
MESTO BYTČA 
           Mestský úrad v Bytči –oddelenie výstavby a životného prostredia    
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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 
 

navrhovateľ:  SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
 

podal dňa:   10.01.2019 a doplnil dňa 18.02.2019  
 
návrh na územné rozhodnutie 
 
na stavbu: ,, SKV Bytča – Hrabové – dobudovanie systému zásobovania z SKV 

Bytča ” 
    

SO 01 – Prepojenie vodovodu 
 
 

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 ,,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 (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 - § 40 stavebného zákona, a v zmysle § 39 a § 39a 
ods. 1 stavebného zákona vydáva toto 
 

 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY, 

 
 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti 
rozhodnutia, pre stavbu: 
 
názov stavby:  ,, SKV Bytča – Hrabové – dobudovanie systému zásobovania z SKV 

Bytča ” 
    

SO 01 – Prepojenie vodovodu 
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druh stavby:  líniová, vodná stavba 
účel stavby:  rozšírenie a prepojenie verejného vodovodu 
 
charakter stavby: trvalá, inžinierska 
ako líniová stavba na pozemkoch parc. KN-C č. 639/1, 639/2, 640/1, 652/1 v katastrálnom 
území Hrabové. 
 
1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto 

podmienky: 
 
a) požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 

prostredie: v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, štátna správa ochrany prírody č. vyjadrenia OU-BY-OSZP-2018/000591-2/Cur 
zo dňa 25.09.2018 záujmová lokalita sa nachádza na území, ktorému sa poskytuje prvý 
stupeň ochrany v zmysle zákon, súhlasí s realizáciou uvedenej činnosti bez pripomienok. 

 
Popis stavby: 
 
Trasa vodovodu začína napojením na existujúci vodovod PVC DN150 mm pri vstupe do 
mestskej časti Bytča – Hrabové v blízkosti MŠ Hrabové, pokračuje ľavým okrajom miestnej 
komunikácie smerom hore až po napojenie na existujúci vodovod PE110 mm v správe 
SEVAK a.s. Žilina. Prepojenie vodovodu je v celom rozsahu navrhnuté z plastových rúr PE 
100RC, 160/9,5 mm SDR 17, PN10. Potrubie v ryhe bude uložené do pieskového lôžka hr. 
150 mm a obsypané 300 mm nad vrchol potrubia tým istým materiálom. Spätný zásyp ryhy 
navrhujeme zeminou z výkopu, v prípade nevhodnosti  jej použitia sa použije štrkovitý 
materiál. Na navrhovanom potrubí budú pre účely požiarnej ochrany, ale aj pre odvzdušnenie 
a odkalenie potrubia osadené tri podzemné hydranty DN80 mm nasledovne: V km: 0,237 – 
hydrant H1, v km. 0,390 – hydrant H2, v km: 0,419 – hydrant H3. Hydranty sú umiestnené 
mimo požiarne nebezpečného priestoru najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby, ich 
vzájomná vzdialenosť nepresahuje 400 m. Osadenie uzáveru na existujúci vodovod – na 
juhovýchodnom konci mestskej časti Hrabové v blízkosti vstupu do areálu PD sa na existujúci 
vodovod osadí traťový uzáver DN100 mm, aby bolo možné rozdeliť vodovodný systém na 
dve časti a to na vodovod, ktorý bude priamo zásobovaný vodou z VZ Predmier  a na 
vodovod zatiaľ zásobovaný z VZ Hrabové Hlavina. Pred uzáver sa ešte osadí aj podzemný 
hydrant DN80 mm, na ktorom bude možné sledovať priebeh tlakových pomerov vo 
vodovodnom systéme. Dĺžka trasy vodovodného potrubia je 568,0 m. Vlastnou realizáciou 
stavebných prác dôjde krátkodobo ku zhoršeniu životného prostredia, ale dodávateľská firma 
musí zhoršenie eliminovať na čo najmenšiu mieru. Hlučná výstavba nesmie byť, vykonávaná 
v nočných  hodinách. Výkopy musia byť zabezpečené zábradlím a v noci osvetlené. Po celú 
dobu výstavby bude zaistená taktiež bezpečná prevádzka pre peších (v nevyhnutných 
prípadoch sa osadia lavičky pre chodcov). Pri realizácii stavby, hlavne zemných prác, budú 
dopravné prostriedky dodávateľa pred výjazdom z obvodu staveniska na verejnú komunikáciu 
očistené. Dodávateľ taktiež zaistí elimináciu prašnosti vnútro staveniskových priestorov ich 
kropením a čistenie verejných komunikácií v priestore výjazdu zo staveniska. V zimnom 
období je dodávateľská firma povinná zabezpečiť údržbu komunikácií a chodníkov v priestore 
staveniska. Pri realizácii výstavby sa nepredpokladá znečistenie podzemných ani 
povrchových vôd. Prípadná havária na strojnom zariadení dodávateľov stavby bude ihneď 
eliminovaná a prípadná zemina kontaminová únikmi ropných látok bude odvezená na 
dekontamináciu. Vodovod sa bude  
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realizovať v miestnej komunikácii, z toho dôvodu bude dočasne obmedzená prevádzka po 
tejto komunikácii. Počas výstavby musí byť zabezpečené prenosné dopravné značenie 
odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom. V blízkosti cintorína pod komunikáciou 
prechádza trasa potoka Hrabovčanka, ktorý je v tomto úseku zatrubnený betónovým potrubím 
DN 1200 mm. Križovanie zatrubneného potoka je navrhnuté podkopaním popod zatrubnený 
potok, a uložením vodovodného potrubia do oceľovej chráničky DN 200 mm, dĺžky 3,5 m na 
vystreďovacích objímkach. Chránička bude na obidvoch koncoch utesnená koncovou 
manžetou DN 200/150 mm. 
 
b) polohové umiestnenie stavby: 

stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby v M 1:1000 
dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá je prílohou tohto územného rozhodnutia 

 
c) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie: nevyžaduje sa 
 

d) napojenie na iné siete technického vybavenia: bez potreby 
 

e) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
 

− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 
správy č. vyjadrenia OU-BY-OSZP-2018/000571-2/Uri zo dňa 05.10.2018: realizácia 
predmetnej líniovej stavby je možná za splnenia nasledovných podmienok:  
1. Predmetná stavba má v zmysle ustanovenia § 52 vodného zákona charakter vodnej 

stavby a bude predmetom povoľovania tunajšieho úradu, ako príslušného 
špeciálneho stavebného úradu podľa ustanovení stavebného a vodného zákona. 

2. Dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou pre vodné 
stavby. 

3. Na umiestnenie predmetnej stavby bude vydané všeobecným stavebným úradom 
rozhodnutie o umiestnení stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona. 

4. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia spolu s predpísanou dokumentáciou 
stavby, právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby (územným rozhodnutím) 
a dokladmi bude adresovaná na tunajší úrad v zmysle stavebného zákona 
a vodného zákona. 

5. Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie na predmetná stavbu predloží doklady 
preukazujúce vlastnícke práva stavebníka k pozemkom, na ktorých má byť stavba 
realizovaná, príp. že má stavebník k pozemkom iné práva podľa § 139 ods. 1 
stavebného zákona, ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich požadovanú stavbu. 

6. Nakoľko predmetná stavba križuje vodný tok, je potrebné dokumentáciu stavby 
odsúhlasiť s jej správcom a jeho prípadné podmienky, pripomienky budú 
zapracované v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. 

 
− UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. vyjadrenie zo dňa 27.11.2018:  Na dotknutom 

území predmetnej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. 
Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietky. 
 

− TES Media s.r.o. vyjadrenie zo dňa 05.11.2018: v záujmovom území predmetnej 
stavby sa nenachádzajú telekomunikačné vedenia, ktoré sú majetkom mesta Bytča. 
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− Michlovský s.r.o., UC – 2 údržbové centrum Banská Bystrica vyjadrenie č. BB – 
2803/2018 zo dňa 31.10.2018: V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange. 
 

− OR HaZZ Žilina vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-1274-001/2018 zo dňa 09.10.2018: súhlasí 
bez pripomienok. 
 

− Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vyjadrenie č. 4600046933-385 zo dňa 
24.09.2018: V predmetnej lokalite katastra Bytča – Hrabové sa na území plánovanej 
stavby podľa predloženej situácie nachádzajú energetické zariadenia v majetku 
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina – vzdušné VVN, VN aj NN vedenia nadzemné 
a podperné body. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné 
pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných 
noriem STN. VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 m, 
VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, NN vzdušné 
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 m, VN a NN zemné káblové vedenie na 
každú stranu 1 m. 
 

− SPP – D a.s. Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0715/2018/Ki zo dňa 02.10.2018: 
v záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody D90, D110 PE a plynové prípojky 
pri ktorých platí ochranné a bezpečnostné pásmo. SPP – D a.s. súhlasí  za dodržania 
podmienok v tomto vyjadrení. 
 

− Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie č. 6611903748 zo dňa 11.02.2019: 
V záujmovom území sa nachádzajú elektronické komunikácie spoločností Slovak 
Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 
 
Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so 

SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom 
Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť: 
 
− ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom a.s., 
− vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia,  
− odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia, 
 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace 
s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný 
partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, telefón: 0907 777 474. 

 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s rôznou funkčnosťou 
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2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 
je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 
− pred začatím zemných práv vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terén, 
− preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné 

práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež 
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, 

− upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu, 

− upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení 
a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 
nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

− aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej 
polohy zariadenia, 

− zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
− bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

12129, 
− overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 

spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za 
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie  
tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) 

je potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). 
 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 
vedení v plnom rozsahu. 

 
− Lesy Slovenskej republiky, š.p., o.z. Považská Bystrica vyjadrenie č. 169/230/2019 zo 

dňa 28.01.2019: Lesy SR š.p., o.z. Považská Bystrica nemajú námietky k realizácii 
stavby. 
 

− Technické služby mesta Bytča vyjadrenie zo dňa 24.01.2019: bez pripomienok. 
 

− COMP – SHOP s.r.o. vyjadrenie zo dňa 14.02.2019: V danej lokalite sa siete v správe 
COMP – SHOP s.r.o. nenachádzajú. 
 

− Mesto Bytča, cestný správny orgán záväzné stanovisko č. 14500/2018 zo dňa 
05.10.2018: Mesto Bytča, cestný správny orgán súhlasí za dodržania podmienok: 
− pri projektovaní a umiestňovaní stavby je nevyhnutné dodržať príslušné slovenské 

technické normy, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, 
ochranu životného prostredia, protipožiarne predpisy, na ochranu zdravia občanov,  
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predpisy bezpečnosti a ochrany práce a prípadne iné, s touto stavbou súvisiace 
osobitné predpisy, 

− technické a dopravné riešenie stavby musí zabezpečovať bezproblémový prístup 
a pohyb vozidiel dopravnej obsluhy lokality, 

− nakladanie so vzniknutým odpadom a zhodnotenie odpadu sa musí uskutočniť 
v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, so 
zákonom o odpadoch súvisiacimi predpismi a príslušnými ustanoveniami 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytče č. 20/2016 zo dňa 15.06.2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta. 

− pred začiatkom prác je nutné požiadať Mesto Bytča ako cestný správny orgán 
o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – rozkop, pretlak a pod.  

− Informujeme Vás, že toto stanovisko nenahrádza súhlas vlastníka pozemku ani iné 
vyjadrenia a stanoviská k uvedenej stavbe. 
Toto stanovisko Mesta Bytča, ako orgánu miestnej štátnej správy vo veciach 
miestnych komunikácií a účelových komunikácií a dotknutého orgánu, nenahrádza 
súhlas vlastníka pozemku ani iné vyjadrenia a stanoviská k uvedenej stavbe, 
vydávané podľa osobitných predpisov. 

 
− Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., O.z. Piešťany vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 

7190/2018/2 zo dňa 26.11.2018: K predloženej PD uvádzame nasledovné: 
− SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov súhlasí s realizáciou predmetnej stavby 

v zmysle predloženej projektovej dokumentácie po splnení našich podmienok. 
− Vodný tok Hrabovčanka je drobný vodný tok s prístupovým pásmom, ktoré je 

v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách vo vzdialenosti min. 5,00 m od 
brehovej čiary vodného toku, resp. vonkajšej hrany konštrukcie zatrubnenia. 
Ochranné pásmo vodného toku je 4,00 m od brehovej čiary, resp. vonkajšej hrany 
konštrukcie zatrubnenia. V urbanizovanej krajine znížime ochranné pásmo na 3,0 
m od vonkajšej hrany konštrukcie zatrubnenia. 

− Pri súbehu vodovodného potrubia s vodným tokom požadujeme v plnej miere 
rešpektovať stanovené ochranné pásmo vodného toku. 

− Križovanie požadujeme viditeľne vyznačiť signalizačnou značkou. 
− Na predmetnú stavbu je v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách 

potrebný súhlas OÚ OSoŽP – OŠSV Bytča. 
− K vytýčeniu stavby, k zahájeniu a k ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku 

požadujeme prizvať zástupcu SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, Ing. 
Bušovský, tel. č. 042/ 465 00 12, 0903 849 669. 

− Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodných tokov, 
nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodných tokov, 
neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností. ktoré sú 
v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

− Upozorňujeme: V zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách správca 
toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté 
užívaním vodných tokov. 
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− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva č. vyjadrenia OU-BY-OSZP-2018/000592-2/Cur zo dňa 25.09.2018 – 
realizácia stavby je z hľadiska odpadového hospodárstva možná s nasledovnými 
podmienkami: 
− investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie 

prác zaradených podľa Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.), 
− zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

t.j.  
uprednostniť zhodnotenie vzniknutých odpadov pred ich zneškodnením 
a odovzdať ich len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch), 

− výkopová zemina a prípadne zrecyklovaný stavebný odpad bude využitý na 
terénne úpravy len v rámci predmetnej stavby a v prípade využívania týchto 
druhov odpadov (zeminy a kameniva) na povrchovú úpravu terénu na pozemkoch 
nesúvisiacich s predmetnou stavbou, je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas na 
túto činnosť v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, 

− zodpovedná osoba (osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie) plní povinnosti 
podľa § 14 zákona o odpadoch a je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto 
činnosti a odpady z demolácie materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii 
alebo údržbe komunikácii, 

− v prípade vzniku nebezpečných odpadov, nakladať s nimi v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve, odviesť z miesta vzniku v čo najkratšom 
čase a odovzdať oprávnenej organizácii, 

− žiadateľ v stavebnom konaní určí presné miesto dočasného uloženia vzniknutých 
odpadov počas realizácie projektu, s uvedením parcelných čísel a súhlasom 
vlastníka predmetného pozemku k dočasnému uloženiu odpadov zo stavby. 

   
− RÚVZ, Žilina záväzné stanovisko č. A/2018/03892/HŽPZ zo dňa 19.10.2018: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s realizáciou 
stavby bez pripomienok. 
 

− Mesto Bytča, Msú v Bytči, odd. výstavby a životného prostredia záväzné stanovisko č. 
VaŽP/14523/2018 Kyt zo dňa 21.09.2018: uvedená stavba je podľa platnej ÚPD ,, 
Zmena a doplnok č. 4 ÚPN – SÚ Bytča ” z roku 2010 v súlade so zásadami 
a regulatívami umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia. 
 

− Lesné pozemkové spoločenstvo Lípie – Hrabové, Hrabové 89, 014 01 Bytča 
vyjadrenie zo dňa 04.03.2019: Lesné pozemkové spoločenstvo Lípie – Hrabové nemá 
námietky k realizácii stavby 
 

 
 Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona: neboli 
vznesené. 
 
 Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná 
žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa 
stavebného zákona (§71 ods. l ), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.  
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 Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. Platnosť územného 
rozhodnutia môže stavebný úrad predlžiť pred uplynutím tejto lehoty, na základe žiadosti 
navrhovateľa. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
 Navrhovateľ dňa 10.01.2019 podal a dňa 18.02.2019 doplnil na stavebnom úrad návrh 
na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: SKV Bytča – Hrabové – 
dobudovanie systému zásobovania z SKV Bytča. 
Stavba pozostáva z objektu SO 01 – Prepojenie vodovodu. 
 
 Stavebný úrad dňa 21.01.2019 v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil 
začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým účastníkom konania verejnou 
vyhláškou, nakoľko sa jedná o inžiniersku líniovú stavbu a nariadil ústne pojednávanie na deň 
18.02.2019 s upozornením, že námietky je možné uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, 
inak že na neskôr vznesené námietky nebude prihliadať. 
 
 Podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia 
sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady 
podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu 
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané 
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. 
 
 Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi 
starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho 
dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi 
rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, 
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení dopravné podmienky, podmienky 
ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom. 
 
 Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí 
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie 
účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v 
rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 
 
 Podľa § 37 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej 
stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o 
ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom 
územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 
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 V územnom konaní sa stavebný úrad zameral na posúdenie návrhu najmä z hľadísk 
uvedených v ust. § 37 ods.2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu 
preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia dotknuté orgány podľa osobitných predpisov. 
Na podklade predložených stanovísk stavebný úrad zistil, že predmetná stavba spĺňa kritéria 
všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, bezpečnostného, 
dopravného, ochrany prírody, o čom svedčia kladné vyjadrenia, záväzné stanoviská a súhlasy 
dotknutých orgánov. Ich podmienky a pripomienky určil stavebný úrad ako podmienky 
umiestnenia stavby. 
 
 Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v 
území a s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany 
životného prostredia‚ súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia 
polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám a pozemkom. 
 
 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 ÚPN SÚ 
Bytča“ z roku 2010 – rozšírenie technickej infraštruktúry. 
 
 K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli doložené stanoviská dotknutých 
orgánov, podľa § 126 stavebného zákona. Tieto vyjadrenia sú uvedené vo výroku 
rozhodnutia. Všetky pripomienky obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov stavebný 
úrad zohľadnil a zapracoval do podmienok územného rozhodnutia. 
 
 Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
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. 
 
 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného 
rozhodnutia podľa predloženého návrhu, rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia 
a vydal rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a ods.1 stavebného zákona. 
 

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. l/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 Z. z. O správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, položky 59 písm. a)2. Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto 
rozhodnutia vyrubený správny poplatok vo výške 100€, ktorý je príjmom Mesta Bytča. 
 
 
 
 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 doručenia. 
 
 
Vyvesené od:    Vyvesené do:    Dátum zvesenia: 
07.03.2019                                         21.03.2019                                         22.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa:  
 

1. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
2. Účastníkom územného konania (podľa § 34 stavebného zákona) sa rozhodnutie 

doručuje verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona  
3. Spis 

 
 
Na vedomie: 
 

1. SPP – D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
2. Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
3. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 
4. Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina 
5. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
6. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča 
7. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
8. Michlovský s.r.o., UC2- údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 

05 Banská Bystrica 
9. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina  
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10. Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja 
11. Mesto Bytča, cestný správny orgán 
12. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 

Piešťany 
13. RÚVZ Žilina, V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina 
14. SR- Lesy SR, š.p.. Námestie SNP č. 8, 974 01 Banská Bystrica 
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
16. TES Media s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina 
17. COMP – SHOP s.r.o., S. Sakalovej 150, 014 01 Bytča 
18. Technické služby Mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča 
19. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 

Žilina 
20. Lesné pozemkové spoločenstvo Lípie – Hrabové, Hrabové 89, 014 01 Bytča 
21. Spis 


