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

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/564/2018 Kyt                                                                               Bytča: 
28.12.2018 
 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
  
 

KOLAUDA ČNÉ  ROZHODNUTIE  
 
 
Stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 
podali dňa:  15.11.2018 a dňa 29.11.2018 doplnili 
 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
 
na stavbu:  ,, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, pre traťovú  

rýchlosť do 160 km/h, II. etapa ” 
 

SO 49.38.02.20 Žst. Bytča, preložka STL plynovodu BN 160 SPP  
 
 
ako líniovej stavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 11.08.2016 pod číslo: 
VaŽP/226/2016 Há, právoplatné dňa 20.09.2016. 
 
 

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 
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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť 
stavebníka, a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením, ktoré sa 
konalo dňa 20.12.2018, podľa § 81 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona v kolaudačnom konaní 
v spojenom so zmenou stavby pred dokončením rozhodol takto:  
 
stavba:   ,, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, pre traťovú  

rýchlosť do 160 km/h, II. etapa ” 
 

SO 49.38.02.20 Žst. Bytča, preložka STL plynovodu BN 160 SPP  
 
v kat. území:  Hrabové a Predmier,  okres: Bytča  
 
na pozemkoch: parc. č. 575/1, 575/3, 650/9, 650/12, 653/1, 667, 650/11 KN C, 364/1 

KN E k. ú. Hrabové, okres: Bytča  
parc. č. 930/8, 936/1, 976/4, 937, 976/1, 978 KN, k. ú. Predmier, okres: 
Bytča 
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sa podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona  

 
 

POVOĽUJE UŽÍVA Ť. 
 
 
Pre užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 
 
1. Stavba bude užívaná na: distribúcia plynu.  

 
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: právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán 
skutočného realizovania stavby, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, 
protokol o odovzdaní a prevzatí, doklady o použitých materiáloch, stavebný denník 
 
Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky č. VaŽP/17040/2016 Há zo dňa 02.12.2016. 
Predĺženie skúšobnej prevádzky pod č. VaŽP/12773/2017 Há zo dňa 23.11.2017. 
 
Stanoviská dotknutých orgánov: 
 

− OR HaZZ Žilina vyjadrenie č. KRHZ-ZA-2018/000088-001 zo dňa 14.12.2018 – 
súhlasí bez pripomienok, 
 

− Slovenská správa ciest IVSC Žilina – súhlasíme s vydaním kolaudačného rozhodnutia 
na uvedený stavebný objekt, 
 

− E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov – 
osvedčenie S2016/01777/EIC IO/PZ o úradnej skúške výhradného technického 
zariadenia plynového vydané podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v platnom znení: 
osvedčuje, že kontrolované zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti technických 
zariadení. 
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Stavebný úrad v súlade s ust. § 81 ods. 4 stavebného zákona odsúhlasuje zmenu stavby, ktorá 
spočíva v nasledovnej zmene: 
 
V rámci SO boli riešené preložky dvoch domových prípojok D 25 dĺžky 27,2 a 18,8 m. 
Chráničky sú realizované z rúr PE D 315-51, 33m a 31m. Realizácia týchto prípojok bola 
realizovaná v tej istej ryhe. Preložky sú realizované na pozemkoch parc. č. 650/12, 575/3, 
575/1, 650/9, 650/11 KN C a parc. č. 364/1 KN E v k.ú. Hrabové. 
 
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 15.11.2018 a dňa 29.11.2018 doplnil návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu  ,, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, pre 
traťovú rýchlosť do 160 km/h, II. etapa ” objekt - SO 49.38.02.20 Žst. Bytča, preložka STL 
plynovodu BN 160 SPP.  
 
Návrh bol posúdený pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa 
konalo dňa 20.12.2018.  
 
V konaní sa zistilo, že preložka plynu nebola uskutočnená presne podľa dokumentácie 
overenej v stavebnom konaní, ale boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. 
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, požiarnej a 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                                                                  
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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 250 €, 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: 
 
14.01.2019                                         29.01.2019                                          30.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
 

1. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
2. Účastníkom kolaudačného konania (§ 78 stavebného zákona) sa kolaudačné 

rozhodnutie spojené so zmenou stavby doručuje verejnou vyhláškou podľa §-u 26 ods. 
1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

3. 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 47 Žilina 
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 
5. Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina 
6. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
7. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča 
8. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
9. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
10. Slovenská Správa ciest, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
11. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej doprav a PK, Predmestská 1613, 010 01 Žilina 
12. Mgr. Mária Bátrnová, Hrabové 9, 014 01 Bytča 
13. Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja 
14. Poľnohospodárske družstvo Predmier, Predmier č. 470, 013 51 Predmier 


