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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/124/2018 Há                                                     Bytča: 09.07.2018 
      

 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 
STAVEBNÉ    POVOLENIE  

 
 

Stavebník: Mechtilda Igondová, Lúčna 1014/1, 014 01 Bytča 
 
podal dňa:  17.01.2018 a dňa 22.05.2018 doplnil    
 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
    
na stavbu: „Stavebné úpravy bytového domu č. s. 1014/1 – vstavba – inštalácia 

individuálnej  výťahovej plošiny vo vchode č. 1 k bytu č. 4 na 2. 
podlaží“  

 
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: „ Stavebné úpravy bytového domu č. s. 1014/1 – vstavba – inštalácia 

individuálnej výťahovej plošiny vo vchode č. 1 k bytu č. 4 na 
                                 2. podlaží ” 
 
popis stavby: Projekt rieši novostavbu zdvíhacej plošiny v existujúcom panelovom 

dome. Zdvíhacia plošina bude slúžiť výlučne pre investora. Súčasťou 
projektu je aj elektroinštalácia pre napojenie plošiny na NN sieť. Pri 
realizácii nie je potrebná prekládka jestvujúcich inžinierskych sietí. 
Panelový dom sa nachádza na Lúčnej ulici v Bytči v samostatne stojacom 
bytovom dome. Navrhnutá je zdvíhacia plošina typu Z200 od fy. ARES. 
Zdvíhacia plošina má montovanú samostatnú nosnú konštrukciu 
s vlastným pohonom.  
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                                 Nosnosť plošiny je max. 315 kg. Konštrukcia plošiny sa osadzuje priamo 

do podlahy suterénnej časti a ukotvuje sa do podest schodiska. Zvislá 
zdvíhacia plošina má montovanú konštrukciu  
vodiacej dráhy, ktorá je zložená z kotviacich konzol, spodného rámu, 
rámu pohonu a vodítok, ktoré slúžia pre pojazd a vedenie zdvíhacej 
plošiny a sú upevnené ku konzolám. Táto konštrukcia dráhy je 
individuálne vyrobená podľa požiadaviek zákazníka a miesta, pre ktoré je 
určená. Konzoly vodítok sú upevnené štyrmi kotviacimi skrutkami do 
nosnej steny alebo do priečok oceľovej konštrukcie šachty.        

                                                                                                                                                                                                                 
charakter stavby:  trvalá; technické zariadenie budov 
 
na stavebnom pozemku:  
parcelné číslo:   3020/85 KN, k.ú.: Veľká Bytča , obec: Bytča , okres: Bytča  

ku ktorému má navrhovateľ: spoluvlastnícke právo, zapísané na 
liste vlastníctva č. 3635, vedeného Správou katastra Bytča. 

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

a) stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. 3020/85 KN, k. ú. Veľká Bytča,  
b) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia; projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ján Sandanus, 
Námestie SR 10, 014 01 Bytča, 

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 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, 

e) dodržanie príslušných technických predpisov pre prístup a užívanie stavby osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

f) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr do 
(mesiac a rok) 12/2018, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia, 

g) 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, 

h) 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), 

i) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní. 
 
 
2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi štátnej správy: 

 
− OR HaZZ Žilina vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-543-003/2018 zo dňa 17.05.2018 – súhlasí 

bez pripomienok, pri kolaudácii stavby predložiť overenú projektovú dokumentáciu   
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− Stredoslovenská distribučná a.s. č. vyjadrenia 4300081091 zo dňa 19.12.2017 – 
v záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku Stredoslovenská  
distribučná a.s. nachádzajú. Stredoslovenská distribučná a.s. súhlasí s výstavbou 
zdvíhacej plošiny podľa predloženej projektovej dokumentácie pri dodržaní 
podmienok uvedených v tomto vyjadrení.  
 

         - E.I.C. – Inšpekčný orgán typu A Odborné stanovisko č. S2018/00640/EIC IO/SAz  
           26.3.2018 k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením vydané podľa §  
           18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z.z. v znené neskorších predpisov s nasledovnými  
            podmienkami : 
 
          - projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
            vrátane bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených  
            v bodoch č. 2.1 a 2.2 thoto odborného stanoviska  
          - odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia  
          - zistené nedostatky nebránia vydaniu staveného povolenia  
 
3. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona: 

a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV. 
 

b) v zmysle Odborného stanoviska E.I.C. Inšpekčného orgánu typu „A“ č. 
S2018/00640/EIC IO/SA z 26.3.2018 stavebník predloží podrobnejšiu dokumentáciu 
v zmysle bodu 4.1 tohoto vyjadrenia ( realizačný projekt, časti projektu)  na opätovné 
posúdenie  EIC s.r.o. 
 

c) napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia: nová elektrická prípojka pre 
zdvíhaciu plošinu v zmysle vyjadrenia SSE-D a.s. Žilina  : 
Navrhované technické riešenie uvažuje zriadenie NN elektrického prívodu pre 
zdvíhaciu plošinu v panelovom dome. Investor zabezpečí výmenu jednofázového 
elektromera za trojfázový ako aj nový trojfázový prívodný kábel k elektromeru, min. 
AYKY 4 x 16 mm2. Miesto pripojenia bude v JOP na 2. NP. Sem sa osadí aj hlavný 
istič pre plošinu C10/3 (10A, trojpólový, C charakteristika). Odtiaľ povedie 
k rozvádzaču  R-P kábel WL1 CYKY-J 5 x 2,5 mm2 (hlavný prívod) a WL2 CY 6 
mm2 (vodič pre pospájanie) v PVC žľabe. Hlavný prívod WL1 sa ukončí na vstupných 
svorkách rozvádzača R-P. Zmena rozvodnej sústavy TN-C na TN-S nastane v JOP, 
kde sa vodič PEN rozdelí na PE a N. Samotné napojenie bude na bytové elektrické 
hodiny investora.   
 

d) stavba bude realizovaná dodávateľsky, firma ARES spol. s.r.o., Športová 5, 831 04 
Bratislava 

                                                                     
4. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona. 
 
5. 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). Zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
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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 spoločných častiach domu  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. Náklad stavby: 24 957, 60 €. 

 
12. Námietky účastníkov konania: neboli vznesené. 
 
13. 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. 
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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.3 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. 

Stavebný úrad,  na základe žiadosti stavebníka zo dňa 17.01.2018 doplnenej dňa  
22.05.2018 oznámil začatie stavebného konania dňa 01.06.2018 dotknutým orgánom a 
všetkým známym účastníkom v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona. 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 a stanovil lehotu na uplatnenie námietok s upozornením, že na neskôr podané 
námietky sa neprihliada. V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona (vlastníci bytového domu č. 
s. 1014 na pozemku parc. č. KN – E 3020/85 k.ú. Veľká Bytča podľa listu vlastníctva č. 3637, 
projektant) pre veľký počet účastníkov stavebného konania bolo oznámenie doručované 
verejnou vyhláškou. V stanovenej lehote neboli vznesené námietky.  
§ 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,  
a)  či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo  
     podmienky územného rozhodnutia,                                                                                
b)  či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany 
    životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými 
predpismi, 

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

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

Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi 
vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. 

Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené 
týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a 
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, 
stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne. 
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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.  
 
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.  
 
 

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    
                                                                      
 
 
 
 
 
 

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: 
 
16.07.2018                                         31.07.2018                                          01.08.2018 
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             V zmysle zák.č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
položky 60c bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený správny poplatok vo výške 100 €, 
ktorý je príjmom Mesta Bytče. 
 
 
 
 
 

 
Doručí sa: 
 

1. Mechtilda Igondová, Lúčna 1014/1, 014 01 Bytča 
2. Účastníkom stavebného konania podľa § 59 stavebného zákona (vlastníci bytového 

domu č. s. 1014 na pozemku parc. č. KN – E 3020/85 k.ú. Veľká Bytča podľa listu 
vlastníctva č. 3637, projektant) sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 
69 ods. 2 stavebného zákona. 

3. Spis  
 
 
Na vedomie: 
 

1. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
2. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
3. Ing. Ján Sandanus, Námestie SR č. 10, 014 01 Bytča 
4. SBD Bytča, Námestie SR č. 24, 014 01 Bytča 

                  
 
 
 
 
 
 


