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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/416/2018 Há                                                     Bytča: 24.09.2018 
 
      

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 
 

STAVEBNÉ    POVOLENIE  
 

 
Stavebník: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 
v zastúpení: STATEL spol. s.r.o., Kollárová 85, 036 01 Martin  
 
podal dňa:  21.06.2018  
 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
    
na stavbu: ,,  ZS a RR bod Bytča, Družstevná „ 
  
     Telekomunikačný stožiar 
     Elektrická NN prípojka 
     Oplotenie ” 
            
ako líniovej inžinierskej stavby, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie č. VaŽP/67/2018 
Há zo dňa 07.05.2018, právoplatné dňa 19.06.2018 
 

Mesto Bytča, Stavebný úrad, (ďalej len „stavebný úrad“) ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) 1. 
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
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: „ ZS a RR bod Bytča, Družstevná „ 
  
    Telekomunikačný stožiar 
    Elektrická NN prípojka 
    Oplotenie ” 
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popis stavby: 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:  

− z úprav jestvujúceho oplotenia areálu firmy Drevonax s.r.o. – 
vymenenie pevných dielcov za bránu pre autá, 

− úpravy pozemku – od brány ku oploteniu ZS urobiť príjazdovú 
nespevnenú štrkovú komunikáciu 

− výstavba 30 m priehradového stožiara, ktorý bude niesť v prvej etape 2 
antény GSM 900, dve antény pre LTE 800 a jednu anténu RR 
zariadenia a zároveň v maximálnej konfigurácii investor počíta 
s výmenou týchto antén za trojpásmové – dve pre GSM 900 + UMTS 
a dve pre LTE 800 + LTE 1800 + LTE 2600. Súčasťou stožiara je 
prevádzkový rebrík s tuhým kotevným vedením, obslužná plošina, 
káblový rošt a nosiče antén. Oceľové konštrukcie budú povrchovo 
chránené pozinkovaním, 

− vybetónovanie základovej dosky pod technológiu, 
− ukotvenie oceľového rámu pre RBS a rozvádzač, 
− osadenie RBD 6102, 
− montáž prestrešenia technológie, 
− osadenie antén a RRUS, 
− montáž káblového roštu od technológie po stožiar, 
− inštalácia optických a koaxiálnych káblov vrátane zapojenia 

konektorov a uzemňovacích zariadení a prepojenia antén s príslušným 
zariadením cez RRUS 2217 pri anténach, 

− inštalácia nového RR zariadenia do RBS 6102, 
− ukotvenie novej parabolickej antény na nosník, 
− inštalácia nového koaxiálneho kábla, 
− NN vedenie, 
− oplotenie areálu, ktoré bude pozostávať z poplastovaného pletiva výšky 

2 m. 
 

charakter stavby:   trvalá; inžinierska, líniová 
účel stavby :                 zriadenie verejnej rádiotelefónnej siete 
 
na stavebnom pozemku:  
parcelné číslo:  2200/114 KN, 2200/124 KN (odčlenená z pozemku parc. č. 2200/114 

KN), k.ú.: Veľká Bytča, obec: Bytča, okres: Bytča  
 
1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona: 

 
− stavba bude umiestnená na parc. č. 2200/114 KN a  2200/124 KN (odčlenená 

z pozemku parc. č. 2200/114 KN) v k.ú. Veľká Bytča v súlade s podmienkami  
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− vydaného územného rozhodnutia č. VaŽP/67/2018 Há zo dňa 07.05.2018, 

právoplatné dňa 19.06.2018 
 

a) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia, ktorú vypracovala Ing. Viera Blizniaková, PROMT s.r.o., 
Robotnícka 1/A, 036 01 Martin, 

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 10/2020 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), 

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

2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi štátnej správy: 
 
− 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, 

 
− 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 
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− 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 

 
− OR HaZZ 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 
 

− 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. 
 

− Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory OTS, B. Bystrica vyjadrenie č. 
0004146/2018 zo dňa 26.01.2018 – súhlasí bez pripomienok, 
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− Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina č. vyjadrenia 4300069794 zo dňa 06.07.2017 - 
Stredoslovenská distribučná a.s. súhlasí  za dodržania podmienok v tomto vyjadrení. 
V predmetnej lokalite katastra mesta Bytča, k.ú. Veľká Bytča na parce. č. KN 
2200/124 a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku Stredoslovenská 
distribučná a.s. nachádzajú. 

 
Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona: 
 

a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV. 
 

− napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia: nová NN prípojka  
− stavba bude uskutočnená dodávateľsky, firmou  STATEL spol. s.r.o., Kollárova 85, 

036 01 Martin 
 
c) 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, 
- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia 
ľudí na 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. 

 
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, infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí. 
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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. 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. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 
 

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

 
12. Námietky účastníkov konania:neboli vznesené. 

 
13. Náklad stavby 44 500 €. 

 
14. 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. 

 
 

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 ne neprihliadne. Na pripomienky a 
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní 
územného plánu zóny, sa neprihliada. 
 
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. 4 stavebného zákona – stavebný úrad oznámi účastníkom konania začatie 
stavebného konania pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania verejnou vyhláškou 
najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania.  
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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  

 
Stavebník podal dňa 21.06.2018 návrh na vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad 
listom č. VaŽP/416/2018 Há zo dňa 26.07.2018 v zmysle § 61 ods. 4 oznámil verejnou 
vyhláškou začatie stavebného konania, nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom 
účastníkov konania. Súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil 
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pretože sú mu dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 
Stavebný úrad stanovil lehotu na uplatnenie námietok s upozornením, že na neskôr vznesené 
námietky sa neprihliada.  
 
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 z dotknutých orgánov nebolo uplatnené stanovisko. 

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 
vybudovaním rádiotelefónnej mobilnej siete. 
 
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie VaŽP/67/2018 Há zo dňa 07.05.2018, 
právoplatné dňa 19.06.2018. 
 
Predmetom stavebného povolenia je telekomunikačná stavba v zmysle zákona č. 351/2011 
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  umiestnená na pozemkoch mimo zastavaného územia obce. 
 
Podľa ust. § 1 ods.1 písm a) zákona č. 351/2011 Z.z.o elektronických komunikáciách 
v úplnom znení ( ďalej ZEK) tento zákon upravuje podmienky na poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. 
 
Podľa ust. § 2 ods. 1 ZEK  
elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je funkčne prepojená sústava prenosových 
systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových 
prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými 
alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s 
prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na 
rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre 
rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh 
prenášaných informácií. 
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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, 

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. 
                                                                   
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 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 Zz. 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: 
28.09.2018                                          13.10.2018                                         15.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
 

1. Statel, spol. s.r.o. Kollárová 85, 036 01 Martin 
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. 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. OR HaZZ 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 
 


