
MESTO BYTČA   
Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia  

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Č.VaŽP / 126 /2018 Há                                                                    Bytča 26.3.2018 
 
 

                                 V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A  
 
 
 

ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE 
 

 
Navrhovateľ: PREMAT, s.r.o. Hollého 1356, 014 01 Bytča   
 
podal dňa:  dňa 17.1.2018  a 21.2.2018 doplnil návrh  na vydanie rozhodnutia  
                                    o umiestnení  stavby  
          
 
na stavbu:            „ Hala PREMAT, Hollého 1356, Bytča – elektrické napojenie „ 
 
                                     SO 01 Spínacia stanica 
                                     PS 01 Trafostanica  
                                     SO 02 22 kV prípojka  
                                     SO 03 Káblová prípojka 1 kV    
  
 

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 aj „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, 
zastúpené v správnom konaní primátorom mesta podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 - § 40 
stavebného zákona, a v zmysle § 39 a § 39a ods.1 stavebného zákona vydáva toto 

 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY, 

 
ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti 
rozhodnutia, pre stavbu : 
 
 
Názov stavby:             „ Hala PREMAT, Hollého 1356, Bytča – elektrické napojenie „ 
 
                                     SO 01 Spínacia stanica 
                                     PS 01 Trafostanica  
                                     SO 02 22 kV prípojka  
                                     SO 03 Káblová prípojka 1 kV    
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Účel stavby:             pripojenie firmy PREMAT Bytča do jestvujúcej distribučnej sústavy  
                                 novým VN  podzemným  káblom                                            
  
Popis stavby:  
 
Bude realizovaná nová výstavba novej koncovej kioskovej trafostanice s transformátorom 
630VA a     káblové prípojka 1 kV v dlžke 5m v areáli firmy PREMAT a podzemná 22 KV 
prípojka v dĺžke 240 m  v areáli firmy PREMAT a v miestnych komunikáciách  
a chodníkoch.   
 
druh stavby:   inžinierska, líniová  
charakter stavby:  trvalá 
na stavebnom pozemku  
parcelné číslo:   líniová stavba na pozemkoch  v kat.území Veľká Bytča ,  okres:  
                                               Bytča  
  
K pozemkom nachádzajúcich sa v areáli firmy PREMAT Bytča preukázal navrhovateľ 
vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 3235, podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona  
stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo 
iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou 
konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak 
nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. 

 

1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto 
podmienky :                                                        
a) požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 

prostredie : v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, 
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-BY-OSZP-2017/000779-2/Cur  
z 15.12.2017 súhlasí bez pripomienok  

      
      b ) stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre  
          územné rozhodnutie,  v mierke 1:1000, ktorá je    súčasťou tohto územného  
          rozhodnutia  

 
       c) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  
            a orientácie : nevyžaduje sa  
       d)  napojenie na pozemné komunikácie : bez potreby  
 
  f)  požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  

 
  - SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b , Bratislava č. TD/NS/0900/2017/Kj z 20.12.2017    
     v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP-D:  
     STL plynovody a prípojky, s realizáciou stavby súhlasí s podmienkou dodržať  všeobecné  
     podmienky uvedené v uvedenom stanovisku   

 
  - SSE-D a.s., Ul. Pri Rajčianke 2926/10, 010 47 Žilina č.4300062617 z 31.5.2017 
     stanovisko k bodu a podmienkam pripojenia   - zmena pôvodného bodu napojenia,  
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     rešpektovať podmienky uvedené v bodoch 1 až 9 tohto stanoviska, včítane upozornenia  
     týkajúceho sa kvality napätia v prípojnom bode a nevyhnutného stupňa imunity  
     pripájaných spotrebičov  
  
   - SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina č. OO17027838  z 12.12.2017  
 

1. V záujmovom území sa sa nachádza verejný vodovod HDPE D 160 mm, OCD 120     
       a verejná kanalizácia  BT DN 300, žiadame akceptovať polohu vodohospodárskych  
       zariadení, pred začatím prác požiadať o ich vytýčenie  

 
2. Dodržať ochranné pásma verejného vodovodu a kanalizácie, í  

stavieb dodržať vzdialenosti určené k ochrane VV podľa zákona č. 442/2002  Z.z. 
O verejných vodovodoch   a verejných kanalizáciách § 19 oods.2a/. – 1,5 m od 
bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany do priemeru DN 500 mm vrátane 
a 2,5m od bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany nad  priemer DN 500 
mm . V pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie 
– iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup  k verejnému 
vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav. 

            Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od vydania. 
    
-  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava č.6611800700 z 10.1.2018 v záujmovom  
   území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak  
   Telekom, a.s.  a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
         
-  OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina č.ORHZ-ZAI-1708-001/2018 z 28.12.2017   
    bez pripomienok 
 
-  RÚVZ Žilina č. A/2017/04380/PPL/KL z 20.12.2017  v ďalšom stupni konania je  
    potrebné postupovať podľa  zákona  NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji  
    verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
-  Energotel , a.s. Miletičova 7 821 08 Bratislava, prev. Žilina č. ET/MM18/66  
   z 15.1.2018   navrhovaná stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe  
   SSE, a.s. Žilina a Energotel, a.s. Bratislava. Vyjadrenie má platnost 12 mesiacov. 
 
- Orange Slovensko a.s. Bratislava č. BB-2798/2017 z 12.12.2017 nedôjde ku stretu PTZ  
   prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava 
 
- Telefonica O2  Slovakia s.r.o. Bratislava z 28.11.2017 v záujmovom území sa nenchádzajú   
  siete, objekty alebo zariadenia v správe  O2 Slovakia, s.r.o. 
 
- UPC a.s. Žilina z 24.1.2018 -  na dotknutom mieste sa siete firmy UPC nenachádzajú 
 
 
- Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy  č. OU-BY-  
  OSZP-2017/000781-2/Uri z 22.12.2017 – bez pripomienok  
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 - Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy odpadového  
    hospodárstva č.  OU-BY-  OSZP-2017/000779-2/Cur  z 15.12.2017 s nasledovnými  
    podmienkami: 
 
    - investor stavby bude viesť  evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie  
      projektu  zaradených podľa  platného Katalógu odpadov(vyhl.MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ) 
    - zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,  
      t.j. uprednostniť zhodnotenie vzniknutých odpadov pred ich zneškodnením a odovzdať   
      ich len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch  ( §14 ods.1  
      písm.d) zákona o odpadoch)    
   -  výkopová zemina bude  využitá na  terénne  úpravy v rámci predmetnej stavby alebo  
      odvezená len na povolenú skládku  
   -  v prípade využívania odpadov  (zeminy a kameniva)  na povrchovú úpravu terénu 
      na pozemkoch nesúvisiacich s predmetnou stavbou, je potrebné požiadať tunajší úrad  
      o súhlas na túto činnosť v zmysle § 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch 
 
  -   E.I.C, s.r.o. Prešov odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.  
      S2018/00507/EIC IO/SA z 5.3.2018, projektová dokumentácia splní požiadavky  
      technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených v bode 2.1, zistené  
      nedostatky  nebránia vydaniu stavebného povolenia stavebník je povinný  predložiť  
      podrobnejšiu dokumentáciu (realizačný projekt) s odstránenými nedostatkami  opätovne  
      na posúdenie na EIC s.r.o.    
 
   - TEZAR s.r.o. Bytča z 26.1.2018 bez pripomienok, siete rozvodu tepla sa v zakreslenej  
      zóne nenachádzajú   
 
    - TES Media, s.r.o. Žilina  ( správca sietí KTR Bytča) z 28.2.2018 , v záujmovom území sa  
       nachádzajú sieťové podzemné vedenia, v prípade pretrhnutia kábla je potrebné  
       kontaktovať technika 
     
     - COMP-SHOP, s.r.o. Bytča č.2018/001 z 13.2.2018,  uvedená spoločnosť má  
        v záujmovom území nadzemné optické siete, pri realizácii stavby dodržať podmienky  
        uvedené v stanovisku  
 
    -  Technické služby mesta Bytča , Bytča – pred začatím prác vytýčiť sieť verejného  
        osvetlenia a po ukončení prác dať komunikácie do pôvodného stavu     
 
    -  Mesto Bytča, cestný správny orgán č. VaŽP/3220/2018 Sk zo 14.3.2018  - súhlasí  
        s vydaním územného rozhodnutia s podmienkou dodržať stanovené podmienky vo  
        vyjadrení     
 
 

 
3. Rozsah projektovej dokumentácie a návrh na vydanie stavebného povolenia : 

Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží projektovú dokumentáciu stavby 
a doklady  podľa § 8 a 9 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona so zapracovanými podmienkami dotknutých orgánov k PD pre územné 
rozhodnutie. 
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Námietky účastníkov konania neboli  vznesené.  
 
 

4. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o 
stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa 
stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
Platnosť územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty, 
na základe žiadosti navrhovateľa. 

 
O d ô v o d n e n i e  

 
 
Navrhovateľ predložil dňa 17.1.2018  návrh na vydanie územného rozhodnutia na 
umiestnenie stavby „ Hala PREMAT, Hollého 1356, Bytča – elektrické napojenie „ v rozsahu 
uvedenom vo výroku rozhodnutia. 
 
Podľa § 36 ods.1stavebného zákona  stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené 
spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a 
pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne 
neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je  
žiadosť o územné rozhodnutie úplná. 
 
Podľa § 36 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v 
prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej 
možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho 
pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa 
na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných 
dní. 
 
Podľa § 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 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. 
 
Podľa § 36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby 
alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o 
ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom 
územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 
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Mesto Bytča ako príslušný stavebný úrad listom č. VaŽP/ 126/2018 Há zo dňa  
22.2.2018 oznámil začatie územného konania o umiestnení predmetnej líniovej stavby  
všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona 
a nariadil ústne pojednávanie na deň 21.3.2018 a zároveň upozornil, že námietky 
a pripomienky je možné uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní s upozornením, že na 
neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 
V súlade s ust. § 36 ods.3 stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje 
stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci 
konania. 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. 
V stanovenej lehote dotknuté orgány neoznámili svoje stanoviská. 
 
Podľa predloženého návrhu sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, a preto v súlade s ust.§ 36 
ods.4 stavebného zákona oznámil stavebný úrad účastníkom územného konania začatie 
územného konania verejnou vyhláškou. 
 
V stanovenej lehote neboli vznesené námietky ani pripomienky 
 

Podľa § 37 ods.1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia 
sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady 
podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu 
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané 
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. 
         
Podľa § 37 ods.2 stavebného zákona  stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a 
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné 
podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie 
nepatrí  
inýmorgánom. 
 
Podľa § 37 ods.3 stavebného zákona  stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská 
dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich 
námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 
Podľa § 42 ods.1 stavebného zákona územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením 
písomného vyhotovenia. 
 
Podľa § 42 ods.2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o 
umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej 
stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o 
ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením  
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územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. 

Podľa § 42 ods.4 stavebného zákona odkladný účinok odvolania proti územnému rozhodnutiu  
nemožnovylúčiť.  
 
Podľa § 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. Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v 
oznámení o začatí územného konania. 
 
Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad 
územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v 
území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia 
jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné 
prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o 
námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených 
prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej 
dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa 
musia zahrnúť do stavebného povolenia. 

Podľa ustanovenia §  39a ods. 1 a 2 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa 
určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie 
stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. 
Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. 

V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky 

a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,  
b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s 
okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane 
odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie 
stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete 
technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a 
nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho 
nezastavaných plôch,  
c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,  
d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 
 
V územnom konaní sa stavebný úrad zameral na posúdenie návrhu najmä z hľadísk 
uvedených v ust. § 37 ods.2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu 
preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia dotknuté orgány podľa osobitných predpisov.  

Na podklade predložených stanovísk stavebný úrad zistil, že predmetná stavba spĺňa kritéria 
všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska  hygienického, požiarneho, 
bezpečnostného, dopravného, ochrany prírody, o čom svedčia kladné vyjadrenia, záväzné 
stanoviská  a súhlasy dotknutých orgánov. Ich podmienky a pripomienky určil stavebný úrad 
ako podmienky umiestnenia stavby a ich splnenie bude skúmať v stavebnom konaní.   
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Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území 
a s prihliadnutím na budúce účinky  stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného 
prostredia , súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy 
stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám. 

V konaní sa preukázalo, že umiestnenie stavby je v súlade s hygienickými požiadavkami 
ochrany životného prostredia a jej umiestnením nedôjde k zhoršeniu  životného prostredia 
nad   prípustnú mieru. 
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli doložené stanoviská dotknutých orgánov.  
Všetky pripomienky  obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov stavebný úrad zohľadnil 
a zapracoval do podmienok územného rozhodnutia. 
Základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni je územný plán obce. Ten 
ustanovuje  zásady regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
v nadväznosti na okolité územie, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch.  
Umiestňovaná stavba je v súlade so záväznými regulatívmi platného územného plánu „ 
Zmena a doplnok č. 4 ÚPN SÚ Bytča „ z roku 2010. 
 
Predmetom umiestnenia stavby je energetická stavba v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, slúžiaca na prenos elektriny 
prenosovou sústavou na vymedzenom území.  

 
Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby stavebný úrad 
dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, 
návrh posúdil z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a jeho dôsledkov, preskúmal jeho súlad s príslušným územnoplánovacím 
podkladom, zabezpečil procesné práva účastníkov konania a dostatočne zistil skutkový stav 
veci. 

Stavebný úrad v priebehu konania  nezistil dôvody ktoré by bránili vydaniu územného 
rozhodnutia podľa predloženého návrhu a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia a vydal rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a ods.1 stavebného 
zákona. 

 
 

P o u č e n i e 
 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu 
účastníci konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Mesto 
Bytča (Mestský úrad v Bytči) , Námestie SR č.1/1,014 01 Bytča. Rozhodnutie, ktoré po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možno preskúmať 
súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 

 
 

 
                                                                                    Bc. Miroslav Minárčik  
                                                                                           primátor mesta 
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V zmysle zák.č.145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov , položky  
59 písm.a)2. Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený 
správny poplatok vo výške 100 €, ktorý je príjmom Mesta Bytče.  
 
 
 
 

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 :  
28.03.2018                                    12.04.2018                                             13.04.2018 
 
    
 
 
Doručí sa: 
 

1. PREMAT, s.r.o. Hollého 1356, 014 01 Bytča   
2. Účastníkom územného konania sa doručuje rozhodnutie  verejnou vyhláškou podľa § 

42 ods.2 stavebného zákona  
3. spis  

 
 
Na vedomie: 
 

4. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/6,825 19 Bratislava 26 
5. Slovenská distribučná, a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8,010 04 Žilina  
6. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
7. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
8. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B.Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 

Banská Bystrica  
9. Energotel a.s., prev.Jána Milca 44,010 01 Žilina  
10. Telefónica  Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava  
11. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP ,Zámok 1404,014 01 Bytča  
12. Mesto Bytča, cestný správny orgán 
13. Mesto Bytča, zast. primátorom mesta, Nám. SR č.1/1,014 01 Bytča  
14. UPC Broadband Slovakia, s.r.o.,Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava  
15. COMP-SHOP, s.r.o. S.Sakalovej 150, 014 01 Bytča  
16. TSMB, Hlinická 403/16,014 01 Bytča  
17. TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/1,014 01 Bytča  
18. ORHaZZ Žilina , Nám.požiarnikov 1, 010 01 Žilina  
19. RÚVZ Žilina,V.Spanyola 27, 011 71 Žilina 
20. Mgr.Matej Machovský, Rosina 569, 013 22 Rosina    


