odbor starostlivosti o životné prostredie
Zámok 104, 014 01 Bytča

___________________________________________________________________________
OU-BY-OSZP-2021/000349-18/Koc
Bytča 20. 04. 2021

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy v zmysle 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 § 3 písm. k) a § 56
písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva podľa
§ 29 odst. 2 zákona, k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Priemyselný park Bytča
– Rudé: Výrobno - skladová hala „TECHNOMETAL“ Bytča“ predloženej navrhovateľom
HANT BA, a.s., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica po vykonaní zisťovacieho konania
o posudzovaní zámeru činnosti podľa § 29 zákona a zákona 71/1976 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:
Navrhovaná zmena činnosti „Priemyselný park Bytča – Rudé: Výrobno - skladová hala
„TECHNOMETAL“ Bytča situovaná na pozemkoch KNC 1659/4, 1659/19, 1659/168,
1659/187, 1659/206, 1719/1, 1719/21, 1719/37, 1719/39 v k. ú. Veľká Bytča
sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto
možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere
a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

navrhovanej činnosti

a) Požiadať o trvalé vyňatie predmetných pozemkov z pôdneho fondu
b) Využiť všetky technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na
obmedzenie prašných emisií.
c) Sadovnícke úpravy realizovať z geograficky pôvodných domácich drevín.
d) Trávnaté plochy vysadiť lúčnou zmesou.
e) Pravidelne čistiť prístupové komunikácie na stavenisko; pri výjazde vozidiel na verejnú
komunikáciu musia byť v zlom počasí vozidlá očistené

Odôvodnenie
Navrhovateľ HANT BA, a.s., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
doručil
Okresnému úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov dňa 10. 03. 2021 oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti „Priemyselný park Bytča – Rudé: Výrobno - skladová hala „TECHNOMETAL“
Bytča“.
Oznámenie o zmene činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly
č. 7 Strojársky a elektronický priemysel, položka 7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba
s výrobnou plochou od 3 000m2 podlieha zisťovaciemu konaniu zákona, ktoré Okresný úrad
Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie
konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania
ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či oznámenie o zmene
činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia na tunajší úrad
dňa 10. 03. 2021.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako príslušný orgán zaslal oznámenie o zmene činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona
na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a
dotknutej obci.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Priemyselný park Bytča – Rudé: Výrobno skladová hala „TECHNOMETAL“ Bytča“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva na
adrese: http://www.enviroportal.sk, ako aj na webe okresného úradu Bytča:
http://www.minv.sk
Navrhovaná zmena činnosti je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Bytča, obec Bytča, k.ú.
Veľká Bytča, parcela č. KNC 1659/4, 1659/19, 1659/168, 1659/187, 1659/206, 1719/1,
1719/21, 1719/37, 1719/39 . Výrobný areál spoločnosti je navrhovaný v okrajovej časti mesta
Bytča v priemyselnom parku Rudé (v jeho severnej časti), mimo bytovej výstavby. Areál je
navrhovaný v súlade s platným Územným plánom mesta Bytča na plochách s funkčným
využitím priemyselnej výroby a skladov.
Predmetné územie sa nachádza v extraviláne mesta Bytča, susedí s jestvujúcim areálom firmy
„AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)“, TRW Bytča a PHA Bytča.
Spoločnosť „AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)“ bola založená v roku 1992 a v
súčasnosti je jedným z hlavných producentov kovových regálov, regálových systémov,
kovových šatňových skríň, resp. šatňových systémov, kovový nábytok, poštové schránky na
slovenskom trhu
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V mieste realizácie zmeny navrhovanej činnosti bol v roku 2008 spracovaný zámer
v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod názvom
„Priemyselný park Bytča“ (Ekojet s.r.o. august 2008).
Účelom pôvodného zámeru bolo vybudovanie a prevádzkovanie priemyselného parku
s vybudovaním skladovacích a výrobných priestorov.
V rámci priemyselného parku s celkovou rozlohou 57 533,0 m2 bola posudzovaná výstavba a
prevádzka 3 areálov (areál č.1, areál č.2 a areál č.3), resp. lokalít, zameraných na skladovacie
účely (logistika) a priemyselnú výrobu (výrobu komponentov z plastov a výrobno-montážne
činnosti). Konkrétne sa jednalo o :
 Areál č.1 - zameraný na výrobno - montážne činnosti so zázemím
(výroba a montáž komponentov pre potreby automobilového priemyslu v SR skrutkovanie,
nitovanie, sponkovanie a pod., tvarovanie za studená, odstrihávanie a rezanie, montážne
operácie s použitím robotov, resp. vyžadujúce ľudský faktor).
 Areál č.2 - zameraný na výrobu plastových dielov z dovážaných surovín.
(výroba plastových výrobkov z dovážaných surovín, montáž vyrobených plastových dielov,
výrobkov.).
 Areál č.3 - zameraný pre účely logistiky
(skladovacie a logistické činnosti manipulácia s materiálom (vykladanie, nakladanie),
triedenie, kontrola a prebaľovanie tovaru, expedícia skladových komodít.
Z rozhodnutia zo zisťovacieho konania OUŽP Žilina pod číslom ŽP B 2008/00387-004/Hnl
zo dňa 13.11.2008 vyplynulo, že uvedená činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V porovnaní s pôvodne posudzovaným zámerom pôvodná funkcia areálu 1 (výroba a montáž
komponentov pre potreby automobilového priemyslu) bude nahradená výrobou a distribúciou
kovových regálov, regálových systémov, šatní, skríň a kabinetov.
Zmenou navrhovanej činnosti oproti pôvodne posudzovanému zámeru sa zvýši celková plocha
záberu územia len v minimálne miere o +327m2, zastavaná plocha výrobnej haly sa zvýši
o 2 754 m2, plocha zelene sa zvýši o 940 m2. Odvod dažďových vôd zo strechy objektu a zo
spevnených plôch je rovnaký ako v pôvodnom návrhu, teda formou vsakovacích blokov.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je novostavba výrobno-skladového areálu
spoločnosti
„AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)“. Navrhovateľ sa
vzhľadom na zvýšené plošné nároky, ktoré vyplývajú z narastajúcich požiadaviek na výrobu a
z toho vyplývajúce požiadavky na prevádzkové plochy rozhodol, pre postupné rozširovanie
prevádzky v priamom susedstve svojho existujúceho výrobného areálu spoločnosti „AR
Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)“, v Bytči.
Navrhovateľ sa rozhodol prehodnotiť logistiku výroby (sklad polotovaru, výroba, sklad
produktov, expedícia) vytvorením priamej väzby. Za týmto účelom sa navrhlo k existujúcim
halám postaviť ďalší nový objekt ako novostavbu na susednom pozemku, s priamym napojením
na existujúci areál, ktorý nadväzuje na existujúce výrobno-skladové haly a bude s nimi tvoriť
jeden výrobno-skladový celok. Nový objekt pozostáva z jednej haly, v ktorej budú situované
výrobno-skladové priestory. Okrem výroby regálových systémov sa v hale bude nachádzať aj
kontrola vstupných polotovarov, sklad súčiastok, technické zázemie, expedícia hotových
výrobkov a žeriavová dráha.
.
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Celkový pôdorys haly má tvar nepravidelného lichobežníka. Predná južná časť objektu je
jednopodlažná nižšia a bude slúžiť ako výrobná hala a príjmový sklad. Zadná severná časť
objektu je jednopodlažná vyššia a bude slúžiť ako expedičný sklad.
Potreba parkovacích miest na vonkajších parkovacích plochách na teréne: 9 miest.
Dažďové vody zo zásobovacej komunikácie a spevnených plôch na južnej strane
pozemku, budú odvádzané pomocou uličných vpustí, líniových žľabov kanalizačným potrubím
do vsakovacieho objektu VO1. Pred zaústením do vsaku budú prečistené v ORL1 na
juhozápadnom okraji pozemku. Hodnota zbytkového znečistenia na výstupe ORL1 bude do
NEL=0,5 mg.l-1.
Zásobovacia obslužná komunikácia na východnej strane bude odvodnená do
vsakovacieho rigola.
Odvádzanie dažďovej vody zo strechy výrobnej haly bude riešené podtlakovým systémom,
ktorý bude navrhnutý tak, aby rovnomerne odvádzal vodu do vsakovacieho objektu VO2
vybudovaného pozdĺž objektu na severovýchodnej strane pozemku. Splaškové vody z objektu
budú odvedené gravitačne splaškovou kanalizáciou DN 150 -DN 200 do Čerpacej stanice
splaškových vôd vybudovanej na pozemku investora. Z čerpacej stanice budú splašky
dopravované výtlačným potrubím do spoločného výtlačného potrubia priemyselného parku a
následne budú zaústené do ČOV Bytča.
Vodovodná prípojka bude napojená z existujúceho Areálového vodovodu - úsek "A" D110 –
HDPE PN10, z existujúcej odbočky, ktorá je ďalej napojená na verejný vodovod D110 – HDPE
PN10 a ten je následne napojený na existujúci vodovod OC DN 150.
Sadové úpravy budú spočívať v zatrávnení nezastavaných plôch o výmere pre cca 2630 m2.
Trávnaté plochy budú kombinované s plochami vyplnenými mulčovacou kôrou a kamienkami
(na fólii proti prerastaniu zelene), kde budú vysadené kríky a stromy.
Vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie
Vplyv na obyvateľstvo

Dotknuté územie nie je obývané, nachádza sa v priemyselnej zóne časti mesta Bytča, v kontakte
s jestvujúcimi priemyselnými areálmi. Najbližšie obytné celky sa nachádzajú pozdĺž cesty
II/507. Ide o objekty rodinných domov vo vzdialenosti cca 200 až 300 m severne od
záujmového územia. Vplyvy na okolité obyvateľstvo hodnotenej činnosti, je možné
kvantifikovať na základe vplyvu imisií, akustickej záťaže a svetlotechnických podmienok v
okolitých obytných domoch v hodnotenom území a jeho okolí, ako minimálne.
Počas výstavby:
- zvýšená sekundárna prašnosť,
- zvýšené emisie z výfukových plynov stavebnej techniky,
- zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou stavebných mechanizmov.
- zvýšená intenzita dopravy v území,
- riziko úrazov,
- riziko požiaru.
Tieto vplyvy sú dočasné a sú eliminovateľné technickými opatreniami.
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Počas prevádzky:
Pri dodržaní platných, zákonom stanovených hygienických limitov, bezpečnostných
a legislatívnych predpisov ako i technických a organizačných opatrení nebude zmena
navrhovanej činnosti predstavovať zvýšenie zdravotných rizík vplyvom hluku, emisií
prípadným používaním chemických prípravkov v prevádzke pre obyvateľov širšieho okolia,
ako aj pre jej zamestnancov navrhovaného areálu a jeho návštevníkov. Pozitívnym vplyvom
realizácie predloženého oznámenia o zmene bude zvýšenie zamestnanosti v regióne o cca 30
nových pracovných miest vo výrobnej činnosti
Vplyvy na prírodné prostredie
Vplyv na horninové prostredie :
Počas výstavby - k prípadnému negatívnemu ovplyvneniu horninového prostredia
môže dôjsť počas výkopových prác v prípade úniku pohonných resp. mazacích hmôt zo
stavebných mechanizmov.
Vplyv na povrchové a podzemné vody:
Počas výstavby - budú vznikať odpadové vody z umývania stavebných mechanizmov
a zariadení odpadové vody z čistenia komunikácií, z betonážnych a asfaltérskych prác a
splaškové vody z objektov sociálnych zariadení
Počas prevádzky - splaškové odpadové vody budú odvedené gravitačne splaškovou
kanalizáciou cez areálovú splaškovú kanalizáciu a následne cez prípojku splaškovej kanalizácie
do spoločnej výtlačnej kanalizácie. Vzniknuté odpadové splaškové vody budú následne
zaústené do ČOV Bytča.
Dažďové vody zo strechy objektu a zo spevnených plôch budú odvádzané do vsakovacích
blokov.
Počas prevádzky sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie povrchových a podzemných vôd. .
.
Vplyv na ovzdušie:

Počas výstavby - budú zdrojmi znečisťovania ovzdušia:
- exhaláty zo stavebných mechanizmov
- z mobilnej dopravy zásobovania stavby stavebným materiálom
- znečistenie ovzdušia tuhými časticami v prípade suchého a veterného počasia
Vplyvy počas výstavby sú však obmedzené na dobu realizácie a možno konštatovať, že
vzhľadom na existujúce zdroje (mobilná doprava jestvujúcich prevádzok, jestvujúce
stacionárne zdroje znečisťovania) sú zanedbateľné.
Počas prevádzky – budú zdrojom znečisťovania ovzdušia:
- mobilná a stacionárna doprava zamestnancov
- zásobovanie a expedícia výrobkov priemyselného areálu nákladnými vozidlami
- stacionárne zdroje určené na vykurovanie objektu haly
- potenciálnym zdrojom znečisťovania ovzdušia bude aj náhradný zdroj (dieselagregát), ktorý
bude potrebný pri požiarnej ochrane objektu.
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Vplyv na pôdu :
Záujmová parcely sa nachádza v priemyselnom parku Bytča a je určené v zmysle
platného územného plánu sídelného útvaru Bytča na iné ako poľnohospodárske využitie sú teda
určené na výstavbu. Z pohľadu územia katastra Veľká Bytča nedôjde vplyvom realizácie zmeny
navrhovanej činnosti k záberu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Veľká Bytča
uvedenej v prílohe č.2 k NV č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy v znení a doplnení neskorších predpisov (BPEJ kód 0714065).
Negatívny dôsledok výstavby výrobného areálu formou záberu poľnohospodárskej pôdy bude
zmiernený realizáciou sadových úprav na ploche 2630 m2
Počas výstavby možno vzhľadom na časté prejazdy motorových vozidiel a intenzívne
využívanie ťažkých stavebných mechanizmov očakávať nasledovné vplyvy na kvalitu
a stabilitu pôd (resp. pôdnych vlastností) nachádzajúcej sa v záujmovom území:
- zhutnenie (kompakcia) vplyvom prejazdov ťažkých stavebných mechanizmov
- degradácia (rozpad) štruktúrnych agregátov v humusovom horizonte pôd, po ktorých budú
prechádzať vozidlá stavby a stavebné mechanizmy. Uvedený vplyv je možné zvrátiť
opätovným prekyprením, humusového horizontu
- intoxikácia – z výfukových plynov stavebných mechanizmov
Počas výstavby môže dôjsť ku kontaminácii pôdy len pri náhodných havarijných situáciách
(únik ropných látok, olejov zo stavebných mechanizmov, pretrhnutie potrubí atď...)., ktoré
predstavujú potenciálne riziká.
Vplyv na biotu:
Počas výstavby budú najvýraznejšie pre pôdny edafón a drobné stavovce a bezstavovce
žijúce a viažúce sa biotopy poľných kultúr a ruderálnych spoločenstiev. Lokalita, na ktorej je
situovaná zmena navrhovanej činnosti bola donedávna obhospodarovaná poľnohospodárska
pôda, na ktorej sa pestovali monokultúrne poľnohospodárske plodiny. Na ploche sa
nenachádzajú chránené ani inak vzácne druhy drevín. Taktiež v mieste realizácie nie je
zaznamenaný výskyt vzácnych, resp. kriticky ohrozených rastlinných taxónov, alebo vzácnych
a kriticky ohrozených druhov drevín.
Počas prevádzky bude predkladaný projekt začlenený do územia sadovníckymi úpravami na
celkovej ploche 2630 m2 t.j. 20 %. Pri prevádzke zmeny sa oproti pôvodnému riešeniu zvýši
plocha zelene o +940m2.
Túto skutočnosť je pozitívnym vplyvom zmeny na biotu.
Vplyv na krajinu a scenériu:
Zmena navrhovanej činnosti v danej etape výstavby priemyselného parku Bytča nadväzuje už
na ostatné priemyselné objekty umiestnené v súčasnosti v okolí dotknutej plochy a bude
zapadať do tejto scenérie.
Vplyv na ochranu prírody:
Navrhovaná činnosť pôvodného zámeru ako i zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza v území
s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, mimo navrhovaných území európskeho významu, chránených vtáčích
území a súčasnej sústavy chránených území. Nebude mať negatívny vplyv buď samostatne,
alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území alebo na územie európskeho významu a na ich priaznivý stav z hľadiska ich
ochrany.
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Vplyv na poľnohospodársku výrobu:
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy na ploche
13170m2. Pôľnohospodársku pôdu bude potrebné pred realizáciou zmeny navrhovanej činnosti
vyňať. Navrhovaná činnosť neobmedzí obhospodarovanie okolitých pozemkov, nedôjde k
zabráneniu prístupu poľnohospodárskych mechanizmov na ostatné obrábané plochy v území.
Ornica, ktorá bude odobratá pri výstavbe hodnotenej činnosti sa použije v rámci sadovníckych
úprav územia
Vplyv na dopravu a infraštruktúru:
Nová hala v rámci zmeny navrhovanej činnosti bude napojená na existujúce rozvody
inžinierskych sietí - vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrina. Realizácia prípojok
a spevnených plôch nevyvolá významné vplyvy na životné prostredie.
Najvýznamnejšou zmenou v oblasti dopravného napojenia navrhovanej zmeny je miesto
dopravného prepojenia na nadradený dopravný systém. Kým pôvodné riešenie uvažovalo
s dopravným napojením na cestu I/18, zmena navrhovanej činnosti bude prepojená cez
existujúci areál „AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)“ zo severnej strany pozemku na
cestu II/507. Dopravné napojenie na existujúci dopravný systém bude novonavrhovanou
obojsmernou areálovou komunikáciou . V pôvodne navrhovanej činnosti bolo navrhnutých 77
parkovacích miest v areáli č.1. Ďalej bolo navrhnutých 8 prekladísk (nakládka/vykládka
surovín, finálnych produktov) pre kamiónovú dopravu. V rámci predkladanej zmeny činnosti
bude v rámci výrobno-skladovej haly vytvorených 9 parkovacích miest pre osobné vozidlá,
ktoré budú zabrané a rezervované z existujúceho areálu spoločnosti Technometal. Ďalej bude
vytvorené 1 prekladisko - dok (nakládka/vykládka surovín, finálnych produktov) pre
kamiónovú dopravu.
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je podkladom pre vydanie územného a stavebného
povolenia podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní
vplyvov doručené na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené
v zákonom stanovenom termíne tieto stanoviská :
1. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie:
Za úsek ŠSOO listom č. OU-BY-OSZP-2021/000392-2/Koc zo dňa 26. 03. 2021 –
navrhuje ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní s podmienkou :
- Pri stavebnej činnosti je potrebné využiť všetky technicky dostupné prostriedky
s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.
Za úsek ŠSOPaK listom č. OU-BY-OSZP-2021/000393-2 zo dňa 26. 03. 2021 nežiada
pokračovať v procese posudzovania a súhlasí s navrhovanou činnosťou bez
pripomienok . za nasledovných podmienok
Za úsek ŠVS listom č. OU-BY-OSZP-2021/000367-2 zo dňa 22. 03. 2021 súhlasí zo
zmenou navrhovanej činnosti a odporúča ukončiť proces v štádiu zisťovacieho
konania , nepožaduje vypracovanie správy.

7. strana rozhodnutie č. OU-BY-OSZP-2021/000349-18/Koc

2. Okresný úrad Bytča, odbor
krízového riadenia listom č.j.: OU-BY-OKR2021/000370-002 zo dňa 22. 03. 2021 súhlasí so zámerom a ďalšie dokazovanie
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
z hľadiska civilnej ochrany nie je potrebné.
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom č. ORHZ –ZA2021/000350-001 zo dňa 12.04.2021 nepredpokladá z hľadiska ochrany pred požiarmi
vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
4. Mesto Bytča, Mestský úrad v Bytči, odd. výstavby a životného prostredia listom č.
4255/2021- VaŽP- Blk zo dňa 25. 03. 2021 nemá k predloženému oznámeniu
námietky. Požadujeme rešpektovať ustanovenie ÚPN Mesta Bytča. Sadovnícke
úpravy požadujeme realizovať z geograficky pôvodných domácich drevín.
5. Ministerstvo hospodárstva SR listom č. 54228/2021-3230-78855 zo dňa 22. 03. 2021
s prihliadnutím na charakter navrhovanej zmeny a opatrenia navrhnuté na zmiernenie
nepriaznivých účinkov, navrhuje predloženú činnosť ukončiť na úrovni zisťovacieho
konania s odporúčaním, aby navrhovateľ počas výstavby zabezpečil systém kontroly
stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie úniku ropných
látok do podzemných vôd a zabránil znečisteniu rieky Váh.
6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. OUZA-OCDPK-2021/016607/2/JED o dňa 17. 03. 2021 z hľadiska nami sledovaných
záujmov nemá zásadné pripomienky.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.
A/2021/00599/PPL/Kr zo dňa 18. 03. 2021- k predloženej správe o hodnotení máme
nasledovné pripomienky:
- Prevádzka „Priemyselný park Bytča – Rudé: Výrobno - skladová hala
„TECHNOMETAL“ Bytča k.ú. Veľká Bytča je povinná vykonávať svoju činnosť
za podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z.z. Jednotlivé zdroje hluku
musia spĺňať prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré sú stanovené
vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č.
355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov posúdenie zdravotného rizika
z expozície faktorom práce a pracovného prostredia , vypracovanie písomného
posudku o riziku as kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina listom č. KPUZA-2021/6434-2/23950/OPO zo dňa
30.03. 2021 – z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom nepožaduje
jeho posudzovanie podľa zákona EIA.
Zároveň uvádzame, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom je
dotknutá oblasť ochrany pamiatkového fondu.
Preto v následných procesoch povoľovania v konaniach podľa zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a iných
osobitných právnych predpisov si budeme uplatňovať požiadavky z hľadiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom vzťahujúce sa na ochranu najmä archeologického
dedičstva.
Uvedená stavba sa nachádza v blízkosti miesta nálezu stôp po stredovekom a staršom
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novovekom osídlení. Vzhľadom na rozsah stavby by mohlo pri realizácii výkopových
a zemných prác dôjsť k narušeniu archeologických nálezov a situácií.
Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového
úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov
územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom.
Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom
môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej
rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska
orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
9. Dopravný úrad, referát ochranných pásiem Bratislava listom č. 7023/2021/ROP-003P/7135 zo dňa 18. 03. 2021 - riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach
Letiska Žilina, z ktorých vyplývajú pre riešené územie nasledovné obmedzenia
stanovené:
- ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny Letiska Žilina s výškovým
obmedzením 355,00 m n.m.Bpv, t. j. výškou cca 48,0 m od úrovne terénu;
vonkajším ornitologickým pásmom Letiska Žilina (vylučuje sa zriaďovanie
prevádzok a vykonávanie činností, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva;
-

ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám Letiska Žilina (povrchová

úprava objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou;
externé osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných
zariadení a pod. musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný
priamo na osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel;
zákaz použitia zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického
žiarenia; zákaz použitia silných svetelných zdrojov);
- ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN Letiska
Žilina (vedenia elektrického prúdu VN a VVN je stavebník povinný riešiť
podzemným káblom).
- Ochranným pásmom bez laserového žiarenia letiska Žilina (zákaz zriaďovať,
prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by
prevyšovala hodnotu 50InW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne
rušenie letovej posádky lietadla).
Upozorňujeme, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.
Vyhodnotenie Okresného úradu Bytča k jednotlivým pripomienkam:
Pripomienka Okresného úradu Bytča sa akceptuje a je prenesená do výrokovej časti
rozhodnutia.
Pripomienka Mesta Bytča - sa akceptuje a je prenesená do výrokovej časti rozhodnutia.
Pripomienky RÚVZ so sídlom v Žiline a Krajského pamiatkového úradu upozorňujú na
dodržiavane zákonných postupov .
Pripomienky Dopravného úradu Bratislava sú všeobecného charakteru a nesúvisia
s predmetnou stavbou, nakoľko navrhovaná činnosť neohrozí výškovo, ani osvetlením
ochranné pásmo Letiska Žilina.
Dňa 01. 04. 2021 Okresný úrad Bytča., odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s § 33 osd. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
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o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok) vyzval účastníkov
konania a zúčastnené osoby na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia a určil lehotu na
vyjadrenie sa do piatich pracovných dní.
Na základe vyššie uvedenej výzvy v stanovenom termíne neboli vznesené ďalšie pripomienky
k vydaniu rozhodnutia.
Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude
posudzovať podľa zákona, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal.
Účelom zákona je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov. Zároveň dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu
k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, cestný zákon, STN a ďalšie) sa v procese
zisťovacieho konania zaoberali jednotlivé dotknuté orgány štátnej správy, ktoré nevzniesli
pripomienky k navrhovanej činnosti.
Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže
dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek
životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich
stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní.
Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných
predpisov, preto nemôže byt' predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené
v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie pri posudzovaní
navrhovanej zmeny činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie
a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona vychádzal z Oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti „Priemyselný park Bytča – Rudé: Výrobno - skladová hala
„TECHNOMETAL“ Bytča“ navrhovateľa HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica.
Tunajší úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
oboznámil účastníkov konania ako i dotknuté orgány, že sa majú právo oboznámiť s podkladmi
pre vydanie rozhodnutia a vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil zmenu navrhovanej
činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie
obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území
a pritom použil aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona,
ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania
a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania,
zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa
zákona konštatuje, že navrhovanou činnosťou nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené
práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona
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a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru o navrhovanej činnosti
a treto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere
ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa
zákona, a preto Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania
predloženého Oznámenia o zmene k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania,
zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa
zákona konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje taký zásah do životného
prostredie, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje
o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli
obce.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru
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Doručí sa :
1. HANT BA a.s., Hliny 1412, 014 01 Bytča
2. Mesto Bytča, Mestský úrad, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča

Na vedomie:
1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
2. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča –
ŠSOH , ŠSOPaK, ŠSOO, ŠVS
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
4. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01
Žilina
6. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33/B , 010 08
Žilina
8. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
9. Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný, Vysokoškolákov 8556/33/B , 010 08
Žilina
10. Krajský pamiatkový úrad , Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
11.Okresný úrad Žilina,
odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva,
Vysokoškolákov 8556/33/B , 010 08 Žilina
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