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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/379/2018 Há                                                     Bytča: 03.08.2018 
 
      
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 
 

STAVEBNÉ    POVOLENIE  
 

 
Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
 
v zastúpení: MIRACI elektro plus s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca 
 
podali dňa:  14.05.2018  
 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
    
na stavbu: ,, Hala PREMAT, Hollého 1356, Bytča – elektrické napojenie “ 
  
    SO 01 Spínacia stanica 
            
stavba na pozemku parc.č. 3020/7 KN  v k.ú. Veľká Bytča, okres: Bytča ako súčasť líniovej, 
inžinierskej stavby. 
 
pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie, Mestským úradom v Bytči – oddelenie výstavby 
a životného prostredia pod č. VaŽP/126/2018 Há dňa 26.03.2018, právoplatné 28.04.2018.  
 
 

Mesto Bytča, Stavebný úrad, (ďalej len „stavebný úrad“) 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, zastúpené v správnom konaní primátorom mesta podľa § 13 
ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal 
žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, a v zmysle § 66 stavebného zákona 
vydáva toto  

 
      ROZHODNUTIE  O  POVOLENÍ   STAVBY,  

 
ktorým stavebný úrad určuje záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 
 
názov stavby: ,, Hala PREMAT, Hollého 1356, Bytča – elektrické napojenie “ 
  
    SO 01 Spínacia stanica 
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popis stavby: 
 
Spínacia stanica sa pripojí na jestv. VN káblové vedenie I.č. 201 vytvorením slučky na 
uvedenom kábli: 1. Jestv. kábel sa preruší tak, že sa na oboch koncoch osadia hybridné spojky 
TRAJ – 24/1 x 120 – 240 3 HL a káblom NA2XS(F)2Y 3x1x240RM/25 22 kV sa oba konce 
zapoja do projektovaného VN rozvádzača. Takto vytvorená slučka na linke č. 201 napojí 
projektovanú spínaciu stanicu s VN rozvádzačom dl. trasy 6 m, dĺžka kábla 3 x 7 m / spolu 21 
m /. Kábel sa uloží do výkopu. Káble uložené v chodníku, pod spevnenou plochou 
a v zelenom páse budú chránené v chráničke FXS PEG 200. VN káble sa ukončia v projekt. 
VN rozvádzači Stredoslovenskej distribučnej a.s. vo VN vývodovom poli č.1 a č.2 
vnútornými celoplastovými koncovkami 3 x POLT-24D/1XI – L12B. VN rozvádzač má 3 – 
polia č. 1 – 2 slučka na jestvujúcom kábli I.č.201. Pole č. 3 vývod na projektovanú 
trafostanicu TS 1V42 f. PREMAT. 
 
 
charakter stavby:  inžinierska, líniová    
na stavebnom pozemku:  
parcelné číslo: 3020/7  na pozemku v k.ú. Veľká Bytča, okres: Bytča  
 
 
1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona: 
 
Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú.3020/7 KN k.ú. Veľká Bytča, podľa podmienok 
určených územným rozhodnutím č. VaŽP/126/2018 Há zo dňa 26.03.2018, právoplatné 
28.04.2018. 
 

a) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia, ktorú vypracoval Ing. Pavol Širo PROEX Žilina s.r.o., 
Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, 

b) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany 
životného prostredia,  

c) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 
podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami 
na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s 
príslušnými  
technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými 
a hygienickými, 

d) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr 
do (mesiac a rok) 11/2018, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, 

e) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona 
uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne 
požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia 
na napojenie na tieto siete, 

f) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné  na 
použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch), 
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g) stavba bude uskutočnená dodávateľsky firmou MIRACI elektro plus s.r.o., Podzávoz 
3008, 022 01 Čadca, 

 
h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní. 

 
 
2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi štátnej správy: 
 
− Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2926/10, 010 47 Žilina vyjadrenie č. 

10900 zo dňa 26.03.2018 – Stredoslovenská distribučná a.s. súhlasí s nasledovnými 
pripomienkami: 
1. Žiadame v PD komplexne zmeniť názov spoločnosti (investora) na Stredoslovenská 

distribučná a.s. 
2. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 
3. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných 

elektroenergetických zariadení. (453/2000). 
4. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov 

nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich 
zmluvách o zriadení vecného bremena. 

5. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom 
povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov 
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby. 

6. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu 
podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do 
kolaudácie. (50/1976 Zb.). 

7. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom 
prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 

8. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú 
projektovú dokumentáciu v štandarde SSD pre potreby zakreslenia aktualizácie do 
systému GIS. Realizačnú PD je potrebné zaslať na: Bc. Zdenko Čerňan, tel. č. 041/519 
26 18, e-mail: zdenko.cernansd.sk. PD musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov 
inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, predrealizačné zameranie 
vo formáte dgn, situáciu stavby vo formáte dgn, súhlasy vlastníkov pozemkov 
dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena. V prípade odsúhlasenia bude realizačná PD zakreslená v systéme 
GIS. 

9. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú 
projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia 
správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy 
vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluve 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo 
formáte dgn. 

 
 
− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, Bytča, úsek štátnej správy 

odpadového hospodárstva vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2018/000320-2/Cur zo dňa 
12.04.2018: Realizácia stavby je z hľadiska odpadového hospodárstva možná 
s nasledovnými podmienkami: 
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− pôvodca (držiteľ) odpadov bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas 
realizácie prác zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 
365/2015 Z.z.) a zabezpečí spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva (t.j. uprednostniť zhodnotenie vzniknutých odpadov pred ich 
zneškodnením) 

− držiteľ odpadov odovzdá vzniknuté odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 
podľa zákona o odpadoch 

− zodpovedná osoba (osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie) plní povinnosti 
podľa § 14 zákona o odpadoch 

− v prípade vzniku stavebných odpadov pri demolácií komunikácií je zodpovedná osoba 
(osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie) povinná stavebné odpady vznikajúce 
pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe 
komunikácii 

− 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 

− v prípade vzniku nebezpečných odpadov, nakladať s nimi v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve, odviesť z miesta vzniku v čo najkratšom čase 
a odovzdať oprávnenej organizácií 

 
− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, Bytča, úsek štátneho orgánu 

ochrany prírody a krajiny č. OU-BY-OSZP-2018/000321-2/Cur zo dňa 12.04.2018 súhlasí 
s realizáciou za dodržania podmienok: 
− Prípadný  nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 

47 a 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub 
podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie 
o súhlase na výrub drevín a krovín). Právoplatné rozhodnutie na výrub drevín bude 
predložené najneskôr pri zahájení stavebných prác. 

− Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami 
investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných 
nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené odstraňovanie 
nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich 
prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť – invazívne druhy (§ 7 
zákona). 

− Po ukončení realizácie stavby uviesť pozemky dotýkajúce sa výstavby do pôvodného 
stavu. 

 
− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, Bytča, úsek štátnej vodnej 

správy č. OU-BY-OSZP-2018/000311-2/Uri zo dňa 27.04.2018: Realizácia stavby je 
z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia podmienky: 
− Počas výstavby ako aj užívaním stavby je potrebné, aby boli dodržané ustanovenia § 

39 vodného zákona, čím sa zabezpečí ochrana podzemných a povrchových vôd. 
 
-   OR HaZZ Žilina, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-535- 
    001/2018 zo dňa 02.05.2018 – bez pripomienok k uvedeným stavbám príslušný orgán  
    vykonávajúci štátny požiarny dozor  nevydáva k takýmto stavbám  stanoviská na  
    účely stavebného konania (vyhl.  MV SR š. 94/2004 Z.z.) 
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− SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyjadrenie č. O18009046/2018/DJu zo dňa 

27.04.2018: Bez pripomienok. V záujmovom území stavby sa inžinierske siete v správe 
SEVAK a.s. nenachádzajú. 
 

− SPP – D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0283/2018/Ki zo 
dňa 20.04.2018 – V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovod DN200 a prípojky 
v ul. Mierová, v mieste spínacej stanice sa siete nenachádzajú, SPP –D a.s. súhlasí za 
dodržania všeobecných podmienok uvedených v tomto vyjadrení. 
Osobitné podmienky: žiadne. 

 
− O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava vyjadrenie zo dňa 04.04.2018 

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 
Slovakia s.r.o. 
 

− Energotel a.s., Miletičova 7 821 08 Bratislava, prev. Žilina, J. Milaca 44, 010 01 Žilina 
vyjadrenie č. ET/MM18/447 zo dňa 03.04.2018: V záujmovom území stavba nezasahuje 
podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 
a Energotel a.s. Bratislava. 
 

− UPC a.s. Žilina zo dňa 29.03.2018 - na dotknutom mieste sa siete firmy UPC Broadband 
Slovakia s.r.o. nenachádzajú  
 

− Michlovský s.r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 
Banská Bystrica vyjadrenie č. BB – 1072/2018 zo dňa 03.05.2018: V záujmovom území 
nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 
Bratislava 
 

− Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie č. 6611808889 zo dňa 
28.03.2018: V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii 
(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 
Slovak 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 podmienky uvedené v tomto 
vyjadrení. 
 

-     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.   
  
  -  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  
 
   - TEZAR s.r.o. Bytča z 26.1.2018 bez pripomienok, siete rozvodu tepla sa v zakreslenej  
      zóne nenachádzajú   
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    - 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     
 
Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona: 

a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV. 
b) stavba bude realizovaná dodávateľsky, firmou MIRACI elektro plus s.r.o., Podzávoz 

3008, 022 01 Čadca, 
c) pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu 

musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou  
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie 
vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom 
a kartografom, v zmysle § 75 ods.1 stavebného zákona 

d) stavenisko:  
- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu  
 života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,  
- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby,  
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej 

komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného 
odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa 
musí čistiť, 

- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných  
 mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,  
-  musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  
-  musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,  
- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana 
životného prostredia podľa osobitných predpisov,  

- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby 
overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon 
štátneho stavebného dohľadu. 

 
3. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona. 
 
4. V zmysle § 48 ods. 1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade 

s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na 
stavby (podľa § 43d ods. 1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť 
vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
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5. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný 

denník v zmysle § 46d ods. 1 a 2 stavebného zákona. 
 

6. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 

7. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je   
zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, 
zákona  
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

 
8. Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné 

a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii 
stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní 
a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky 
stanovené správcami inžinierskych sietí. 
 

9. Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá 
príslušný cestný správny orgán. 

 
10. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na 

zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v 
zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov. 

 
11. V zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť 

spôsobilú  
na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo 
udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať 
len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

 
12. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či 

právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť                                             
orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na    
stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon 
dohľadu. 
 

13. Po ukončení prác uviesť pozemky dotknuté stavbou do pôvodného stavu. 
 

14. Náklad stavby: 14 911,97 € 
 

15. Námietky účastníkov konania: neboli vznesené. 
 

16. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 
stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ 
stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 
 

 



                                                                          8 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
  Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie stavebného 
konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne 
konanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na  neprihliadne. Na pripomienky a 
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pre 
prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného 
konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.  
  Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho 
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  
 
  Podľa § 61 ods. 3 staveného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie 
stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne 
ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu 
účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.  
 
  Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania 
stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 
najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa 
nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.  
 
  Podľa § 61 ods.6 stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy 
jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na 
riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 
  V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky týkajúce sa umiestnenia stavby, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
 
Návrh na vydanie stavebného povolenia stavebník podal dňa 14.05.2018. 
 
Stavebný úrad, na základe žiadosti stavebníka oznámil začatie stavebného konania dňa 
06.06.2018 dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom, v zmysle § 61 stavebného 
zákona. Účastníkov konania stavebný úrad upovedomil verejnou vyhláškou, v zmysle § 61 
ods. 4 stavebného zákona,  pretože predmetom povoľovania je líniová stavba s veľkým 
okruhom účastníkov konania a upustil od ústneho pojednávania. Zároveň stanovil lehotu do 
ktorej bolo možné uplatniť námietky a pripomienky. 
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  V súlade s ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona stavebný úrad upovedomil dotknuté 
orgány jednotlivo. 
   
Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak 
dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  
 
V stanovenej lehote neboli vznesené námietky a pripomienky. 
 
Podľa § 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,  

a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 
podmienky územného rozhodnutia,  

b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým 
ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a 
osobitnými predpismi,  

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné 
vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne 
užívanie, 

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak 
stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie 
uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak 
zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa 
stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. 

 
  Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi 
vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.  
 
  Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené 
týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a 
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, 
stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.  
   
  Podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad 
záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov 
konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a 
dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo 
obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie. 
 
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. 
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 Podmienky na povolenie  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. 

Predmetom stavebného povolenia je výstavba spínacej stanice na ulici Mieru  v Bytči ako 
jedného so stavebných objektov stavby ,, Hala PREMAT, Hollého 1356, Bytča – elektrické 
napojenie “. 
Účelom stavby je zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre terajších i budúcich odberateľov 
elektrickej energie a pre výstavbu nových objektov v záujmovom území. 
 
V konaní sa preukázalo, že povolenie  stavby je v súlade s hygienickými požiadavkami, 
ochranou životného prostredia a jej realizáciou nedôjde k zhoršeniu  životného prostredia nad   
prípustnú mieru. 
 
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.  
 
Povoľovaná  stavba  je v súlade  so záväznými regulatívmi platného územného plánu. 
 
Pre územie, v ktorom je stavba povoľovaná, je spracovaný a schválený Územný plán 
sídelného útvaru mesta Bytča. Stavba je v súlade s platným Územným plánom sídelného 
útvaru mesta Bytča Zmena a doplnok č. 4“ z roku 2010 – rozšírenie technickej infraštruktúry. 
 
 
K návrhu na vydanie stavebného povolenia boli doložené stanoviská dotknutých orgánov. 
Všetky pripomienky v  stanoviskách dotknutých orgánov, stavebný úrad zohľadnil a 
zapracoval do podmienok stavebného povolenia.  
 
 
Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, Mestským úradom v Bytči – oddelenie 
výstavby a životného prostredia pod č. VaŽP/126/2018 Há dňa 26.03.2018, právoplatné 
28.04.2018. 
Stavba je umiestnená v zastavanom území obce k.ú. Veľká Bytča. 
 
Podľa § 2 ods. b) 2. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území 
alebo preprava elektriny prenosovou sústavou z a do prepojených sústav členských štátov 
alebo tretích štátov na účel jej prepravy odberateľom elektriny. 
 
Podľa § 2 ods. b) 8. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sústavou vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa 
priameho vedenia a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúžia na výrobu, prenos a distribúciu 
elektriny; súčasťou sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a 
telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie sústavy, 
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Podľa § 2 ods. b) 9. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov elektroenergetickým zariadením, je zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, 
prenos, distribúciu alebo dodávku elektriny. 
 
Predmetom stavebného povolenia 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 vo verejnom záujme, navrhovaná právnickou 
osobou s povolením na podnikanie v energetike podľa cit. zákona. Stavba je  umiestnená na 
pozemku v zastavanom  území obce.  

Po preskúmaní návrhu na vydanie stavebného povolenia 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. 
 
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, a bolo 
zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby 
spĺňa podmienky vydaného územného rozhodnutia pod č. VaŽP/126/2018 Há zo dňa 
26.03.2018, právoplatné 28.04.2018 a všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 
Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány uvedené vo 
výroku rozhodnutia a ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.  
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania: neboli vznesené.  
 
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 
podľa § 66 stavebného zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

 
P o u č e n i e 

 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
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 možné preskúmať súdom podľa 
príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 
 
 
 

 
                                                                                  Ing. Miroslav Minárčik 
                                                                                               primátor mesta  
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V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. O správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, položky 60 písm. g) Sadzobníka 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: 
06.08.2018                                        22.08.2018                                            23.08.2018 
 
 

 
 

Doručí sa: 
 

1. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca 
2. Účastníkom stavebného konania ( § 59 stavebného zákona ) sa rozhodnutie doručuje 

verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona 
3. Spis 

 
 
Na vedomie: 
 

1. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b,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. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B.Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 

Banská Bystrica 
6. Energotel a.s., prev.Jána Milca 44,010 01 Žilina 
7. O2 Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 
8. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP ,Zámok 104,014 01 Bytča 
9. Mesto Bytča, cestný správny orgán 
10. Mesto Bytča, zast. primátorom mesta, Nám. SR č.1/1,014 01 Bytča 
11. UPC Broadband Slovakia, s.r.o.,Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 
12. COMP-SHOP, s.r.o. S.Sakalovej 150, 014 01 Bytča 
13. TS MB, Hlinická 403/16,014 01 Bytča 
14. TEZAR, s.r.o., Thurzova 968/1,014 01 Bytča 
15. OR HaZZ Žilina , Nám.požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
16. RÚVZ Žilina,V.Spanyola 27, 011 71 Žilina 
17. PREMAT, s.r.o.Hollého 1356, 014 01 Bytča 

 


