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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/  449  /2018 Há                                                     Bytča: 23.10.2018 
 
      

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 
 

STAVEBNÉ    POVOLENIE  
 

 
Stavebník: Radoslav Koša, Mládeže 353/35, 038 21 Mošovce  
                                   Mgr. Jana Košová,Veľké Rovné 338, 013 62 Veľké Rovné   
 
v zastúpení: Ing. Rastislav Kypus, Lúky 528/1, 013 14 Kamenná Poruba   
 
podal dňa:  18.7.2018 
 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
 
na stavbu:  „ Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí,    
                                      oplotenie, vsakovacia jama   “ 
 
 

Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 
zastúpené v správnom konaní primátorom mesta podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka, a 
v spojenom územnom a stavebnom konaní, podľa § 32 až § 40, § 54 až § 67 stavebného 
zákona vydáva toto  

 
 

ROZHODNUTIE 
 
 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, záväzné podmienky uskutočnenia stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre 
stavbu: 

 
názov stavby:  „Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí,    
                                                  oplotenie, vsakovacia jama“ 
 
popis stavby:   stavba na bývanie 
 



charakter stavby:  trvalá, pozemná 
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na stavebnom pozemku:  
parcelné číslo:  3020/265, 3020/261,3020/365 KN  k.ú.: Veľká Bytča, okres: 

Bytča 
                                               parcela č. 3020/365 KN vytvorená geometrickým plánom  

z parcely č. 3020/265 KN  
 
ku ktorému ktorým má navrhovateľ: vlastnícke právo, zapísané na liste vlastníctva č. 4600 a 
4336 , vedeného Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor. 
 
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: nevyžaduje sa, stavba je umiestnená mimo zastavané územie  obce, je 
určená na bývanie  a je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,  

b) požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického 
riešenia stavby s okolitým životným prostredím: pozemok je umiestnený mimo 
zastavané územie mesta, v zmysle platného územného plánu mesta Bytča „Zmena 
a doplnok ÚPN SÚ Bytča  č. 5 z roku 2017„ je súčasťou plôch - Lokalita č. 1 Dolné 
pole na záhumní, (IBV), s plochami O.1. – Obytné územie s nízkopodlažnou 
zástavbou, lokalita nadväzuje na jestvujúcu zástavbu rodinných domov na ulici 
Okružnej , 

c) polohové umiestnenie stavby:  
stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre 
stavebné povolenie, vypracovanej Ing. Rastislav Kypus, Lúky 528/1,013 14 Kamenná 
Poruba  v mierke 1:350, ktorá je  súčasťou tohto rozhodnutia 
 
odstupové vzdialenosti sú riešené nasledovne: 
 
- 2,99 m od pozemku parc.č.3020/266 KN  
- 2,00 m od pozemku parc.č.3020/296 KN  
- 7,92 m od pozemku parc.č. KN-E č. 3021/2  
 
výškové umiestnenie stavby  
rodinný dom : 
- výškový bod ± 0,000 stavby je totožný s výškou +0,20 m  
- výškový bod ± 0,000 stavby je na úrovni 1. NP 

            - výška stavby: 7,41 m   
 
            predstavaná garáž:  

- výškový bod ± 0,000 stavby je totožný s výškou +0,20 m od okolitého terénu, 
- výškový bod ± 0,000 stavby je na úrovni 1. NP 

            - výška stavby: 3,10 m od úrovne terénu  
 
             

d) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie: nevyžaduje sa,  



e) napojenie na siete technického vybavenia: 
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− vodovodná prípojka – povolená vodohospodárskym orgánom dňa 20.6.2017 pod č.OU 

BY OSZP 2017-000028-60/Uri v rámci výstavby verejného vodovodu, pri realizácii 
domovej časti vodovodnej prípojky ( od vodomernej šachty k domu) dodržať 
podmienky vo vyjadrení SEVAK-u Žilina č. O18016080 zo dňa 17.7.2018  

 
− kanalizačná prípojka – povolená vodohospodárskym orgánom dňa 20.6.2017 pod 
č.OU BY OSZP 2017-000028-60/Uri v rámci výstavby verejnej kanalizácie , pri 
realizácii domovej časti kanalizačnej prípojky ( od revíznej šachty k domu) dodržať 
podmienky vo vyjadrení SEVAK-u Žilina č.  O18016080 zo dňa 17.7.2018  

 
− elektrická prípojka – nová, v zmysle vyjadrenia SSE-D a.s. č. vyjadrenia 4300089767-

826 zo dňa 27.7.2018, zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy 
č. 4300089767 z 27.7.2018 
 

− plynová prípojka –  nie je predmetom stavebného povolenia, 
 

− napojenie na pozemné komunikácie: napojenie na účelovú  komunikáciu na parc. č. 
3020/261 KN  
 

− plochy statickej dopravy –  v  garáži a na spevnenej ploche  na stavebnom pozemku  
 
− vykurovanie: tepelné čerpadlo  
 
f) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  

 
SPP – D a.s. Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0413/2018/Ki zo dňa 5.6.2018 – súhlasí 
s vydaním stavebného povolenia (bez jej plynofikácie) za dodržania všeobecných 
podmienok v tomto vyjadrení : 
- osobitné podmienky: žiadne 
- v záujmovom území sa nachádza STL plynovod D50 PE v miestnej komunikácii ( 

parc.č. 3020/261 KN ), ktorý nie je vo vlastníctve ani v správe  SPP-D , nakoľko 
investor doposiaľ neuzatvoril so spoločnosťou SPP-D k predmetnému 
plynárenskému zariadeniu zmluvný vzťah 

-     každú zmenu projektovej dokumentácie alebo umiestnenia stavby je stavebník  
      povinný prerokovať s SPP-D a požiadať  SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej  
      zmene  
 

− SEVAK a.s. Žilina záväzné stanovisko č. O18016080 zo dňa 17.7.2018  
 
1. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. Cez uvedenú parcelu neprechádzajú  
    inžinierske siete v našej správe. 
2. Ostré dopojenie prípojok z rodinného domu na novovybudovaný verejný vodovod  
    a splaškovú kanalizáciu bude možné až po skolaudovaní verejných sietí. 
3. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie RD je podmienené vybavením 
žiadosti  
    o zriadenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky a podpisom zmluvy na  



    dodávku pitnej vody a odvedenie splaškových odpadových vôd. Tlačivo a potrebné   
    informácie pre zriadenie VP a KP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a.s.   
    na zákazníckom centre.  
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4.Potrubie kanalizačnej prípojky DN 150 uložiť v min sklone 2% k RD. Opraviť   
pozdĺžny profil so skutočným sklonom  vypočítaným podľa hĺbky uloženia potrubia. 
 
5.Na meranie spotreby vody bude osadené meradlo Qn = 2,5 m3/hod DN 20. Tento  
   fakturačný vodomer a navŕtací pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo  
   vodomernej  zostave na ráme typ SEVAK a.s. 
6. Do splaškovej kanalizácie DN 300 zaústiť len splaškové O.V. Kvality vypúšťaných  
    odpadových vôd  musí zodpovedať stanoveným limitom znečistenia uvedených  
    v kanalizačnom  poriadku VK Bytča. Od dátumu dopojenia kanalizačnej prípojky 
do  
    vysadenej odbočky bude začatá fakturácia stočného. 
7. V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuteľnosti resp. priestorov  
    umiestnených pod úrovňou poklopov na VK je nutné zabezpečiť v zmysle STN-EN  
    13564-1 tieto priestory vhodným zariadením zabraňujúcim zaplaveniu  
    z kanalizačných potrubí (napr. spätné klapky).  
8. Stavebník pred zahájením zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedení  
    ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii VP a KP 
bola  
    dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní VP a KP s ostatnými vedeniami. 
9. Pred zásypom vodovodnej a kanalizačnej prípojky požadujeme prizvať našich  
    pracovníkov ku kontrole stavu vykonaných prác., ako aj k spôsobu dopojenia  
     vodovodnej a kanalizačnej  prípojky a k osadeniu VŠ a KŠ.  Celá kanalizačná  
     prípojka musí byť vybudovaná ako vodotesná. Ku skúškam  vodotesnosti (vykonať  
     podľa STN EN 1610) a tlakovej skúške vodovodnej prípojky ( vykonať podľa STN  
     EN 805) je potrebné prizvať našich pracovníkov.  
     Pri prvom kontakte s majstrom je nutné zo strany investora predložiť 
k nahliadnutiu  
     aktuálne vyjadrenia SEVAK, a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby  
     a jej právoplatné stavebné povolenie.  
 

           10. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. § 4 odsek 7 a 8  o verejných vodovodoch  
                 a kanalizáciách vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť  
                 opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady. 
 
 

Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie č. 6611820530 zo dňa 18.7.2018 
v záujmovom územní dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.   
 
 – dodržať podmienky tohto vyjadrenia ako aj Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
 
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť,  je v kolízii so 

SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom 
Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť: 



- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 
zamestnancom Slovak Telekom a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
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V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace 
s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný 
partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474 
 
Upozornenie: V kábelovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s rôznou funkčnosťou. 

 
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 

je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu, 

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré 
boli na jeho ochranu stanovené, 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu. 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie (napr. hĺbiace stroje). 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 
krádeži, poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia. 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 

spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za 
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 
 
Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 
tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom zamestnanca ST. 
 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) 
je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 
vedení v plnom rozsahu. 

 
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie č. OU ZA-PLO 
20178/035685-02/Bau  zo dňa 18.10.2018 - súhlasí s navrhovaným zámerom stavby 
na poľnohospodárskej pôde za dodržania podmienok: 
 



1. Poľnohospodársku pôdu odňať len v odsúhlasenom rozsahu a zabezpečiť, aby 
pri použití predmetnej plochy nedošlo ku zbytočným škodám na priľahlých 
poľnohospodárskych pozemkoch. 

2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto 
rozhodnutím až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov 
a porastom samonáletu drevín. 
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3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej  
       natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie     
       skrývky humusového horizontu schválenej v bode II. tohto rozhodnutia, a to 
na  
       nezastavané časti pozemku v kat. území Veľká Bytča  
 

 
4. Pre uskutočnenie stavby sa určujú podmienky:  
 
1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona: 
 
Urbanistické, architektonické, funkčné a dispozičné riešenie, konštrukčné a stavebno – 
technické riešenie:   
Stavba rodinného domu je navrhnutá ako dvojpodlažný  objekt, bez podpivničenia, zastrešený 
sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 16° so štítom do ulice. Súčasťou stavby domu 
je aj  predsunutá garáž s prístreškom  pre osobné motorové vozidlá.  
Zakladanie objektu je navrhnuté na základových pásoch, podkladný betón C 16/20 hr. 150 
mm je potrebné vystužiť kari sieťami  KY 50 pri spodnom povrchu. Zvislé nosný systém je 
navrhnutý murovaný a monolitický , murovaný z porobetónových tehál, pevnostnej triedy min 
3 MPa. Monolitické stĺpy  sú z betónu triedy C20/25 vystužené oceľou B 500B. Vodorovné 
konštrukcie (okenné, dverné preklady a prievlaky)  budú železobetónové. Nad prízemím je 
navrhnutý spojitý železobetónový strop hr. 150 mm betónu min triedy C25/30. Obdobne je 
navrhnutá schodisková doska.  
 
Objekt domu  bude zastrešený sedlovou strechou. Nosnú konštrukciu strechy bude tvoriť 
drevený strop . Krytina je navrhnutá  falcovaný plech.  
Objekt garáže je zastrešený plochou strechou.  
Terasa na západnej fasáde domu o rozmeroch 3,50 m x 4,60 m   bude prestrešená pregolou 
výšky 2,42 m. 
Súčasťou stavebných prác budú aj úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie výplne otvorov  
a pomocné stavebné práce ( izolácie, tesárske, stolárske a zámočnícke  konštrukcie, obklady, 
maľby).  
V dome je navrhnutá jedna bytová jednotka s príslušenstvom. 
 
Oplotenie je navrhované :  
- od ulice betónové plné, výška oplotenia 1,50 m  
- ostatné strany pozemku - z pletiva uchytené na oceľových stĺpikoch. Betónová  pätka pod    
  stĺpik bude do hĺbky 1,00 m, výška oplotenia 1,80 m.    
 

a) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
pre stavebníka súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu, 



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, 
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d)  stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr  

do (mesiac a rok) 12/2021, 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) Stavba bude realizovaná dodávateľsky, po ukončení výberového konania oznámi  
stavebník písomne stavebnému úradu meno a sídlo dodávateľa stavebných prác, 

g) 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), 

h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní. 
 
2. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona  : 

a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa § 48 stavebného 
zákona ( všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb) 

b) v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných 
a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho 
rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného 
zákona; za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom 
konaní zodpovedá stavebník, v zmysle § 75a ods. 2 stavebného zákona, 

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 §  
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      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, 

ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, 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. 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. 

 
8. Pri realizácii stavby je stavebník a ním poverené osoby povinný počínať si tak, aby  

nedošlo ku škodám  na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.  
 
9. 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. 

 
10. Dažďovú vodu zo strešnej konštrukcie stavby zviesť na pozemok stavebníka. Dažďová 

voda bude odvádzaná zo strechy dažďovou kanalizáciou do vsakovacej šachty na 
pozemku parc.č. 3020/265 KN . 
 

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

12. 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.  

 
13. 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. 



14. 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. 

 
15. Námietky účastníkov konania: v stanovenej lehote neboli vznesené. 
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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. 

 
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.3 stavebného 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.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. 

Podľa § 26 ods.1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v 
prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje 
osobitný zákon. 

Stavebný úrad, na základe žiadosti stavebníka zo dňa 18.7.2018 oznámil dňa 7.9.2018 
podľa  § 61 ods.1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania  
dotknutým orgánom a  známym účastníkom stavebného konania. 

 
Stavebný úrad upustil od  ústneho pojednávania v zmysle § 61 ods.2 stavebného 

zákona, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný 



podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad stanovil lehotu na uplatnenie 
námietok s upozornením, že na neskôr vznesené námietky sa neprihliada. 

 
 

Podľa § 39a ods.4)  stavebného zákona stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení 
stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú 
podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak 
urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. 
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 Územné a stavebné konanie bolo spojené v zmysle § 39a ods.4 stavebného zákona, 
pretože predmetom konania je  stavba, ktorá  je v súlade s platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou a podmienky umiestnenia sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území. 

 
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 32 až 40, 58 až 67 

stavebného zákona, a bolo zistené, že  umiestnením a 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.  

 Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby,  
preto v zmysle § 66 stavebného zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania : neboli vznesené. 
 
Z hľadiska územnoplánovacieho je navrhovaná stavba  umiestnením aj funkciou v súlade 
s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Bytča „Zmena a doplnok ÚPN SÚ Bytča  
č. 5 z roku 2017„ súčasťou plôch - Lokalita č. 1 Dolné pole na záhumní, (IBV), s plochami 
O.1. – Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou, lokalita nadväzuje na jestvujúcu zástavbu 
rodinných domov na ulici Okružnej. 
Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 
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 (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo 
dňa doručenia na Mesto Bytča (Mestský úrad v Bytči) , Námestie Slovenskej republiky 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. 

 
 



 
                                                                                               Ing. Miroslav Minárčik  
                                                                                                     primátor mesta   
 
 
 
 
V zmysle zák.č.145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov , položky  
60 ods. a) Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený 
správny poplatok vo výške 50 €, ktorý je príjmom Mesta Bytče.  
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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: 
 
24.10.2018                                           09.11.2018                                        12.11.2018 
 
 
 
 
 
Doručí : 
 

1. Ing. Rastislav Kypus, Lúky 528/1, 013 14 Kamenná Poruba   
2. JUDr. Miloš Gero, Thurzova 971/23, 014 01 Bytča 
3. Miroslav Kováč, Okružná 1505/12B, 014 01 Bytča 
4. Anna Kováčová, Okružná 1505/12B , 014 01 Bytča 
5. Viliam Marciník, Okružná 1102/2, 014 01 Bytča 
6. Katarína Marciníková, Okružná 1102/2, 014 01 Bytča 
7. Mgr. Jaroslav Kardoš, Hlinická 1147/19, 014 01 Bytča 
8. Bc. Jana Kardošová, Hlinická 1147/19, 014 01 Bytča 
9. Stanislav Zátek, Gaštanová 1004/15, 014 01 Bytča 
10. Ing.Rastislav Amrich, Gaštanová 1007/4, 014 01 Bytča  
11. Ing.Simona Múdra,  Gaštanová 1007/4, 014 01 Bytča  
12. DEFENDER s.r.o., Podvažie 204, 017 04 Považská Bystrica   
13. JUDr.Miloš Gero, Okružná 1504/12D,014 01 Bytča  
14. Účastníkom stavebného konania s neznámym miestom pobytu (vlastníkovi pozemku 

parc. KN-E č. 3021/2 katastrálne územie Veľká Bytča podľa listu vlastníctva č. 3028) 
sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa §-u 26 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) 

15. spis 
 
 

Na vedomie: 



 
1. SPP-D 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 a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
5. Radoslav Koša, Mládeže 353/35 , 038 21 Mošovce  
6. Mgr.Jana Košová, Veľké Rovné 338, 013 61 Veľké Rovné  

 
 
 
 


