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

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/424/2018 Kyt                                                                              Bytča: 31.10.2018                                                                                                                        
 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
  
 

KOLAUDA ČNÉ  ROZHODNUTIE 
 
 
Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/2, 010 47 Žilina 
 
v zastúpení: Ing. Ivan Lazár, Bratislavská 416/17, 010 01 Žilina  
 
podal dňa:  19.06.2018  
 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby 
 
na stavbu:  9582 – Bytča, Pšurnovice: Zahustenie TS pri záhradkách 
 
ako líniovej inžinierskej stavby 
   
na ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 13.07.2017 číslo: VaŽP/435/2017 Há, 
právoplatné dňa 23.08.2017. 
 

Mesto Bytča, 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, a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením, ktoré 
sa konalo dňa 20.07.2018, podľa § 81 ods. 1 stavebného zákona v kolaudačnom konaní stavby 
rozhodol takto:  
 
stavba:   9582 – Bytča, Pšurnovice: Zahustenie TS pri záhradkách 
    
   Objekty: Prípojka VNK, Trafostanica, Rozvody NNK 
 
v kat. území:  Veľká Bytča,  okres: Bytča  
 
na pozemku par. č: líniová stavba na pozemkoch par. č. 3480/4, 3287/1, 3287/7, 3287/8, 

3287/9, 3288/13, 3288/14, 3291/1, 3306/2 KN C, 3306 KN E, ( 
trafostanica parc. č. 3287/11, 3287/12 KN C ),  k.ú. Veľká Bytča, okres 
Bytča 

 
sa podľa § 82 ods.1 stavebného zákona  
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POVOĽUJE UŽÍVA Ť. 

 
Pre užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 
 
1. Stavba bude užívaná na: distribúcia elektrickej energie. 

 
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po 

celý čas jej užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri 
odstránení stavby stavebnému úradu, v zmysle § 103 stavebného zákona. 
 

3. V zmysle § 86 stavebného zákona je vlastník stavby v súlade s dokumentáciou overenou 
stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné 
rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu 
alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 
 

4. V zmysle § 85 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom 
rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú 
v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v 
podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí 
alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní 
stavby.  

 
Ku kolaudácii boli predložené doklady: 
stavebný denník, projektová dokumentácia schválená v stavebnom konaní, projektová 
dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán na zameranie trasy NNK 
kábelového vedenia, geometrický plán zamerania trafostanice, Osvedčenie – inšpekčný 
certifikát, revízna správa elektrického zariadenia, doklad o naložení s odpadmi, zápis 
o odovzdaní a  prevzatí 
 
Stanoviská dotknutých orgánov: 
 
OR HaZZ Žilina vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-1029-001/2018 zo dňa 20.07.2018 – súhlasí bez 
pripomienok 
Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vyjadrenie č. 24/2018/SC ŽSK-279 zo dňa 
22.10.208 – s vydaním kolaudačného rozhodnutia súhlasíme pri dodržaní nasledovných 
podmienok: 
1. Vo vzťahu k pozemku parc. č. 3480/4 KN-C mimo zastavaného územia obce Veľká Bytča 

v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1 písm. f) a odseku 8, 9, 10 uzatvoriť po 
zrealizovaní stavby, najneskôr ku kolaudácii stavby so Žilinským samosprávnym krajom 
dohodu o primeranej jednorazovej náhrade za uplatnenie zákonného vecného bremena, 
ktorej uzavretie je podmienkou pre súhlas s kolaudáciou stavby, 

2. Predložiť ŽSK znalecký posudok na stanovenie výšky jednorazovej náhrady za zákonné 
vecné bremeno, 

3. Vlastníka NN vedenia, pri rekonštrukcii cesty III/2006 v k.ú. Veľká Bytča, pri jej 
modernizácii, oprave, výstavbe dažďovej kanalizácie alebo pri jej iných úpravách 
vyvolávaných a financovaných ŽSK alebo správcom cesty III/2006 v súvislosti s ktorými 
dôjde k vyvolaným úpravám NN vedenia (napr. preložka, osobitná ochrana vedenia 
a pod.),  
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zabezpečí realizáciu vyvolaných úprav dotknutého úseku NN vedenia sám alebo 
prostredníctvom tretích osôb a tieto vyvolané úpravy bude financovať na vlastné náklady. 
v prípade, ak vlastník NN vedenia nesplní svoju povinnosť uvedenú v predchádzajúcej 
vete, je povinný uhradiť ŽSK alebo SC ŽSK všetky oprávnené vynaložené náklady, ktoré 
boli vlastníkom alebo správcom pozemnej komunikácie vynaložené na realizáciu 
vyvolaných úprav NN vedenia na základe PD odsúhlasenej vlastníkom NN vedenia a to 
v lehote, ktorá bude vzájomne dohodnutá, v opačnom prípade na základe výzvy ŽSK 
a/alebo SC ŽSK a to v lehote v nej určenej. ŽSK a/alebo SC ŽSK pri rekonštrukcii, 
oprave alebo obdobnej stavebnej úprave cesty III/2006 v k.ú. Veľká Bytča a/alebo pri 
výstavbe doplňujúcej stavby cesty III/2006 v k.ú. Veľká Bytča, budú hľadať v súčinnosti 
s vlastníkom NN vedenia v prvom rade také technické riešenie, ktoré nebude vyžadovať 
dočasné alebo trvalé preloženie NN vedenia a/alebo jeho trvalé uloženie (umiestnenie) 
späť do telesa cesty osobitným spôsobom a ak také technické riešenie neexistuje a/alebo 
existuje len so zvýšenými nákladmi, tak ŽSK a/alebo SC ŽSK budú v súčinnosti 
s vlastníkom NN vedenia hľadať také technické riešenie, ktoré bude náklady vlastníka NN 
vedenia na vyvolanú úpravu NN vedenia (napr. preložka, osobitná ochrana vedenia 
a pod.) minimalizovať. 

 
Stavebný úrad v súlade s ust. § 81 ods. 4 stavebného zákona odsúhlasuje zmenu stavby, ktorá 
spočíva v nasledovnej zmene: 
 
Oproti pôvodnému návrhu, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie došlo k zmene stavby – 
k posunu trasy navrhovaného NNK zemného kábelového vedenia z pôvodných parciel 
3287/9, 3288/13, 3288/14, 3480/4 KN C do novej trasy vedenia vedenej cez parc. č. 3480/4, 
3287/1, 3287/7, 3287/8, 3287/9, 3288/13, 3288/14, 3291/1, 3306/2 KN C, 3306 KN E 
a k posunu trafostanice parc. č. parc. č. 3287/11, 3287/12 KN C. Pri vytýčení na tvare miesta 
sa zistilo, že pôvodná trasa navrhovaného NNK zemného kábelového vedenia je v súbehu 
s vedením vo vlastníctve Slovak Telekom a.s.. V mieste pôvodného umiestnenia trafostanice 
došlo k posunu tejto trafostanice, ako aj k posunu pôvodnej trasy NNK zemného kábelového 
vedenia (pravostranne smerom na obec Pšurnovice ) vyššie do terénu z dôvodu možného 
zosuvu pôdy do cestnej komunikácie III/2006 na parc. č. 3480/4. 
 
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli  na stavbe zistené nedostatky, ktoré by 
bránili riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.  

 
 

O d ô v o d n e n i e  
  
 
Stavebník podal dňa 19.06.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so 
zmenou stavby na stavbu „ 9582 – Bytča, Pšurnovice: Zahustenie TS pri záhradkách „ ako 
líniová stavba na pozemkoch par. č. 3480/4, 3287/1, 3287/7, 3287/8, 3287/9, 3288/13, 
3288/14, 3291/1, 3306/2 KN C, 3306 KN E, ( trafostanica parc. č. 3287/11, 3287/12 KN C ), 
k.ú. Veľká Bytča, okres Bytča. 
 
Návrh bol posúdený pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa 
konalo dňa 20.07.2018. Ku stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány, ich stanoviská nie sú záporné 
ani protichodné. 
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V konaní sa zistilo, že líniová stavba nebola uskutočnená presne podľa dokumentácie 
overenej v stavebnom konaní, ale boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. 
Počas realizácie stavbe, pri vytýčení na tvare miesta sa zistilo, že pôvodná trasa navrhovaného 
NNK zemného kábelového vedenia je v súbehu s vedením vo vlastníctve Slovak Telekom 
a.s.. Vzhľadom k tomu, že sa skutočné zrealizovanie stavby podstatne neodlišuje od 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, stavebný úrad spojil konanie 
o zmene stavby s kolaudačným konaním.  
 
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Stavba je po 
stránke stavebnej, hygienickej schopná užívania a vyhovuje základným požiadavkám na 
stavby (§ 43d stavebného zákona). 
 
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad 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 môžu 
účastníci konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Mesto 
Bytča (Mestský úrad v Bytči), Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča. Rozhodnutie, ktoré po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možno preskúmať 
súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Miroslav Minárčik    
                                                                                                  primátor mesta 
 
 
 
 
V zmysle zák.č.145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 62a) 
písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený správny 
poplatok vo výške 120 €, 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:  
06.11.2018                                          21.11.2018                                           22.11.2018 
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Doručí sa: 
 

1. Ing. Ivan Lazár, Bratislavská 416/17, 010 01 Žilina  
2. Marian Kremeň, Soblahov 376, 91 338 Soblahov  
3. Martin Rehák, Podzávoz 557, 022 01 Čadca 
4. Sandra Reháková, Petrovice 84, 013 53 Petrovice 
5. Ing. Peter Briestenský, Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča  
6. Ing. Zdenka Štrbová, Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča 
7. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava – Staré Mesto 
8. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 
9. Účastníkom kolaudačného konania (§ 78 stavebného zákona) sa doručuje rozhodnutie 

verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 stavebného zákona 
10. Spis 

 
 
Na vedomie: 
 

1. SPP – D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
2. Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 04 Žilina 
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
5. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
6. UPC Slovensko s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina 
7. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča 
8. Telefónica O2, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
9. SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 
10. SR – SVP, š.p. Radničné námestie 8, 969 56 Banská Štiavnica 
11. Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
12. Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
13. OR HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
14. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
15. Energotel, Prevádzka Žilina, J. Milca 44, 010 01 Žilina 
16. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina 
17. Spis 

 


