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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo:VaŽP/ 67 /2018 Há                                                                          Bytča : 7.5.2018 
 
 

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

 
ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE 

 
Navrhovateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení 

STATEL, spol. s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin     
 
podal dňa:  30.10.2017 a 7.2.2018 doplnil návrh na územné rozhodnutie 
 
na stavbu:  ZS a RR bod Bytča, Družstevná  :                                
 
                                   Telekomunikačný stožiar  
                                   Elektrická NN prípojka   
                                   Oplotenie  
  
  
 

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  
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:  ZS a RR bod Bytča, Družstevná  :                                
 
                                   Telekomunikačný stožiar  
                                   Elektrická NN prípojka   
                                   Oplotenie  
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popis stavby:      zriadenie verejnej rádiotelefónnej siete  
 
účel stavby:       inžinierska 
charakter stavby:      trvalá 
 
na stavebnom pozemku: 2200/114 KN, 2200/124 KN   (odčlenená z pozemku parc.č.  
                                        2200/114 KN)   v kat.území Veľká Bytča    
 
1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto 

podmienky :                                                        
     požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné  
     prostredie: v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, štátna  
     správa ochrany prírody a krajiny č. OU-BY-OSZP-2017/000462-2/Cur zo 6.7.2017:  
     - stavebník je povinný realizovať práce tak, aby nedošlo k poškodeniu prírodného 
prostredia  
       ropnými látkami zo stavebných mechanizmov  
     - stavbou dotknuté pozemky budú po ukončení práv upravené do pôvodného stavu 
      
      b) požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického 

riešenia stavby s okolitým životným prostredím :  
 
Urbanistické riešenie, architektonické, funkčné a dispozičné riešenie: 
Cieľom výstavby rádiotelefónnej mobilnej siete GSM, LTE a UMTS je vybudovať na  
území Slovenska rádiotelefónnu mobilnú sieť ktorá umožní rádiotelefónne spojenie  
s užívateľom tejto siete a internetovú sieť 4G.  
Účelom umiestňovanej stavby je výstavba uzla VRS s dvoma bunkami v systéme 

GSM  
900 a LTE 800 a plánovanej bunky LTE 1800, UMTS a LTE 2600 pre kapacitné  
pokrytie obce Bytča sever a jej okolia. Základňová stanica (ZS) bude umiestnená  
v severnej časti mesta Bytča na ul. Družstevná 
 
Navrhovaná stavba bude pozostávať z :  
- úprava oplotenia a pozemku 
- výstavba 30m  priehradového stožiara   
- inštalácia technologického zariadenia  
- NN prípojka 
- oplotenie výšky 2,0 m 

 
      c)  Stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre  
           územné rozhodnutie, vypracovanej Ing. Vierou Blizniakovou,  v mierke 1:1000, ktorá  
           je súčasťou tohto územného rozhodnutia  

 
      d)  požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu    
          a orientácie : nevyžaduje sa  
      e)  napojenie na siete technického vybavenia :  
 
          - nová NN prípojka, v zmysle vyjadrenia SSE-D a.s. Žilina č.4300069794            
            Z0 6.7.2017  
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   2.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  
           
- Dopravný úrad, divízia civilného letectva Bratislava č. 14698/2017/ROP-002/20240  
  zo 6.7.2017; nepožaduje letecké prekážkové značenie stožiara s maximálnou  
  nadmorskou výškou z 350,40 m n.m. Bpv, t.j.výškou 30,40 m (stožiar bez bleskozvodu)  
  od úrovne  ± 0,00  
               
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , Útvar vedúceho  
   hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina č. 20263/2017/ÚVHR/47040  
   z 26.6.2017 ; pred kolaudáciou stavby predložiť na MD VRR SR,  
   oddelenie oblastného hygienika Žilina návrh na vydanie záväzného stanoviska na  
   kolaudáciu stavby   a vydanie rozhodnutia na uvedenie zariadenia do prevádzky  
   predložením protokolu o objektivizácii intenzity elektromagnetického poľa  
                                                                       
- MO SR Agentúra správy majetku B.Bystrica č. ASM dpS-1-1162/2017 z 12.7.2017 súhlasí  
   s podmienkou dodržania plánovaných technických a prevádzkových parametrov ZS a RRB  
   a nenarušenia prevádzky rádiokomunikačných zariadení vojenskej správy         
 
- ORHaZZ Žilina č. ORHZ-ZA1-957-001/2017 z 12.7.2017, orgán vykonávajúci štátny  
   požiarny dozor nevydáva podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.  k elektronickým  
   komunikačným sieťam  a vedeniam a k telekomunikačným stožiarom (inžinierskym  
   stavbám) stanoviská na účely územného  a stavebného konania   
 
- Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej  správy  
  OU-BY-OSZP-2017/000471-2/Uri z 30.6.2017 – predmetná stavba je z hľadiska ochrany  
  vodných pomerov  možná 
 
-  Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej  správy odpadového  
    hospodárstva    OU-BY-  OSZP-2017/000463-2/Cur z 3.7.2017 súhlasí s nasledovnými  
    podmienkami: 

a) Investor stavby bude viesť  evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie  
prác zaradených podľa platného katalógu odpadov ( vyhl.MŽP SR č.365/2015 Z.z. ) 

b) 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)  

 
- Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia č.OU-BY-OKR-2017/000468-002  
   z 30.6.2017 bez pripomienok   
- Orange Slovensko a.s. Bratislava č. BB 1634/2017 z 11.7.2017 nedôjde ku stretu PTZ 
   Prevádzkovateľa  Orange Slovensko a.s. Bratislava   
 
- SEVAK a.s. Žilina č. O17018486/KLi  zo 17.8.2017  na predmetných pozemkoch sa    
   zariadenie v SEVAK a.s. nenachádzajú, v prípade realizácie zemných prác v miestnej  
   komunikácii vytýčiť vopred trasu vodovodu a kanalizácie a dodržať podmienky ich 
ochrany   
   uvedené v cit. stanovisku    
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- SPP- D, a.s. Bratislava  č. TD/0585/Ki/2017 z 9.8.2017 – v záujmovom území sa nachádza  
   STL plynovod D90 PE v bezprostrednej blízkosti parc. č. 2200/14 KN , pred začatím prác  
   požiadať  o vytýčenie plynárenských zariadení  , zemné práce v blízkosti plynovodov  
   a plynových prípojok realizovať ručne min 1,5 m na každú stranu tak, aby nedošlo  
   k poškodeniu plynárenských zariadení a dodržať ďalšie všeobecné a osobitné podmienky  
   ochrany plynárenských  zariadení  stanovené v cit.  stanovisku , pri umiestňovaní 
rozvádzača  
   dodržať vzdialenosť min 1,0 m od plynového potrubia  
 
- Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6611720882 z 21.8.2018 - nedôjde ku styku so sieťami  
  elektronických komunikácií  spoločnosti Slovak Telekom, a.s / alebo DIGI SLOVAKIA,  
   s.r.o. 
 
- Pozemok parc.č. 2200/114 KN kat.územie Veľká Bytča je vedený ako zastavané plochy  
   a nádvoria.     
 
 3. Stavebník podá návrh na vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu  v zmysle     

§ 8 a 9 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného  
zákona. 

 
4.Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona : 

Námietky účastníkov konania neboli  vznesené.  
 

5.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 30.10.2017  stavebnému úradu návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na umiestnenie stavby  „ ZS a RR bod Bytča, Družstevná“  v katastrálnom území 
Veľká Bytča .  Na základe výzvy stavebného úradu bol dňa 7.2.2018 návrh doplnený. 
 
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. 
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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. 
 
Stavebný úrad dňa 20.3.2018 v zmysle § 36 ods.4  stavebného zákona oznámil začatie 
územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom verejnou vyhláškou 
a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania s upozornením, že námietky je 
možné vzniesť v stanovenej lehote, na neskôr vznesené námietky sa neprihliada. 
V stanovenej lehote námietky účastníkov konania neboli vznesené. 
 

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 iným orgánom. 
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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 
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  
nemožno  vylúčiť.  
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  
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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.   

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  je v súlade  so záväznými regulatívmi platného územného plánu. 
Stavba je v súlade s platným Územným plánom sídelného útvaru Bytča „ Zmena a doplnok č. 
4“ z roku 2010 – rozšírenie technickej infraštruktúry vybudovaním  verejnej rádiotelefónnej 
mobilnej siete.      
 
Predmetom umiestnenia stavby je telekomunikačná stavba v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. 
v úplnom znení 6251/2012 Z.z. o elektronických komunikáciách , slúžiaca na  prenos 
signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami vo 
verejnom záujme, navrhovaná právnickou osobou s povolením na podnikanie 
v telekomunikačných službách podľa cit. zákona. Stavba je v celej svojej trase umiestnená na 
pozemkoch mimo zastavaného územia obce.  

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. 
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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. l/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 
 
 
 
 
 
V zmysle zák.č. 145/1995 Zz. 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 Bytča.    
 
 
 
 

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:                      Zvesené dňa: 
18.05.2018                                          02.06.2018                                     04.06.2018 
 
 
            
 
 
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  
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Na vedomie: 
 

1. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/6,825 19 Bratislava 26 
2. Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina  
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Slovak Telekom, Bajkalská 28 817 62 Bratislava  
5. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 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  
 
 
 


