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Názov petície v zmysle zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve 

 

          Dňa 14.10.2019 bola Mestu  Bytča doručená „ Petícia proti výstavbe rodinných 

dvojdomov Bytča, technická infraštruktúra blízko Rázusovej ulice v Bytči.   

 

     Obsahom petície je žiadosť obyvateľov mesta Bytča,  aby primátor mesta Bytča 

nevyhovel žiadosti navrhovateľa LICITOR  Development s.r.o., Tajovského 3, 974 01 Banská 

Bystrica o vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby „ Rodinných dvojdomov, 

technická  infraštruktúra “ parc.C-KN č. 571/1, 571/2, 572/3, k.ú. Veľká Bytča  blízko 

zástavby rodinných domov na Rázusovej ulici . Zámer výstavby  je  toho času v štádiu 

územného konania o umiestnenie stavby. Plánované stavby  svojou výškou nezapadajú do 

okolitej zástavby  rodinných domov, narušia komfort bývania a súkromie obyvateľov 

Rázusovej ulice. S výstavbou nesúhlasia a žiadajú, aby návrhu  na vydanie územného 

rozhodnutia nebolo vyhovené.  

 

 

Oznámenie o výsledku vybavenia petície: 

 

Z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov nepochybne vyplýva, že územné 

konanie vo veci umiestnenia stavby „Rodinných dvojdomov, technická infraštruktúra“ 

parc. C-KN č. 571/1, 571/2, 571/3 v k. ú. Veľká Bytča blízko Rázusovej ulice v Bytči, o výsledok  

ktorého v doručenej petícii ide, je správnym konaním vedeným v súlade s vyššie citovanými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi (Stavebný zákon, Správny poriadok). 

     Správnym orgánom miestne a vecne príslušným na predmetné konanie – stavebným 

úradom je Mesto Bytča, ktorého pôsobnosť je preneseným výkonom štátnej správy. 

 

     Osoba podávajúca petíciu, ako aj niektorí zo signatárov petície, sú účastníkmi 

predmetného územného konania.  

          Títo účastníci predmetného územného konania svoje právo uplatniť námietky aj využili 

a námietky uplatnili. O ich námietkach rozhodne stavebný úrad. 

     Keďže právomoc stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy, orgány 

územnej samosprávy, teda mestské zastupiteľstvo a primátor mesta, nie sú oprávnení 

akokoľvek zasahovať do kompetencie stavebného úradu. 

 

 

 

 

  
     

     


