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Vec Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania 
            verejnou vyhláškou  
 
 
 Navrhovateľ : Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení 
STATEL, spol. s.r.o. Kollárová 85, 036 01 Martin    dňa 30.10.2017  podal a 7.2.2018 
doplnil   na stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení  verejnej 
elektronickej komunikačnej siete : 
 
                               ZS a RR bod Bytča, Družstevná  :                                
 
                               Telekomunikačný stožiar  
                               Elektrická NN prípojka   
                               Oplotenie  

 
na pozemku parc. č.: 2200/124 KN  (odčlenená z pozemku parc.č. 2200/114 KN), 2200/114 
KN  v kat.území Veľká Bytča    
 
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.   
   

 Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v zmysle 
§ 36 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom 
a všetkým známym účastníkom, a v zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho 
pojednávania.  
V zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad určuje účastníkom lehotu  7 
pracovných dní na uplatnenie námietok od doručenia tohto oznámenia. Stavebný úrad 
upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 
V zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona stavebný úrad oznamuje začatie územného konania 
o umiestnení inžinierskej stavby   účastníkom územného konania verejnou vyhláškou.    
V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť.  

 
V zmysle § 36 ods.3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská 

v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného 
konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak 
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo 
predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese 

uvedenej v záhlaví) v dňoch pondelok ,utorok od 8.00 do 15.00 hod. , v stredu od 8.00 do 
15.30 hod. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc. 
 
 
 Bc. Miroslav Minárčik  
               primátor mesta  
 
 
 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a 
vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené od:                               Vyvesené do:                                        Dátum zvesenia :  
26.03.2018                                     09.04.2018                                              10.04.2018 
 
 
 
Doručí sa: 
 

1. Statel, spol. s.r.o. Kollárová 85, 036 01 Martin        
2. Účastníkom územného konania sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou podľa   

§ 36 ods.4 stavebného zákona  
3. spis  

 
Na vedomie: 
 

1. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/6,825 19 Bratislava 26 
2. Slovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8,010 04 Žilina  
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Slovak Telekom, Bajkalská 28 817 62 Bratislava  
5. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
6. Marián Fuček, Svederník 172, 013 32 Svederník  
7. Viliam Buday, Tatranská  č.302/20, 017 01 Považská Bystrica    
8. Dopravný úrad , divízia civilného letectva , Letisko M.R.Štefánika 823 05 Bratislava   
9. MDVaRR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, 

Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina  
10. Ministerstvo obrany SR,Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred  
ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica   

11.  ORHaZZ Žilina, Námestie Požiarnikov 1,010 01 Žilina  
12. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča  
13. Okresný úrad Bytča, Odbor krízového riadenia , Zámok 104, 014 01 Bytča  
14. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory, B.Bystrica, ul.9.mája č.1, 974 86 Banská 

Bystrica  


