bola
spracovaná za účelom vyhodnotenia vplyvu vrtulníkového letiska LZS vo FN F.D. Roosevelta na radové
rodinné domy Pod Dúbravou v posudzovanom bode, najbližšom k letisku dôjde k sporadickému
prekračovaniu nočnej hladiny hluku. Z tohto dôvodu hluková štúdia navrhuje realizáciu protihlukových
opatrení formou zvýšenia akustickej kvality okien. Nakoľko umiestnenie bytového domu je navrhované
v lokalite ktorá je k letisku bližšie ako zástavba radových rodinných domov, na ktoré sa hluková štúdia
vzťahuje, je možné predpokladať že v nočnej dobe bude dochádzať k prekračovaniu prípustných
určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí lokality, v ktorej je umiestnenie bytového domu
navrhované.
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2 týchto dôvodov je nevyhnutné, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť ochranu
vnútorných chránených priestorov bytového domu pred hlukom z vonkajšieho prostredia.
RÚVZ podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., k predloženému návrhu vydáva súhlasné
záväzné stanovisko.
Zároveň sa požaduje, aby stavebný úrad zaviazal účastníka konania v štádiu kolaudácie
preukázať objektívnymi meraniami hluku, vykonanými odborne spôsobilou osobou dodržanie
najvyšších prípustných hladín hluku z prevádzky heliportu FN F.D. Roosevelta vo vnútornom
prostredí obytných miestností bytového domu, určených vyhláškou 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.
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 podľa 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 v znení vyhlášky MZ SR č.
97/2018 Z. z.
Mesto Banská Bystrica. Oddelenie dopravných stavieb, stanovisko OVZ-DS 8171/4814/2019-Bs
dňa 07.02.2019.
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Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán pre miestne 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 dokumentácie stavby „Bytový dom Banská
Bystrica, Pod Dúbravou“ stavebný objekt „SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“, ktorú pre
investora spoločnosť TCJ INVEST s.r.o., Komenského 18/D, Banská Bystrica zhotovil v 12/2018
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Tomáš Kordík, č. oprávnenia: 5053*SP*I2 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 13 Spevnené plochy“ súhlasí s
nasledovnými podmienkami:
1. Pre stavbu stavebného objektu „SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“ je Mesto Banská Bystrica
(vybavuje: MsÚ Banská Bystrica, OVZ - oddelenie dopravných stavieb) Špeciálnym stavebným
úradom pre vydanie príslušného stavebného povolenia.
2. DSP stavebného objektu „SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“ 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.
3. 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
- krycí list rozpočtu SO 02, potrebný na určenie výšky správneho poplatku
- právoplatné územné rozhodnutie
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- 2 x DSP spracovanú v súlade s územným rozhodnutím
- kópiu katastrálnej mapy C KN a E KN
- 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
- určenie prenosného a trvalého dopravného značenia navrhovaného stavebného objektu, ktoré vydáva
na základe žiadosti cestný správny orgán - Mesto Banská Bystrica.
Mesto Banská Bystrica, oddelenie životného prostredia, vyjadrenie č. OVZ-ZP 3787/5583/2019. Ev.
č, V-PD 04/2019. zo dňa 18.01.2019.
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:
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Pred začatím prác - rozkopávky zelene na verejnom priestranstve v majetku mesta, je vykonávateľ
rozkopávky povinný, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 8/2008 o
tvorbe, údržbe a ochrane zelene, v predstihu najmenej 21 dní pred začatím rozkopávky, požiadať
mesto Banská Bystrica o povolenie rozkopávky na tlačive uverejnenom na www.banskabvstrica.sk.
Vykonávateľ rozkopávky, ktorý je zároveň daňovníkom, je povinný v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Banská Bystrica č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
povinný oznámiť mestu Banská Bystrica svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive uverejnenom na www.banskabvstrica.sk.
7. Pri likvidácií nebezpečných látok z ORL je nutné minimalizovať únik nebezpečných látok na terén.
Likvidáciu odpadu je nutné zabezpečiť u oprávnenej firmy, ktorá bude odpad pravidelne odvážať.
Dbať na funkčnosť a účinnosť ORL po celý čas prevádzky
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.
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Ko konaniu bolo doložená aj odpoveď Mesta Banská Bystrica. Oddelenie údržby miestnych
komunikácií a inžinierskych sietí, odpoveď1 na žiadosť o stanovisko. PS UMK-14515/3389/2019. zo
dňa 12.02.2019.
Predložená PD rieši novostavbu bytového domu na pozemkoch v Banskej Bystrici - Podlaviciach v
lokalite Pod Dúbravou, k.ú. Podlavice, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. Stavba je dopravne
pripojená na pozemnú komunikáciu, ktorá nie je vo vlastníctve a správe Mesta Banská Bystrica, z
uvedeného dôvodu oddelenie údržby MK a IS nezaujíma k predmetnej stavbe žiadne stanovisko.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania v zákonom stanovených lehotách vzniesli účastníci konania námietky k
umiestneniu stavby.
1. Dňa 09.04.2019 doručil na Mestský úrad Banská Bystrica „Pripomienky k územnému konaniu
o umiestnení stavby“ oznámenej pod č. OVZ SU 29471/3550/2019/HOM, účastník konania Ján
Sršeň, Tulská 9, 974 01 Banská Bystrica. Uvedené pripomienky sú na Mestskom úrade zaevidované
pod číslom OVZ 50281/19.
Pripomienky k územnému konaniu o umiestení stavby:
Í. Podľa územného plánu Banskej Bystrice je v zamýšľanom území dovolená výstavba budov na
bývanie s regulátorom PB 03, s možným zastavaním max. 60%, a podielom zelene min 30%
Zamýšľaná plánovaná výstavba tieto parametre zelene nespĺňa, (podiel zelene na pozemkoch v
majetku investora je iba 25%, pri započítaní všetkých pozemkov v majetku investora v danej zóne, aj
prístupovej komunikácie na KN C 1417/5. Tým môže v letnom období nastať prehrievanie okolitého
prostredia a úhyn vzácnych biotopov chránených živočíchov a rastlín.
Zamieta sa.

2. O architektonickom riešení daného územia pojednáva aj Architektonická štúdia zóny UHA Banskej
Bystrice z roku 1998 kde je počítané s radovou zástavbou rodinných domov a jednotlivo umiestnenými
rodinnými domami a obslužnou komunikáciou. O žiadnych bytových viacpodlažných domoch štúdia
neuvažuje. Z týchto dôvodov by mal Stavebný úrad Mesta Banská Bystrica zaviazať potenciálnych
investorov, aby pre danú zónu vypracovali novú urbanistickú Štúdiu so zapracovaním plánovaných
inžinierskych sietí a komunikácii v danom území a tú predložili na verejnú diskusiu.
Zamieta sa.
3. Na prístupovú cestu na KN C 1417/5 by mal byť s bezpečnostných dôvodov ( najmä požiarnych)
napojený aj novopostavený rodinný dom na parcele KN C 1410/25 p. Murgašovej a cesta by mala
umožňovať aj napojenie cez KN C 1410/21 budúcich rozvojových plôch na KN C 1408 (KN E 1361/3).
Takže s parcelou KN C 1410/21 by sa malo uvažovať ako spevnenou plochou, ako je to zobrazené aj v
mape Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (zbgis.skgeodesy.sk). Nakoľko aj parcela KN C 1408
( KN E 1163/1) je v tej istej zóne určenej na zástavbu PB 03, je nutné vybudovať spevnenú
komunikácie až po hranicu pozemku KN C 1408 ( KN E 1163/1 ešte pred výstavbou bytového domu,
ako určuje vo svojej záväznej časti územný plán mesta BB B.20.1,2.8./ XII Zásady a regulatívy
priestorového a funkčného usporiadania časti mesta Vil Podlavice.
Prvá časť pripomienky č. 3 - Zamieta sa.
Podľa občianskeho zákonníka § 127 (3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na
nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stctvby na nich stojace,
pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým
vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto
zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
Druhá časť pripomienky č. 3 - Uvedené je zákonná povinnosť.
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4. Prístupová komunikácia na KN C 1417/5 k už existujúcej zástavbe, ako aj k plánovanej bytovke
nemá vybudovaný chodník ani osvetlenie, preto by bolo nutné túto tiež zahrnúť do územného konania,
a vybudovať tieto siete ešte pred povolením výstavby bytového domu, ako určuje územný plán mesta
BB B. 20,1.2.8./ XII Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta Vil
Podlavice.
Zamieta sa.

5. Nakoľko ako majiteľ susednej parcely KN C 1408 (KN E 1163/1) mám podľa občianskeho
zákonníka rovnaké práva ako stavebník, požadujem odstup 3,8m takto objemnej stavby ( bytového
domu s výškou 12.8) za nedostatočný od hranice môjho pozemku. Umiestnením takejto stavby s
oknami a terasami orientovanými do záhrady môjho rodinného domu, budú výrazne porušené moje
práva na súkromie, ako aj celej mojej rodiny a tým dôjde k zhoršeniu pohody bývania v mojom
rodinnom dome a k nemu prislúchajúcej záhrade.
Zamieta sa.
6. Existujúca prístupová komunikácia k radovým domom nie je v súlade s požiarnymi predpismi
(zákona o ochrane pred požiarmi 314/2001 v znení neskorších predpisov, vyhlášky 94/2004)
Prístupová komunikácia podľa kolaudačného rozhodnutia z 8.10.2013 nemá otočné miesto pre
hasičské vozidlá a tým zásadne klesá bezpečnosť obyvateľov na Jedľovej ulici ako aj na ulici Pod
Dúbravou 22 a 24. Pri takejto zástavbe byto\ým domom je nutné túto pozemnú komunikáciu
prebudovať podľa predpisov platných dnes a umožniť sprístupnenie hasičskej technike rodinných
domov na ulici Pod Dúbravou 22 a 24.
Zamieta sa.
7. Ochranné pásmo llOkV vedenia je podľa zákona o energetike 251/2012 § 43, síce 20m a
vzdialenosť stavby je „až" 35m od tohto vedenia. Neviem či kompetentní uvažujú aj s takzvaným
krokovým napätím, ktoré môže byť pri poruche vedenia aj niekoľko tisíc voltov na 1 m. V okolí el.
vedenia VVN by sa s tohto dôvodu nemala realizovať bytová výstavba, alebo by malo byť toto vedenie
realizované ako podzemné.
Uvedené má konštatačný charakter.
8. Zatienenie pozemkov na sever od stavby, bude trvalé počas celého roka, čím sa výrazne znižuje
využiteľnosť týchto pozemkov a tým sú výrazným spôsobom obmedzené majetkové a občianske práva
majiteľov susedných pozemkov, preto by takto vysoká stavba nemala byť v tomto území umiestnená, ak
investor nebude mať vysporiadané majetkové práva k týmto susediacim pozemkom.
Prvá časť pripomienky č. 8 - Zamieta sa.
Občiansky zákonník to priamo ustanovuje v § 127 (1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čim by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto
najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na
ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie
nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi,
parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované
zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo
svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
Pripomienka v bode 8. v druhej časti je citácia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník z čoho
vyplýva príslušná zákonná povinnosť.
9. Doprava je v tejto lokalite mimoriadne preťažená a parkovacie plochy nedostatočné. Aj majitelia
domov v radovej zástavbe na Jedľovej ulici parkujú na prístupovej komunikácii Výpočet statickej
dopravy je nedostatočný a umiestnením takejto stavby sa situácia ešte zhorši. Mesto ak chce
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povoľovať v tejto lokalite výstavbu bytových domov malo by najskôr vybudovať komunikácie pre MHD
a jej dostupnosť by mala byť pre obyvateľov do 300 m a nie bezhlavo zahusťovať výstavbu a tým
komplikovať dopravnú dostupnosť a parkovanie pri Roosveltovej nemocnici.
Zamieta sa.
10. Stavba bytovky nedodržiava uličnú čiaru, ktorá by mala byť v architektonickom ponímam ulice
dodržaná.
Zamieta sa.
11. Svoj nesúhlas s výstavbou bytových domov v tejto lokalite vyjadrili takmer všetci občania Jedľovej
ulice v petícii z 4.12.2017, kde žiadali aj úplnú stavebnú uzáveru v danej lokalite. Preto by Mesto
Banská Bystrica malo podmieniť takúto výstavbu, spracovaním novej urbanistickej štúdie pre danú
lokalitu s následnou verejnou diskusiou. Apelujem na stavebný úrad, aby umiestnenie takto objemnej
stavby na pozemky KN C 1410/3-6 a 1413/6-9 nepovolil. Aby stavebný úrad, chránil bezpečnosť a
záujmy obyvateľov daného územia, i tých ktorí sa nedokážu sami chrániť a nepodľahol tlaku
investorských peňazí.
Zamieta sa.
Projekt vykazuje aj ďalšie nedostatky, ktoré mali odhaliť už kompetentné orgány, ktoré vydávali svoje
stanoviská, no dúfam, že moje argumenty sú postačujúce nato, aby táto, alebo jej podobná stavba
nebola umiestnená na predmetných pozemkoch.
Uvedené má konštatačný charakter.
2. Dňa 11.04.2019 boli doručené na Mestský úrad Banská Bystrica „Pripomienky ku konaniu
o umiestnení stavby“ , ktoré doručila Žaneta Murgašova a Milan Grniak, Jedľová 13, 974 09
Banská Bystrica, zaevidovné pod č. OVZ 54947/19. V písomnosti je uvedené:
Žiadame TCJ INVEST, s.r.o., aby počas výstavby:
zabránil znečisťovaniu okolia susedných pozemkov,
zabránil nadmernému šíreniu prachu do záhrad a obydlí,
vykonával práce iba počas pracovných dni a dodržiaval nočný kľud,
Vyhovuje sa.
3. Dňa 11.04.2019 boli doručené na Mestský úrad Banská Bystrica „Námietky a pripomienky
k územnému konaniu“ , ktoré doručili MVDr. Helena Chladná a Otto Chladný, Jedľová 15, 974 09
Banská Bystrica. Zaevidované po č. 54959/19. V písomnosti je uvedené:
Žiadame TCJ INVEST, s.r.o.:
Aby zabránil znečisťovaniu okolia a susedných pozemkov
Aby zabránil nadmernému šíreniu prachu do záhrad a obydlí
Aby udržoval cestnú komunikáciu v stave, aby sa z nej na susedné pozemky nešíril prach a iné
znečistenie.
Aby vykonával stavebné práce iba počas pracovných dni a dodržiaval nočný kľud
Vyhovuje sa.
Ostatní účastníci konania nevzniesli k umiestneniu uvedenej stavby žiadne pripomienky a námietky.
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
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skončené.
V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovateľov a ostatných účastníkov územného konania.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, TCJ INVEST s.r.o,, Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení Ing.
Drahomír Copko, konateľ, Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica, podal dňa 14.12.2016 a neskôr
doplnil, na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor - stavebný úrad, návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba bytového domu „Pod Dúbravou“, Banská Bystrica,
k*ú. Podlavice“ na parcele KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6, 1410/20, 1417/20, s napojením na jestvujúce
inžinierske siete na parcelách KN C č. 1421/2, 1422/3, 1417/15, 1413/6-9, 1417/20 a spevnené plochy
na parcele KN C Č. 1413/6-9, 1417/20, 1417/14, 1417/21, 1415/6, k. ú. Podlavice. Dňom podania
návrhu začalo územné konanie.
Navrhovateľ, TCJ INVEST s.r.o., Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení Ing.
Drahomír Copko, konateľ, Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica, podal dňa 08.01.2019, na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor - stavebný úrad, nový návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom Banská Bystrica „Pod Dúbravou“ na parcelách KN
C č. 1413/6-9, 1410/3-6, k. ú. Podlavice, s napojením na jestvujúce inžinierske siete v danej lokalite,
na pozemkoch k.ú. Podlavice.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská
Bystrica, v rozhodnutí č. OU-BB-OVBP2-2019/006413-3, zo dňa 30.01.2019 „Rozhodnutie“ mesta
Banská Bystrica, č. OVZ SÚ 167891/1317/2018/HOM, Ev. č. 268/2018 zo dňa 05.11.2018
o zamietnutí návrhu podaného dňa 14.12.2016, zrušil.
V rozhodnutí č. OU-BB-OVBP2-2019/006413-3, zo dňa 30.01.2019, Okresného úradu Banská
Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica je okrem iného
uvedené:
„Navrhovateľpodal nový návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba bytového
domu „Pod Dúbravou", B. Bystrica k. ú, Podlavice “. Keďže v tomto prípade ide o návrhové konanie a
navrhovateľ prejavil vôľu umiestniť na pozemkoch inú stavbu ako bolo pôvodne navrhované a nie je
možné viesť územné konanie na dané pozemky o dvoch stavbách, odvolací orgán zrušil l stupňové
rozhodnutie z vyššie uvedených dôvodov a pochybení, avšak vzhľadom na existenciu nového návrhu na
vydanie územného rozhodnutia vec nevrátil na nové preiednanie a rozhodnutie.
Na základe uvedených skutočností stavebný úrad pristúpil k posúdeniu predloženého nového návrhu
na stavbu „Bytový dom Banská Bystrica „Pod Dúbravou“ situovaná na parcelách KN C č. 1413/69, 1410/3-6, k. ú. Podlavice podľa ustanovení § 36 ods. 1 až 3 stavebného zákona a súvisiacich
právnych predpisov.
Stavba „Bytový dom Banská Bystrica „Pod Dúbravou“ situovaná na parcelách KN C č. 1413/6-9,
1410/3-6, k. ú. Podlavice, je členená na stavebné objekty:
SOOl-Bytový dom, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6, k. ú. Podlavice
SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6. 1410/20,
1410/21, 1417/20, k. ú. Podlavice
SO 03 - Prístrešok pre zber odpadu, na parcelách KN C č. 1413/8, 1413/9, k.ú. Podlavice
SO 04 - Prípojka NN, na parcelách KN C č. 1413/9, 1413/36, 1413/34, 1413/32, 1413/30, 1413/28,
1413/26, 1413/24, 1413/22,1413/20, 1417/15, 1422/1, k.ú. Podlavice
SO 05 - Prípojka vodovodu, na parcelách KN C č. 1413/7, 1417/15, k.ú. Podlavice
SO 06-Odkanalizovanie, na parcelách KN C č. 1413/8, 1413/7, 1413/6, 1417/15, k.ú. Podlavice
SO 07 - Prípojka SLP, na parcele KN C č. 1413/7, k.ú. Podlavice
Číslo: OVZ SU 67563/3550/2019/HOM

Ev, č. : 20/2019

Mesto Banská 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

Zol 55

SO 08 - Sadové úpravy, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6. 1410/20, 1410/21, 1417/20, k. ú.
Podlavice
SO 09 - Oplotenie, na parcelách KN C č. 1413/6-9, 1410/3-6. 1410/20, 1410/21, 1417/20, k. ú.
Podlavice
Vlastnícke k právo navrhovateľa k dotknutým pozemkom je vedené na LV č. 2778. Navrhovateľ
disponuje súhlasom pre umiestnenie kábla NN z trafostanice pre účely výstavby „Bytového domu Pod
Dúbravou.“, ktorý bol doručený na Mestský úrad Banská Bystrica, dňa 26.06.2017.
Stavebný úrad posúdil predmetný návrh na umiestnenie stavby „Bytový dom Banská Bystrica „Pod
Dúbravou“, ktorý je situovaný na vyššie uvedených parcelách, k. ú. Podlavice, 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 v danom území podľa predloženej
dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. árch. Tomáš Sobota, autorizovaný architekt, č. opr. 1308AA.
Uvedené pozemky, ktoré sú dotknuté navrhovanou stavbou, sa nachádzajú vo funkčnej ploche PB-03
Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2. NP, malopodlažnými bytovými domami do 4.
NP a viacpodlažnými bytovými domami nad 4. NP.
Funkčná plocha PB 03 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.
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 „Bytového domu Banská Bystrica „Pod Dúbravou“ na parcelách KN C č.
1413/6-9, 1410/3-6, k. ú. Podlavice, s napojenáím na spevnené plochy a inžinierske siete na
pozemkoch k.ú. Podlavice, rešpektuje funkčné využitie, a taktiež rešpektuje záväzne určené výškové
regulatívy v danom bloku.
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 vypracoval
Ing. Tomáš Sobota, autorizovaný architekt, č. opr. 1308AA, ktorej riešenie 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.
Ako už bolo vyššie uvedené umiestnenie navrhovaného bytového domu je situované v okrajovej časti
katastrálneho územia Podlavice, v ktorej je v súčasnosti zrealizovaná len zástavba samostatnými
rodinnými domami a radovými rodinnými domami s podlažnosťou 2NP.
Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v §37
ods. 2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu preskúmal aj z hľadiska záujmov,
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ktoré chránia dotknuté orgány a organizácie podľa osobitných predpisov, všeobecných požiadaviek na
výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, protipožiarneho, bezpečnosti práce a technických
zariadení, dopravného, ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o Čom svedčia
kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov. Umiestňovaná stavba je v súlade
s Územným plánom Banská Bystrica. Navrhovateľ ku konaniu doložil primerane povahe stavby,
všetky potrebné doklady v súlade s ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ
predložil projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou vrátane situačného
výkresu umiestnenia stavby.
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, predmetné vyjadrenia a stanoviská včetne ich podmienok sú zapracované v
rozhodnutí
Stavebný úrad zosúladil požiadavky v predložených stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil ich plnenie, vlastníkov a správcov sietí technického
vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým
orgánom a účastníkom konania pod číslom OVZ SU 29471/3550/2019/HOM zo dňa 12.03.2019
a zároveň nariadil ústne pojednávanie na deň 11.04.2019.
Účastníci konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona mohli svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní s upozornením, že na neskôr podané námietky sa
neprihliadne. Dotknuté orgány v zmysle §36 ods. 3 stavebného zákona mohli oznámiť svoje
stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo začatie územného konania na
predmetnú stavbu oznámené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknuté
orgány sa upovedomili jednotlivo.
V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v
platnom znení toto oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica,
15 - ty deň tejto lehoty bol dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Oznámenie bolo
vyvesené dňa 18.03.2019 a zvesené 03.04.2019.
Toto oznámenie bolo súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá
je dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica - www.banskabystrica.sk.
Dňa 11.04.2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie v predmetnej veci. Od miestneho zisťovania
stavebný úrad upustil, vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery
staveniska.
V priebehu konania v zákonom stanovených lehotách vzniesli účastníci konania námietky
k umiestneniu stavby.
1. Dňa 09.04.2019 doručil na Mestský úrad Banská Bystrica „Pripomienky k územnému konaniu
o umiestnení stavby“ oznámenej pod č. OVZ SU 29471/3550/2019/HOM, účastník konania Ján
Sršeň, Tulská 9, 974 01 Banská Bystrica. Uvedené pripomienky sú na Mestskom úrade evidované
pod číslom OVZ 50281/19.
Pripomienky k územnému konaniu o umiestení stavby:
Pripomienku v bode 1. stavebný úrad zamietol. V dokumentácii pre vydanie územného
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rozhodnutia, ktorú vypracovala oprávnená osoba, sú uvedené základné údaje o stavbe v ktorých je
okrem iného uvedená celková plocha parciel ako aj podiel zelene, čo činí v danom prípade 539m2, t.j.
39,96 %. Za správnosť vypracovania predloženej projektovej dokumentácie zodpovedá projektant.
Pripomienku v bode 2. stavebný úrad zamietol. Uvedená urbanistická štúdia bola naposledy
prerokovaná a odsúhlasená v roku 1998 od tohto roku žiadny vlastník dotknutých pozemkov
neprejavil iniciatívu na prerobenie a prerokovanie novej upravenej architektonickej štúdii i napriek
skutočnosti, že jestvujúca výstavba, už aj zrealizovaná, značne zmenila jej úmysel. Jestvujúca
komunikácia, ktorá je zrealizovaná ako prístup k navrhovanému BD umožňuje prípadné dopravné
napojenie dotknutej lokality, ktorá bola riešená v spomenutej architektonickej štúdii. Platný územný
plán mesta Banská Bystrica, ktorý bol verejne prerokovaný výstavbu malopodlažných bytových
domov v danej lokalite (na dotknutých pozemkoch) umožňuje. Navrhovateľ plne rešpektuje jestvujúce
odbočenie na komunikácii na parcele KN C č. 1417/5, ktorá bola povolená a skolaudovaná za účelom
možného prípadného napojenia dotknutej lokality, avšak, k napojeniu na túto komunikáciu je možné
len po vzájomnej dohode oboch zúčastnených.
Pripomienku v bode 3, stavebný úrad v prvej časti zamietol. Ako už bolo v bode 2. u vedené,
navrhovateľ plne rešpektuje jestvujúce odbočenie na komunikácii na parcele KN C č. 1417/5, ktorá
bola povolená a skolaudovaná za účelom možného prípadného napojenia dotknutej lokality, avšak,
k napojeniu na túto komunikáciu je možné len po vzájomnej dohode oboch zúčastnených. Účastník
konania nie je oprávnený určovať, ktorá nehnuteľnosť má byť napojená na komunikáciu a ktorá nie.
K uvedenej veci je oprávnený vyjadrovať sa vlastník prípadne správca komunikácia a príslušný
špeciálny stavebný úrad a ostatné dotknuté orgány. Navrhovateľ v predmetnom konaní nie je povinný
vybudovať predĺženie uvedeného odbočenia až po parcelu účastníka konania. Navrhovateľ parcelu KN
C č. 1410/21 ponechal nezastavanú, čím sa nevylučuje možnosť v budúcnosti riešiť na parcele KN C
č. 1410/21 je predĺženie.
V druhej časti v pripomienke č. 3 je uvedená citácia zákona „Podľa občianskeho zákonníka §127 (3)
Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup
na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a
obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe,
je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. “ Uvedené je
zákonná povinnosť.
Pripomienku v bode 4. stavebný úrad zamietol. Prístupová komunikácia nie je predmetom
územného konania. Prístupová komunikácia je právoplatne skolaudovaná. Pre vydanie územného
rozhodnutia stavebný úrad mal k dispozícii stanovisko Mesta Banská Bystrica, Oddelenie dopravných
stavieb - stanovisko OVZ-DS 8171/4814/2019-Bs zo dňa 07.02,2019 a stanovisko Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, okresný dopravný inšpektorát, Okružná 19, 974 99
Banská Bystrica, záväzné stanovisko č. ORPZ-BB-ODI1-14-003/2019-ING, zo dňa 15.01.2019, na
podklade ktorých stavebný úrad rozhoduje.
Pripomienku v bode 5. stavebný úrad zamietol. Pozemok parcela KN C č. 1408 (KN E č. 1163/1),
k.ú. Podlavice, ktorý je vo vlastníctve účastníka konania, je vedený na LV č. 548, na ktorom je
uvedené - druh pozemku orná pôda o výmere 2723 m2. Predmetný pozemok nie je klasifikovaný ako
záhrada, podľa znalosti pomerov stavebného úradu v danom území, a podľa príslušných podkladov
z katastra nehnuteľností, uvedený pozemok nie je v bezprostrednej blízkosti rodinného domu
účastníka konania. Žiadna z príslušných noriem a vyhlášok nešpecifikuje odstupové vzdialenosti
objektov (bytových domov) od plôch vedených na LV ako „orná pôda“. Vyhláška č. 532/2002 Z.z.,
Ministerstva životného prostredia SR, 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 v § 6 nešpecifikuje „Odstupy stavieb“ od
nezastavaných pozemkov v tomto prípade vedených ako „Orná pôda“. Uvedená stavba nebráni
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účastníkovi konania užívať uvedenú parcelu na daný účel.
Prípomienku v bode 6. stavebný úrad zamietol, ako už bolo vyššie uvedené prístupová
komunikácia je skolaudovaná. Stavebný úrad prostredníctvom navrhovateľa mal zabezpečené
stanovisko ORHaZZ v Banskej Bystrici, Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica, číslo ORHZBB2-2019/000112-002 zo dňa 04.02.2019, v ktorom je okrem iného uvedené: „Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo v súlade s § 28 zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné
konanie stavby „Bytový dom Pod Dúbravou, Banská Bystrica“ pre objednávateľa TCJ INVEST s.r.o.,
Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica a s predloženou dokumentáciou stavby z hľadiska
požiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.“ Riešenie požiarnej bezpečnosti iných stavieb
v dotknutej lokalite nie je predmetom tohto územného konania.
Bod 7. Uvedené má konštatačný charakter. Uvedená stavba nezasahuje do ochranného
pásme el. vedenia.
Pripomienku v bode 8. v prvej časti stavebný úrad zamietol. Pozemky situované na sever od
stavby sú vo vlastníctve, alebo v spoluvlastníctve navrhovateľa. Na týchto pozemkoch je situovaná
prístupová komunikácia, chodník a parkovacie miesta situované na spevnenej ploche. Zatienenie iných
pozemkov účastník konania nepreukázal výpočtom. Výška stavby je na kóte +7,35 m (rímsa nad
strechou 2. poschodia) od +-0, ktorá je stanovená na podlahe prízemia. Výška bytového domu od
strany komunikácie je cca na úrovni jestvujúcej radovej zástavby. Ustúpené podlažie (rímsa) je na kóte
+9,85 m od +-0,000.
Pripomienka v bode 8. v druhej časti je citácia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník z čoho
vyplýva príslušná zákonná povinnosť.
Pripomienku v bode 9. stavebný úrad zamietol. Výpočet statickej dopravy pre umiestňovaný objekt
je uvedený v dokumentácii pre územné konanie, za jej správnosť zodpovedá projektant. Parkovacie
miesta ako je už vyššie uvedené sú navrhnuté v uvedenom navrhovanom objekte a na navrhovaných
spevnených plochách pri tomto objekte na pozemkoch navrhovateľa. Umiestením uvedeného objektu
nebude zaťažená ostatná dopravná situácia ako aj parkovanie v ostatných častiach mesta Banská
Bystrica a to už vôbec nie pri objekte FNsP FDR Banská Bystrica.
Pripomienku v bode 10. stavebný úrad zamietol. Podľa ÚPN M Banská Bystrica „Uličná čiara
vymedzuje verejný uličný priestor - je to regulačná čiara celého koridoru inžinierskej stavby
ulice so zelenými pásmi, chodníkmi alejami, cyklistickými chodníkmi“. Uvedená stavba
neprekračuje uličnú čiaru, čiže svojim objemom nezasahuje do uličného priestoru.
Pripomienka v bode 11. sa zamieta. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná petícia zo dňa
4.12.2017 bola doručená na Mestský úrad Banská Bystrica, v čase keď na stavebný úrad bol
predložený predchádzajúci návrh (zo dňa 14.12.2016) na umiestnenie viacpodlažného a inak
umiestneného bytového domu o ktorom stavebný úrad v tom čase rozhodoval. Vzhľadom na
skutočnosť, že územné konania je návrhové konanie, navrhovateľ predložil dňa 08.01.2019 nový
návrh o ktorom stavebný úrad aktuálne rozhoduje a ku ktorému bolo umožnené účastníkom konania sa
vyjadriť.
Na záver účastník konania uviedol: Projekt vykazuje aj ďalšie nedostatky, ktoré mali odhaliť už
kompetentné orgány, ktoré vydávali svoje stanoviská, no dúfam. Že moje argumenty sú postačujúce
nato, aby táto, alebo jej podobná stavba nebola umiestnená na predmetných pozemkoch.
Číslo: OVZ SU 67563/3550/2019/HOM

Ev. č. : 20/2019

Mesto Banská 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

m/33
JU /

Uvedené má konštatacný charakter. Ako už bolo vyššie uvedené za správnosť vypracovania
projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia zodpovedá projektant.
2. Dňa 11.04.2019 boli doručené na^Mestský úrad Banská Bystrica „Pripomienky ku konaniu
o umiestnení stavby“ , ktoré doručila Žaneta Murgašova a Milan Grniak, Jedľová 13, 974 09
Banská Bystrica, zaevidovné pod č. OVZ 54947/19. V písomnosti je uvedené:
Žiadame TCJ INVEST, s. r. o., aby počas výstavby:
zabránil znečisťovaniu okolia susedných pozemkov,
zabránil nadmernému šíreniu prachu do záhrad a obydlí,
vykonával práce iba počas pracovných dní a dodržiaval nočný kľud.
Vyhovuje sa. Uvedené pripomienky sa týkajú samotnej realizácie stavby. Podmienky na
realizáciu stavby budú stanovené v stavebnom povolení.
3. Dňa 11.04.2019 boli doručené na Mestský úrad Banská Bystrica „Námietky a pripomienky
k územnému konaniu“ , ktoré doručili MVDr. Helena Chladná a Otto Chladný, Jedľová 15, 974 09
Banská Bystrica. Zaevidované po č. 54959/19. V písomností je uvedené:
Žiadame TCJ INVEST, s.r.o.:
Aby zabránil znečisťovaniu okolia a susedných pozemkov
Aby zabránil nadmernému šíreniu prachu do záhrad a obydlí
Aby udržoval cestnú komunikáciu v stave, aby sa z nej na susedné pozemky nešíril prach a iné
znečistenie.
Aby vykonával stavebné práce iba počas pracovných dní a dodržiaval nočný kľud
Vyhovuje sa. Uvedené pripomienky sa týkajú samotnej realizácie stavby. Podmienky na
realizáciu stavby budú stanovené v stavebnom povolení.
Ostatní účastníci konania nevzniesli k umiestneniu uvedenej stavby žiadne pripomienky a námietky.
V súlade s ustanovením § 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.
Na základe uvedených skutočností a na základe vykonaného územného konania tunajší stavebný úrad
usúdil, že umiestnením uvedenej stavby v rozsahu podľa PD overenej stavebným úradom a podľa
vyššie uvedených podmienok nebudú ohrozené a negatívne ovplyvnené práva a právom chránené
záujmy účastníkov konania a verejný záujem a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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 boli 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.
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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
€, prevodom na
účet 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.

Á
Ján Nósko
primátor mesta
Banská Bystrica

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je územné rozhodnutie na predmetnú
stavbu doručené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknutým orgánom sa
doručuje 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 ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvesené dňa:

6

-

.
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Zvesené dňa:
podpis

Vyvesené na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
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Doručí sa;
Účastníkom konania - fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní, sa územné rohodnutie doručuje verejnou
vyhláškou.

Na vedomie:
1. TCJ INVEST s.r.o., Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica, Ing. Drahomír Copko konateľ
2. MsÚ Banská Bystrica, OVZ - ZP, ČSA 26. 974 01 Banská Bystrica
3. MsÚ Banská Bystrica, PS - UMK. ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
4. MsÚ Banská Bystrica, OVZ - DS, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
1. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
Oddelenie odpadového hospodárstva
Oddelenie ochrany prírody a krajiny
Oddelenie štátnej vodnej správy
Oddelenie ochrany ovzdušia
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového
plánovania, Námestie C. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Námestie Ľ.
Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
9. RÚVZ, Cesta k nemocnici č. 1, Banská Bystrica
10. Okresné riaditeľstvo PZ, ODl, Okružná 19, 974 99 Banská Bystrica
11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detaš. pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská
Bystrica
12. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Odd. telekomunikačných služieb, Ul.
9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica
13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
14. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
16. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
17. Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina
18. Michlovský, s.r.o., UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21. 974 05 Banská
Bystrica
19. Sitel spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
20. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. upc broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
22. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratiaslava
23. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska
cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
24. STEFE Banská Bystrica, a.s.. Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
25. SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava
26. Eltodo SK, a.s. Podunajská 25, 821 06 Bratislava
27. BBX s.r.o.. Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
28. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Trnavská cesta 100/11, 821 01 Bratislava
29. 02 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
30. Spoje, s.r.o, Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica
31. AIR Transport Európe, spol.s.r.o., Na letisko, 058 98 Poprad
32. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
33. Dopravný úrad , Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
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