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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/472/2018 Há                                                      Bytča: 29.10.2018 
 
      
 

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     
 
podal dňa:  17.8.2018   
 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
    
na stavbu:             „ 10491 – Bytča – Družstevná - Rozšírenie NNK pre IBV „ 
 
            
ako líniová stavba na pozemkoch parcela  C KN 2178/17, 2178/13, 2178/1,2180/4, 2181/10 a  
E KN č. 3493/2, 2179 v katastrálnom území Veľká Bytča                               
 
 

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:        „ 10491 – Bytča – Družstevná - Rozšírenie NNK pre IBV „ 
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účel stavby :          Predĺženie káblového rozvodu NNK pre napojenie nových odberných  
                              miest. 
popis stavby:  
 
Navrhované rozšírenie rozvodov NNK bude zrealizované:  
 
- demontážou existujúceho kábla, demontážou existujúceho zemného kábla a demontážou  
   existujúceho vzdušného vedenia NN AlFe od trafostanice 288/ts/bytca _ druzstevna smerom  
   k lokalite novej IBV , pri výmene vzdušného NN vedenia vedeného vodičmi AlFe bude  
   vymenených 5 existujúcich JB podperných bodov existujúcej siete NN,   
- vyvedením nového vývodu zemným káblom z trafostanice 288/ts/bytca_druzstena z vývodu  
   č. 1 a jeho montážou do zeme v trase od trafostanice popred objekt Tichý Marián až po  
   menený podperný bod č.5 
 - montážou nových istiacich skríň VRIS 2.2 č.1 a VRIS 2.2 č.2 na menené podperné body  
   a dopojením existujúcich vývodov,  
 - v lokalite IBV montážou novéh kábla zo siete NN do novej rozpojovacej skrine PRIS 10 č.  
   1, montážou nového kábla do zeme a montážou nových rozpojovacích skríň PRIS 10 č. , 

PRIS  
   6.1 č. 2 a PRIS 10.1 č. 3 pre napojenie nových odberných miest 
 - z navrhovaných rozpojovacích skríň budú napojené jednotlivé nové odberné miesta v danej  
   lokalite IBV, káblové prípojky NN pre nové odberné miesta nie sú predmetom riešenia 
 
 - uloženie káblov po celej trase musí byť min. 90 cm pod úrovňou terénu , trasa bude 

označená  
   červenou fóliou  
 - montážou navrhovaných NN káblov na podperné body a do zeme vznikne ochranné pásmo  
   NN kábla 1m na každú stranu 
                                  
charakter stavby:                            inžinierska; líniová  
na stavebnom pozemku parcela číslo : 
 
C KN 2178/17, 2178/13, 2178/1,2180/4, 2181/10 a  E KN č. 3493/2,                                        
2179 v katastrálnom území Veľká Bytča                               
parcelné číslo:   
 
 1.Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona: 
 

a) stavba bude umiestnená pozemkoch v k.ú. Veľká Bytča , 
b) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia; projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Vladimír 
Krčmárek , Skalité 1014, 023 14 Skalité , 

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

d) 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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e)  stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr 
do (mesiac a rok) 03/2019, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia, 

f) 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, 

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. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi štátnej správy: 
 
− Mesto Bytča, ako príslušný cestný správny orgán vyjadrenie č.15098/2018 z 1.10.2018 

Mesto Bytča ako príslušný cestný správny orgán nemá námietky k výstavbe uvedenej 
stavby na ulici Družstevná v Bytči pre IBV.  Pred začatím prác je potrebné požiadať 
Mesto Bytča o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.  
Informujeme Vás, že toto stanovisko nenahrádza súhlas vlastníkov pozemkov ani iné 
vyjadrenia a stanoviská k uvedenej stavbe . 

 
− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny 

vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2018/000294-2/Cur zo dňa 28.03.2018 – Podľa zákona 
o ochrane prírody a krajiny sa záujmová lokalita nachádza na území, ktorému sa poskytuje 
prvý stupeň ochrany v zmysle zákona. OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP súhlasí 
s realizáciou činnosti za dodržania podmienok: 
1. 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).  

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

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

hospodárstva vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2018/000550-2/Cur zo dňa 28.08.2018 – 
Realizácia stavby je z hľadiska odpadového hospodárstva možná s nasledovnými 
podmienkami: 
− držiteľ odpadov bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie 

prác zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.), 
− držiteľ odpadov 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                                                                          
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− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vyjadrenie č. 

OU-BY-OSZP-2018/000270-2/Uri zo dňa 28.3.2018 – realizácia stavby je z hľadiska 
ochrany vodných pomerov možná  
 

− SPP – D a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0214/2018/Šo zo dňa8.3.2018 V záujmovom území sa 
nachádza NTL plynovod D90 PE a plynové prípojky. SPP – D a.s. súhlasí s vydaním 
stavebného povolenia za dodržania všeobecných a osobitných podmienok. 

 
− Michlovský s.r.o., UC2 – údržbové centrum Banská Bystrica vyjadrenie č. BB-0842/2018 

zo dňa 12.4.2018 – V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange 
Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
 

− Energotel a.s., Prev. Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina vyjadrenie č. ET/MM18/347 zo 
dňa 12.3.2018 – V záujmovom stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia 
v správe Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina a Energotel a.s. Bratislava 
 

− O2 Slovakia s.r.o. zo dňa 16.03.2018 – v záujmovom území sa nenachádzajú siete, 
objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. 
 

− UPC Slovensko s.r.o. vyjadrenie zo dňa 7.03.2018 – V danej lokalite sa siete UPC 
nenachádzajú. 
 

− SEVAK a.s. vyjadrenie č. O18006833/2018/DJu zo dňa 4.4.2018 vyjadrenie 
k stavebnému konaniu: 
1. S navrhovanou stavbou súhlasíme. Navrhovaná trasa kábla bude v súbehu 

a v križovaní s verejnou kanalizáciou (VK) HDPE DN 300, ktorá je uložená v ul. 
Družstevná. miestnej komunikácii . 
Najbližší bod je bod č.7 vašej stavby s revíznou šachtou (RŠ) kanalizácie. Nová trasa 
kábla k IBV bude križovať verejný vodovod oc .DN 100. Naše inž. siete sme vám 
orientačne do vami predloženej situácie zakreslili. Tiež vám v prílohe zasielame 
situáciu z LIDS. Upozorňujeme na vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné 
a kanalizačné revízne šachty k jednotlivým nehnuteľnostiam v danej lokalite, ktoré sú 
majetkom napojenej nehnuteľnosti.   

 
2. Pred zahájením zemných prác požadujeme priamo v teréne vytýčiť naše podzemné 

vedenia, ktoré sa nachádzajú v danej lokalite. Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná 
naša organizácia (Ing. Hyčko, tel. 0907 020 456). 

 
3. Žiadame dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 § 

19 Zb. z. ods. 2a – t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve 
strany od pevných stavieb (napr. skrine PRIS, VRIS, JB). 

4. Pri realizácii stavebných prác je potrebné akceptovať polohu inž. sietí v našej správe, 
vrátane RŠ, dodržať ustanovenia STN 736005 pri súbehu a križovaní sietí, neznižovať 
krytie. Prípadnú kolíziu s inž. sieťami žiadame riešiť samostatne  s prevádzkovým 
majstrom. Zistený stav zapísať do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako 
porealizačné vyjadrenie.  
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− Slovak Telekom a.s. vyjadrenie č. 6611823405 zo dňa 15.8.2018 – V záujmovej lokalite 

nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telekom a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 
 

− Technické služby mesta Bytča z 24.9.2018 : po celej trase sa nachádza sieť verejného 
osvetlenia vedená vzduchom, nie v zemi, k ostatným sieťam sa nevieme vyjadriť  
 

− ORHaZZ Žilina č. ORHZ-ZAI-419-001/2018 z 11.4.2018 s riešením protipožiarnej 
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok, pri kolaudačnom konaní predložiť overenú 
projektovú dokumentáciu stavby 
 

− Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vyjadrenie zo dňa 27.2.2018 vyjadrenie 
k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie – S technickým riešením podľa 
predloženej PD súhlasíme, pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku  
 

− Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina č. 1792/895/18-OTVaV zo 16.10.2018 ako 
vlastník parcely č. 2178/13 súhlasíme s realizáciou stavby za nasledovných podmienok:  

 
1.Požadujeme aby sa uvedené vedenie viedlo zemou.  
2.Informáciu o začatí prác nám oznámte 3 dni dopredu na tel. č. 0918711525 (Ing.Kuric) a   
   tiež nášmu nájomcovi dielní p.Tichému na tel.č. 0905206312. 
3.Po ukončení prác Vás žiadame pozemok upraviť do pôvodného stavu.  
 
V súvislosti s parc.č. 2178/17 Vás žiadame kontaktovať našu MO SRZ Bytča, ktorá je 
vlastníkom uvedeného pozemku a to. Ľuboša Korca č.t. 0905966995. 
 

 --  MO SRZ Bytča Červeňanského 546, 014 01 Bytča  súhlasné stanovisko z 15.10.2018  
k navrhovanému riešeniu vedenia časti nového NNK, o novej navrhovanej kapacite cez 
náš pozemok p.č. 2178/17 v zemi podľa priloženého projektu . 
 
Podmienkou súhlasu je naša účasť pri vytyčovaní trasy vedenia na parcele č. 2178/17 
a odstránenie nadbytočného elektrického stĺpa na náklady žiadateľa. 
 

Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona: 
 
a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona  
b) napojenie na ďalšie siete a zariadenia technického vybavenia:bez potreby, 
c) stavba bude realizovaná dodávateľsky firmou MIRACI elektro plus, s.r.o. Podzávoz 

3008, Čadca , 
                                                                           

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

 
 13. Námietky účastníkov konania: neboli vznesené. 
                                                                     
 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 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. 
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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. 
 
Podľa  § 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. 
 
Podľa § 58 ods.4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto 
zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o 
stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s 
prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je 
určený. 
 
Podľa ustanovenia § 11 ods.1 písm. f) zákona č.251/2012 Z.z.  o energetike  držiteľ povolenia 
alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme  zriaďovať na 
cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce  elektrické vedenie a elektroenergetické 
zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody  a plynárenské zariadenia 
prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, 
zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na 
ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne 
o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; 
oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého 
rozhodnutia, 

Podľa ustanovenia § 11 ods.1 písm. g) zákona o energetike  držiteľ povolenia alebo ním 
poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme   vykonávať na cudzích 
nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na 
plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, 
ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov. 

Podľa § 11 ods.5 zákona o energetike ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu 
práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu 
škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je 
vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na 
primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa 
neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú 
náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia 
alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, 
najneskôr však  



                                                                    9 
 
do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka 
na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej 
jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o 
výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u 
držiteľa povolenia. 
Podľa § 11 ods.6 zákona o energetike držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný 
konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej 
nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných 
pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do 
pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku 
spôsobenú škodu. 
Podľa § 11 ods.7 zákona o energetike na účely odsekov 5 a 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, 
správca alebo nájomca nehnuteľnosti. 
 
Na základe uvedeného tunajší stavebný úrad v rámci tohto konania nepožadoval od 
navrhovateľa, aby preukázal vlastnícke alebo iné právo k pozemkom dotknutých stavbou 
v extraviláne obce  a k pozemkom pod miestnymi komunikáciami.   
Návrh na vydanie stavebného povolenia stavebník podal dňa 17.8.2018 a dňa 17.10.2018 
návrh doplnil. 
Stavebný úrad, na základe žiadosti stavebníka oznámil začatie stavebného konania dňa 
24.9.2018 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, v nadväznosti na § 26 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, 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. 
 
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  
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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. 
 
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. 
 
Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány uvedené vo 
výroku rozhodnutia a ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.  
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.     
      
Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, 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. 
 
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. 

 
Stavebný úrad v stavebnom konaní nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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P o u č e n i e 
 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 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    
 
 
 
 
V zmysle zák.č. 145/1995 Zz. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 
60 písm.a/1.  Sadzobníka poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený správny 
poplatok ako súčet správnych poplatkov 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:                                 Zvesené dňa :  
  
06.11.2018                                     21.11.2018                                       22.11.2018 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
 
1.  MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca     
2.  Účastníkom stavebného konania ( § 59 stavebného zákona ) sa doručuje rozhodnutie   
    verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením  § 69  stavebného zákona 
3. Spis  
 
 
 
Na vedomie: 
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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. Telefónica  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, Nám. SR č.1/1,014 01 Bytča  
10. Mesto Bytča, zast. primátorom mesta, Nám. SR č.1/1,014 01 Bytča  
11. UPC Broadband Slovakia, Na Závaží 7,010 01 Žilina   
12. TSMB, Hlinická 403/16,014 01 Bytča  
13. ORHaZZ Žilina , Nám.požiarnikov 1, 010 01 Žilina  
14. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, A.Kmeťa 20, 010 55 Žilina  
15. MO SRZ Bytča Červeňanského 546, 014 01 Bytča   
 
 


